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Kokkuvõte. 

 

Koigi valla keskuses Koigis on senine kaugküte võimaldanud selle tarbijatel saada toasoojust 

varustuskindlalt ja suhteliselt soodsa hinnaga. 

Katlamajas on soojuse tootmiseks kasutatud hakkpuitu, tagades kohaliku tööhõive ja kütuse 

varumise lähedalasuvast kogukonnast. 

Kortermajade lahkumine kaugküttesüsteemist on murettekitav ja selle kohta on kavas tehtud mitu 

erinevat arenguvarianti. Tulemused viitavad sellele, et kortermajade edasine tarbimise vähenemine 

või lahkumine kaugküttesüsteemist mõjub allesjäänud soojustarbijatele soojuse ühiku hinna tõusuna. 

Soojusvõrgu uuendamine võimaldab veidi kõrgema soojuse hinnaga jätkata kohaliku kütusega 

hakkekatlamaja  kasutamist, tagades varustuskindluse ja mugavuse kõigile kaugkütte tarbijatele. 

Soojuse mõningane hinna tõus on tingitud suurte hoonete soojustamisest ja soojusvõrgu osade 

uuendamiseks tehtavast investeeringust. 

Sisendandmed analüüsiks on saadud kaugküttesüsteemi operaatorilt NR Energy-lt. 

 

Aare Vabamägi. 
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Piirkonna iseloomustus, pikaajaline eesmärk. 

Koigi vald asub Järvamaa kaguosas, piirnedes põhjas Kareda ja Koeru vallaga, läänes Paide vallaga, 

lõunaosas Imavere, Türi ja Põltsamaa vallaga ja idas Jõgevamaa Pajusi vallaga.  

Maastikuliselt jääb Koigi vald peamiselt Pandivere kõrgustiku lõunaossa. Koigi valda läbivad või 

saavad sealt alguse Pärnu ja Suur-Emajõe valglasse kuuluvad veejuhtmed ja nende lisajõed: 

Põltsamaa jõgi, Päinurme jõgi, Prandi jõgi, Koigi - Neeva kanal jt.  

Olulisemad maavarad Koigi vallas on dolomiit, lubjakivi ja turvas. 

Valla olulisemad huviväärsused on Koigi mõisakompleks, Prandi allikad ja nende ääres looklev 

loodusrada ning Päinurme koduloomuuseum. 

Koigi valla pindala on 204,4 km2 ning keskmine asustustihedus 4,7 inimest km2 kohta. Koigi vallas on 

kokku 15 küla, millest suurimad on Koigi, Päinurme ning Sõrandu. 

Koigi valla keskuseks on Koigi küla, mis asub valla lääneservas, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 

100. kilomeetril. Kaugus maakonna keskusest Paidest on 17 km, Tallinnast 100 km ja Tartust 85 km.  

Koigi küla asustust iseloomustab kompaktne keskosa ning hajusalt paiknevad talud.  

Asendist tulenevalt on ühistranspordiga liiklemine Koigi külast suurematesse linnadesse hea (Tallinn, 

Tartu, Viljandi). Samuti on hea bussiühendus maakonnakeskusega. Õppeaasta kestel tagavad Koigi 

küla ühenduvuse väiksemate küladega õpilasliinid. Ühistransporti korraldab MTÜ Järvamaa 

Ühistranspordikeskus. Lähim raudteejaam asub 35 km kaugusel Türil. 

Sotsiaalmajanduse areng. 

Rahvastikuregistri andmetel elas seisuga 01.01.2016 Koigi vallas 966 inimest. Seisuga 01.01.2012 elas 

vallas 1042 inimest. Kuigi 2015. aastaga suurenes elanike arv 8 inimese võrra, on 4 aastaga elanike 

arv Koigi vallas vähenenud 76 inimese võrra ehk 7,3%.  

Vanusegrupiti on kõige suurem osakaal tööealisel elanikonnal (60,7%). Väiksema osakaaluga on 

vanusegrupp 65 ja vanemad (21,9%) ning noored kuni 18 aastani (17,4%). Soolises lõikes on osakaal 

meeste kasuks (52,4%). Viimastel aastatel on pisut tõusnud kuni 18 aastaste osakaal, pisut 

vähenenud tööealiste osakaal. 65 aastaste ja vanemate osakaal on jäänud samaks. 

Koigi külas on rahvaarv olnud küllaltki kiiresti kahanev. Rahvastikuregistri andmetel elas seisuga 

01.01.2012 Koigi külas 441 inimest, seisuga 01.01.2016 on elanike arv 368. Koigi küla on rahvaarvult 

Koigi valla suurim küla. Vanusegrupiti on Koigi külas võrreldes valla keskmisega suurem noorte ja 

tööealiste osakaal, väiksem vanemaealiste osakaal (vastavalt 19%, 64,1% ning 16,8%). 

Isiku- ja avalikest teenustest on külas A&O kauplusteketi kauplus, söökla, Omniva postipunkt, 

perearst, hambaravi, raamatukogu, noortekeskus, spordihoone, vallavalitsus. Samuti on Koigi külas 

ka kool ja lasteaed.  

Koigi külas asub Koigi mõisakompleks koos mõisaaia ning –pargiga. 

Koigi külas tegutsevad ka mitmed aktiivsed MTÜ-d – Koigi Külaselts, Koigi Kultuuriselts ning Koigi 

Spordiklubi. 
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Koigi valla elanike jaoks on peamised tööandjad nii kohalikud ettevõtjad kui ka naaberomavalitsuste 

ettevõtted. Väljaspool Koigi valda asuvad töökohad peamiselt Imavere vallas ja Paide linnas, kuid 

käiakse tööl ka suuremates linnades ning välismaal. Eesti Töötukassa andmetel oli seisuga 31.01.2016 

Koigi vallas registreeritud töötuid 14.  

Koigi valla palgatöötajate keskmine brutotulu oli 2014. aastal 890,46 eurot kuus. Brutotulu saajad oli 

keskmiselt kuus 391. 

Koigi küla tööealised elanikud käivad tööl peamiselt kohalikes puidutööstusettevõtetes ning Imavere 

Saeveskis. Samuti on osa inimesi rakendatud kohalikus põllumajandusettevõttes. Üheks suuremaks 

tööandjaks võib pidada Koigi Vallavalitsust, mis annab tööd ca 50 inimesele. 

 Ettevõtluse areng. 

Koigi vallas on ettevõtluse peamisteks harudeks põllumajandus ja puidutöötlemine, vähesel määral 

turism ja majutus, ehitus ning mäetööstus. 

Põllumajandustootmises on määrava tähtsusega teraviljakasvatus ja piima tootmine, millega 

tegelevad kolm suuremat ettevõtet ja mõned talud. Osaliselt kasutavad põllumajanduslikke maid 

teiste valdade põllumajandusettevõtted. 

Puidutöötlemisettevõtete põhitoodanguks on lehtpuidust terrassilaud, termotöödeldud puit, sargad 

ja urnid, höövelmaterjal ning halupuud. 

Äriregistri andmetel on Koigi külas registreeritud 18 osaühingut, 18 FIEt ning 22 

mittetulundusühingut.  

Piirkonna suurimateks ettevõteteks on Elen Puidutöötlemise OÜ, mille peamine tegevusvaldkond on 

täispuidust ning tekstiilkattega kirstude valmistamine, ja  põllumajandusettevõte Koigi OÜ, mis 

tegeleb piimakarja- ning teraviljakasvatusega. 

Elamumajanduse areng. 

Koigi küla puhul on tegemist väikeasulaga, mis endise kolhoosikeskusena on välja ehitatud 

põllumajandusliku suurtootmise tarbeks.  

Koigi külas on 13 kahe- ja kolmekorruselist kortermaja, millest kaugküttevõrgus on 3 maja, lokaalsel 

küttel 5 maja, kaugküttevõrgust eemaldunud, kuid kasutuses on 3 maja ning kasutusest väljas on 2 

maja. Kortermajad on valdavalt elanikega täidetud, rohkem tühje kortereid on kaugküttevõrgust 

eemaldunud majades. Kasutuses olevates majades on enamikes moodustatud korteriühistud. 

Enamikes kortermajades ei ole suuremaid energiasäästumeetmeid rakendatud. Hoonete välispiirete 

soojapidavus on kehv ega vasta tänapäeva nõuetele. 

Lähiaastatel ei ole ette näha küttepiirkonna suurenemist läbi uue ehitustegevuse. 

Soojusmajanduse juhtimine kohaliku omavalitsuse tasandil. 

Koigi Vallavolikogu 10. oktoobri 2013 määrusega nr 30 „Koigi valla kaugküttepiirkonna piiride 

määramine“ on Koigi  vallas kehtestatud kaugküttepiirkond Koigi külas ning Päinurme külas. Antud 

määrusega on kehtestatud ka üldnõuded võrguga liitumiseks ja võrgust eraldamiseks, kaugkütte 

üldised kvaliteedinõuded ning soojusettevõtte arenduskohustuses.  
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Koigi vallas on soojatootjaks N.R.Energy OÜ, kellele on antud rendile mõlema piirkonna katlamajad 

ning kaugküttetrassid 2030. aastani. Katlamajad ning kaugküttetrassid on Koigi valla omanduses. 

Rendilepingu lõpedes on vallal võimalus konkursi teel valida uus kaugküttevõrgu operaator või luua 

selleks munitsipaalfirma või anda tegevus mõne valla omanduses oleva firma haldusalasse.  

Soojuse hinna Koigi ja Päinurme kaugküttepiirkondades kooskõlastab soojusettevõtja ettepanekul 

Konkurentsiamet. 

Koigi kaugküttepiirkonnas on suurimaks tarbijaks Koigi valla omandis olevad ühiskondlikud hooned. 

Väiksemad tarbijad on kolm korrusmaja.  

Koigi valla pikaajalised eesmärgid on kirjeldatud Koigi valla arengukavas, arenguvisioon 2030,  

eelarvestrateegias ning Koigi valla üldplaneeringu dokumentides. Nimetatud dokumendid on 

avaldatud Koigi valla kodulehel. 
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Soojusvarustussüsteemide tehniline seisund ja iseloomulikud näitajad. 
 

Koigis on säilinud ja toimib kunagi koos kortermajadega ehitatud kaugküttesüsteem. Katlamajas 

toodetakse soojust puiduhakkest ja põlevkivikütteõlilt, kus soojusvõrku on ühendatud 1985.aastal 

toodetud Kiviõli-80 veekatel nimivõimsusega 0,9 MW ning 2007 aastal toodetud Komforst A/O AK-

1000S veekatel nimivõimsusega 1,0 MW.  

Katlamaja kinnistu, hoone ja katelde omanikuks on Koigi vald. Katlamaja ja soojustrassid on antud 

rendile NR Energy-le kuni 07.07.2030.a. Tootmisseadmed ja soojustrassid kuuluvad nii vallale kui ka 

NR Energy-le. Katlamaja ning hakkekatel on valla omanduses, hakke ladustusplats on osaliselt Energy 

investeering. Õlikatel on küll hetkel NR Energy oma, kuid kuna neile anti kunagi katlamaja üle Koigi 

vallale kuuluva õlikatlaga, peavad nad lepingu lõppedes andma üle katlamaja samas seisus ehk siis 

koos õlikatlaga. Soojusvõrk kuulub Koigi vallale.  

NR Energy on teinud investeeringu ambulatooriumi ja Pärna 7 torude uuendamiseks. See 

investeering on nende bilansis ning lepingu lõppedes on kohustus vallal investeeringu jääkväärtus 

hüvitada.  

Suveperioodil sooja tarbevett ei valmistata ja küttesüsteem ei tööta. Tehniliselt on 

kaugküttesüsteemis juba vahetatud välja soojustorustiku need osad, mis olid kõige halvemas ja 

vähetõhusas seisus. Vahetamist vajavad veel mõned soojustorustiku lõigud.  

Koigis on soojustarbijate poolelt kortermajade osas viimastel aastatel toimunud tarbimise 

vähenemine, mitmed kortermajad on kaugüttesüsteemist lahkunud ja kas täiesti tühjaks jäänud või 

leidnud osaliselt asenduslahendused.  

Katlamaja 

Koigi küla varustab küttesoojusega NR Energy poolt opereeritud hakkepuidu katlamaja, kus on juba 

töös hakkepuidu katel võimsusega 1 MW, varukatel on põlevkiviõlil töötav Kiviõli - 80.   

         

Kütus tuuakse laoplatsile hakkeveokitega ja ladustatakse vastavalt vajadusele kas aktiivlao alale või 

platsile. Hake tõstetakse platsilt aktiivlao alale kopaga. Edasi liigub hake transportööri abil 

eelpunkrisse ja sealt tigutransportööri abil koldesse. 
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Hakke kasutamine on võimaldanud Koigi küttesoojuse hinna viia tarbijatele taskukohasele tasemele 

alla 60 EUR MWh, (56,38 EUR koos km-ga dets 2015). Katlamajas on ülesseatud 1,8 MW võimsust, 

mis katab kogu soojuse nõudluse.  

Koigis on kavas lisaks hiljuti terviklikult uuendatud ja välja ehitatud Lasteaiale soojustada veel 

Põhikooli mõisahoone väline osa ja Ambulatoorium. Võimla on ümberehituse käigus juba uuendatud 

ja omab kaasaegset küttesüsteemi. Vallamaja sisemise küttesüsteemi uuendamine sõltub ilmselt 

selle hoone edasisest otstarbest. Kortermajades ei ole veel soojustamisega tegeletud. Eeltoodud 

asjaolud viitavad kaugküttesoojuse tarbimise edasisele vähenemisele ja ülesseatud hakkekatla 

võimsuse varule tulevikus. 

Graafik 1. Soojuskoormusgraafik normaalaastale 2015 a alusel. 

 

Kaugküttevõrk 

Kaugküttevõrgu kogupikkuseks on 1400 meetrit, sellest on juba uuendatud eelisoleeritud torudest 

890 meetrit kogu soojusvõrgust. Järelejäänud vanadest torudest võrgu osa on kavas uuendada 

toetuse abil. Tänasel toimival soojusstrassil on mõõdetud aastane soojuskadu keskmiselt viimase, 

peale torustiku uuendamist, aasta osas 289 MWh. Joonisel 1 on toodud ära ka võrgu uuendatud ja 

vanad osad erinevate värvidega. 
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Soojussõlmed. 

Kortermajade soojussõlmed on Koigi valla eestvedamisel uuendatud kõigil tarbijatel, omades 

soojusvahetit kütteveele, mõõtmise ja reguleerimise võimalust.   

  

 

Soojustarbijad 

Koigis paiknevad kortermajad grupina katlamajast mõnesaja meetri kaugusel, teises suunas 

katlamajast asuvad valla hooned (Põhikool, Söökla, Vallmaja, Lasteaed) samuti mõnesaja meetri 

kaugusel. Ambulatooriumi ja Võimla kolmandale suunale läheb omaette torustik pikkusega paarsada 

meetrit (vt joonis 1.)  

Ühiskondlikest hoonetest tarbib kaugküttesoojust Vallamaja, Lasteaed, Põhikool, Söökla, Võimla ja 

Ambulatoorium. Lasteaed on terviklikult uuendatud, Põhikooli hoone ja Ambulatoorium on kavas 

uuendada 2017-18 aastail. Korteriühistud on loodud kõigis kaugküttega kortermajades, ka neis mis 

kahjuks kaugküttest lahkunud.  

Kaugkütet tarbib vaid 3 kortermaja (vt joonis 1) millised on tähistatud punase äärisega. 

Kortermajades ei ole tegeldud välispiirete soojustamisega ja aeg on neis justkui seisma jäänud, samas 

on soojuse hind ajaga oluliselt muutunud.  
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Joonis 1. Koigi kaugkütte tarbijate paiknemine.

 

Koigi kaugküttesüsteem on katlamaja suhtes kahes suunas (Kortermajad ja Ambulatoorium) välja 

veninud, eriti kortermajade suunas, kus kunagi oli kaugküttes üle 10 kortermaja.  

Tarbijate paiknemine tingib soojusvõrgu pikkuse ja seetõttu on suhteline soojuskadu Koigi 

soojusvõrgus kõrge.  
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Tarbimise näitajad. 

Aastatel 2012/13 – 2014/15 tarbiti Koigis 1 190 – 1 274 MWh soojust, koos kasutuses olevate 

trasside kadudega 2014/15 aasta kütteperioodil ligikaudu 1 476 MWh. Katelde keskmine kasutegur 

oli 83%. Soojusvõrgu uuendamine on viinud soojuskaod poole väiksemaks. Soojuse tarbimistihedus 

on alla ühe, mis viitab tarbijate hajutatusele ja sellele, et kaugkütte säilimisel on vajadus kasutada 

võimalikult odavaid kütuseid, sest suhteliselt suur osa soojusest kompenseerib soojusvõrgu kadusid 

ka edaspidi, isegi juhul, kui soojusvõrk saab terves ulatuses uuendatud. 

Tabel 1. Kaugkütte näidikud 2012 – 2014, iseloomustavad suhtarvud 2015 a alusel. 

  

Perspektiivsed soojuskoormused. 

Koigis on kavas soojusvõrk terviklikult uuendada ja viia seeläbi soojuskadu võrgus tehnilise 

miinimumini. 

Ühiskondlikud hooned. 

Koigi Põhikooli juurdeehitus Mõisahoonele kavatsetakse soojustada lähima kahe aasta jooksul, see 

muudab soojuse tarbimise kaugküttest oluliselt väiksemaks. Koigi Lasteaed kolis hiljuti vanast kohast 

nn Ambulatooriumi hoonest uuendatud hoonesse. Ambulatooriumi hoonele leiab Koigi vallavalitsus 

uue otstarbe ja kavatseb hoone lähima paari aasta jooksul terviklikult uuendada. See asjaolu muudab 

soojuse tarbimise kaugküttest oluliselt väiksemaks. 

   

Uuendatav Ambulatooriumi hoone     Uuendatav Põhikooli hoone   Võimla 

Tabel 2. Ühiskondlike hoonete soojustarbimine. 

  

Näidik/Kütteperiood 2012/13 2013/14 2014/15

Soojuse müük, MWh 1274 1279 1190

Soojuse tootmine, MWh 1870 1785 1476

Soojuskadu võrgus, MWh 596 506 286

Kadu suhtena, % 31,9% 28,3% 19,4%

Uuendatud võrgu pikkus, m 300 m 390 m 890 m

Uuendatud võrgu osakaal, % 23% 28% 64%

83%

Võrgu kasutegur 81%

Kaugküttesüsteemi kasutegur 68%

0,2

Soojuse tarbimistihedus, MWh/m 0,9

Soojustorustiku kao võimsus, W/m 41

Katlamaja kasutegur

Soojuskoormus võrgu meetri kohta 

kW/m

Valla hooned

Keskmine 

tarbimine 

2013 - 2015, 

MWh

Köetav 

pind, m²

Soojustarve 

köetavale 

pinnale, 

kWh/m²

Soojustarve 

osaliselt 

soojustatuna, 

kWh/m²

Tarbimise 

muutus 

tulevikus, 

MWh aastas

Vallamaja 66 293 227 - -

Lasteaed 44 823 54 - -

Ambulatoorium 243 1041 233 150 -87

Võimla 121 1074 112 - -

Koolimaja 268 1065 252 150 -109

Söökla 32 161 200 - -
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Kortermajad. 

Koigi kortermajad ei ole ükski veel terviklikku uuendamist ette võtnud. Selleks on omamoodi 

põhjuseks ka suhteliselt odav kaugküttesoojuse hind lõpptarbijale (56,38 EUR MWh).  

Põhiline tegur kortermajade terviklikuks uuendamiseks on sealsete elanike sissetulek ja teadlikkus 

tervikliku uuendamise mõjust kvaliteetsele sisekliimale ja kortermaja väärtusele. Palju sõltub ka 

kohapealsest tööhõivest ja usust, et asukohal ning kinnisvaral on tulevikku.         

     

Kaugküttega kortermajad (Aasa 3, Pärna 6 ja 7). 

     

Kaugküttest hiljuti lahkunud kortermajad (Aasa 5 ja 7, Pärna 3). 

Maja pikaajalise säilimise seisukohalt on vaja maju siiski terviklikult uuendada, vastasel korral nad 

lagunevad ning kaotavad oma väärtuse.  

Tabel 3. Kortermajade soojustarbimine. 

 

Kui kortermajad soojustada, siis langeb kaugkütte soojuskoormus märgatavalt ja tekib surve 

kaugküttesoojuse hinna tõusuks. Kuna kortermaja terviklikuks uuendamiseks on vaja eelkõige 

majasisest eestvedamist ja organiseeritust, siis võib hinnata, et lähiaastail võib tervikliku uuendamise 

ette võtta ja selleks pakutavat SA KredEx toetust taotleda kuni 3 kortermaja. Analüüsis on kasutatud 

kahe kortermaja soojustamise järgset soojustarvet. 

On vaadeldud ka seda olukorda, kui üks äsja kaugküttest lahkunud kortermaja taasliituks kaugküttega 

ja olukorda, kus kõik kortermajad kaugküttest lahkuvad. Tulevased võimalikud arengud soojustarbe 

Korterelamud

Keskmine 

tarbimine 

2013 - 2015, 

MWh

Köetav 

pind, m²

Soojustarve 

köetavale 

pinnale, 

kWh/m²

Soojustarve 

osaliselt 

soojustatuna, 

kWh/m²

Tarbimise 

muutus 

tulevikus, 

MWh aastas

Koigi Pärna 6 KÜ 168 1367 123 80 -59

Koigi Aasa 7 KÜ 168 1245 135 80 -69

Koigi Aasa 5 KÜ 168 1244 135 80 -69

Aasa 3 KÜ 214 1663 129 80 -81

Koigi Pärna 7 KÜ 105 793 132 80 -42

Koigi Pärna 3 KÜ 105 773 136 80 -43
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perspektiivist vaadatuna on toodud järgnevates tabelites eraldi Valla hoonetele ja Kortermajadele. 

Kui hoone lahkub kaugküttesüsteemist või taasliitub sellega, siis muutub ka soojuskadu võrgus 

hooneni viiva võrgu osa kao vähenemise või suurenemise võrra. Tabelites on toodud ära ka 

soojuskao muutus arengu tagajärjel. 

Tabel 4. Valla hoonete soojustarbe võimalik muutus. 

 

Tabel 5. Kortermajade soojustarbe võimalik muutus. 

 

 Edasises töös kombineeritakse eeltoodud tabelites spekuleeritud arengutega ja tuuakse välja arengu 

mõju kaugküttesoojuse hinnale. 

Soojuse hind, tarbijate maksevõime. 

Soojuse lõpptarbija hinna (56,4 EUR MWh) põhikoostis on hakkepuidu maksumus, tegevuskulud ning 

varade kulud. Koigis kehtiv soojuse hind on üks madalaimad sarnase suurusega kaugküttepiirkondade 

seas ja soojuse eest õigeaegselt mittetasumine viitab kas maksedistsipliini puudumisele või 

sotsiaalsetele põhjustele. Vaatamata suhteliselt madalale soojuse hinnale esineb küttesoojuse eest 

tasumisel võlgnevusi. Põhiliselt võlgnevuste tõttu lahkusid ka mitu kortermaja kaugküttesüsteemist. 

Kortermajades, kus hoone välispiirdeid pole soojustatud on soojuse eritarbe näitaja köetavale 

pinnale üle 200 kWh ja eeltoodud piirhinna 57 EUR MWh väärtusega on keskmisel talvel näiteks 60 

m2 korteri küttekulud aastas vaid soojusele 684 EUR. Seda saab pidada suhteliselt suureks kuluks, mis 

sõltub muidugi korteri elaniku sissetulekust. Üksiku pensionäri jaoks on see peaaegu 2 kuu pension. 

Kortermaja osalisel soojustamisel ja küttekeha põhisel reguleerimisel väheneb maja soojustarve kuni 

30%, terviklikul uuendamisel aga kuni 50%. Lähedalasuvas Imaveres on näitena Koigi kortermajale 

sama planeeringuga kortermaja, kus soojustarve on otsaseinte ja pööningu soojustamisel vähenenud 

üle 30%.  

Sellises majas kulub köetavale pinnale ligi 120 kWh ja  ka soojustarbe vähenemisest tingitud soojuse 

piirhinna tõusul 15% (kuni 67 EUR MWh) on keskmisel talvel näiteks 60 m2 korteri küttekulud aastas 

vaid soojusele 482 EUR. See on 200 EUR aastas vähem soojustamata kortermaja korterist, isegi juhul, 

kui soojuse hind on 15% kõrgem. 

Tarbimise 

muutus, 

MWh

Soojuskao 

muutus, 

MWh

-72 -

-109 -

-121 -12

Valla hoonete tarbimine tulevikus

Võimlale oma soojuspumbaküte 2019 a.

Ambulatoorium soojustatud 2018 a, lisandub stv 15 MWh

Koolimaja soojustatud 2018 a.

Tarbimine 

MWh aastas

Tarbimise 

muutus, 

MWh

Soojuskao 

muutus, 

MWh

488 0 -

Neist kolmest 1 kortermaja lahkub (nt Pärna 7) 2018 a 383 -105 -67

347 -140 -

Neist kolmest 2 on soojustatud ja 1 lahkunud 2019 a 242 -245 -67

656 168 25

-488 -488 -127

Kõik senised 3 kortermaja on kaugküttest lahti 

ühendatud 2020 a

Korterelamute tarbimine tulevikus

Senisele kolmele soojustamata kortermajale 

taasliitunud lisaks 1 kortermaja (nt Aasa 5) 2018 a

Senised 3 kaugküttega kortermaja jätkavad tarbimist

Neist kolmest 2 on soojustatud 2019 a, üks ei lahku
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Tarbijate maksevõime on väiksem, kui majad on soojustamata, sest kulud toasoojusele on suured ja 

suur osa sissetulekust kulub toasoojuse eest tasumiseks. Korterite väärtus sellistes majades ei kasva. 

Kohaliku omavalitsuse huvi on, et valla elanikud elaksid mugavates ja taskukohaste kuludega 

elamispindadel, seetõttu innustab omavalitsus kaugküttesoojust tõhusalt tarbima näidates eeskuju 

läbi Koolimaja, Lasteaia ja Ambulatooriumi soojustamise näidete. 

Graafik 2. Soojuse hinna koostis 2015 a. alusel. 

 

Soojuse hinna leidmise metoodika. 

Soojuse hinna leidmiseks lõpptarbijale koondatakse kõik senised ja tulevased kulud gruppidesse 

nimetustega Muutuvkulu, Püsikulu ja Kapitalikulu. 

Muutuvkulu gruppi läheb põhiosas kasutatud kütuste kulu ja selle grupi suurused muutuvad, sest kui 

kütuse kulu muutub kas soojustarbe muutuse või soojuskadude vähenemise tõttu, siis selle grupi 

kulu suurus muutub. Arvestustes on hakkepuidu puistekuupmeetri hinnaks võetud 10 EUR, katla 

kasuteguriks 83%, hakke kütteväärtuseks 0,75 MWh pm3. 

Püsikulude grupis on kõik üld-, juhtimis-, personali-, käidu- ja tootmiskulud. Seda gruppi loetakse 

suures osas muutumatuks st need kulud ei sõltu sellest, kas soojuse tootmine või tarbimine muutub. 

Püsikulude aastane suurus on arvestustes 23 300 EUR. 

Kaptalikulude grupis on varade amortisatsioon ehk regulatiivne kapitalikulu ja lubatud ärikasum. 

Selle grupi kulude suurus sõltub olemasoleva vara kulumist ja investeeringute tagajärjel tulevikus 

tekkivate varade kulumist, mis arvestatakse tulevasse soojuse hinda. Varade kulumina on kasutatud 

Konkurentsiameti praktikat, st soojusvõrgu regulatiivne kapitalikulu on investeering jagatuna 30 

aastaga ja katelseadmete regulatiivne kapitalikulu on investeering jagatuna 20 aastaga. Põhjendatud 

tulukuse investeeritud varadelt määrab Konkurentsiamet ja selle alusel saab ettevõte teenida 

kasumit. Kasutatud on 6%-list põhjendatud tulukuse määra. Toetusega soetatud varadelt toetuse 

osalt kapitalikulu soojuse hinda ei arvestata. Kapitalikulude suurus arvutatakse olemasolevate varade 

investeeringu suurusest. Õlikatla paigaldamisel on eeldatud, et sellele ei anta toetust, uue hakkekatla 

paigaldamisels on arvestatud et selleks saab 45% toetust ja hakkekatla toetuseta hinnaks on NR 

Energy hinnangul 300 000 EUR. 

Kõigi eeltoodu kulude summa igal prognoositaval aastal jagatakse samal aastal prognoositava 

müüdava soojuse ühikute hulgaga ja saadakse tulevane soojuse lõpptarbija hind. Saadud hinda 

võrreldakse investeeringueelse soojuse hinnaga ja see viitab, kas uus hind annab säästu või 

suurendab tarbijate kulusid. Kui hind tõuseb, siis tasuvusaega ei arvutata.  
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Soojusvarustuse arengu võimalused. 

Koigi vald on võtnud eesmärgiks oma hooneid uuendada ja kaugküttesüsteemi operaator NR Energy 

kaugküttesüsteemi võrku vastavalt uuendada. Sellest lähtuvalt ei ole otstarbekas analüüsida 

põhiarenguna kaugküttega haaratud piirkonnas lokaalkatlamajade rajamist asendusena kaugküttele, 

sest see ei annaks kaugkütte tõhususele lisa ja nõrgestaks hoopis kaugkütte positsiooni. Soojusvõrgu 

uuendamine viiakse eeldatavalt lõpuni aastal 2017 ja sel ajal paigaldatakse ka uus tipu ja 

reservkoormuse õlikatel. Seejärel avaldavad mõju soojuse tarbimisele Põhikooli ja Ambulatooriumi 

soojustamine ning soojuse tarbimine väheneb. Vaadeldud on lisaks Võimla viimist 

soojuspumbaküttele ja selle mõju kaugkütte soojuse hinnale. 

Kavas analüüsitakse järgnevaid arenguid aastatel 2017 – 2020, eeldusel, et kolm kortermaja jätkavad 

tarbimist. 

 Soojusvõrgu täielik uuendamine 2017 a (uuendatakse olemasolev veel uuendamata 200 

meetrit vana torustikku, soojuskaod vähenevad 43 MWh, allikas 1, 2) 

 Õlikatla paigaldus ilma toetuseta 2017 a (kapitali kulu 20 000 EUR), mõju hinnanguna 

hakkekatla paigaldus 2017 aastal toetusega 45% (kapitalikulu  165 000 EUR) 

 Põhikooli soojustamine 2018 a (tarbimine väheneb 109 MWh) 

 Ambulatooriumi soojustamine 2018 a (tarbimine väheneb 87 MWh, sooja tarbevee 

kasutamine kasvab 15 MWh) 

 Võimlale soojuspumbaküte 2019 a (tarbimine väheneb 121 MWh, soojuskadu väheneb 12 

MWh) 

Eeltoodud variantide analüüs näitab, millise mõjuga on Võimla lahkumine süsteemist. 

Soojustarbe muutus eeltoodud arengute mõjul on toodud graafikul. 

Graafik 3. Soojustarbe muutus Valla hoonete soojustamise mõjul ja Võimla lahkudes. 

 

Võimla lahkumine vähendab tunduvalt kaugküttevõrgu soojustarvet ja selle tagajärjel on ilmne, et 

tekib surve soojuse hinna tõusuks, kuna püsikulude osakaal soojuse ühiku hinnas kasvab.  
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Soojusvõrgu täielik uuendamine. 

Kavas on uuendada seni uuendamata soojusvõrk 200 meetri ulatuses asendades Vallamajani ja 

Võimlani viiva vana soojustorustiku uue torustikuga ja kogu uuendamise järgse soojusvõrgu aastane 

soojuskadu oleks 243 MWh. Trasside ehitamise maksumuseks võetakse Sihtasutus Keskkonna 

Investeeringute Keskus (SA KIK) andmetel sarnaste soojustrasside hangete keskmine hind 200 EUR 

trassi meetri kohta ehk Koigis kokku  40 000 EUR, sellest eeldusena 45% ( võimalik suurim toetus on 

50%, suurem omaosalus tõstab toetuse saamise võimalust) toetusena SA KIK-ist. Investeeringu 

omaosaluse vajaduseks jääb 22 000 EUR. 

Kogu uuendatud soojusvõrgu kaoks on arvestatud 243 MWh (allikas 1.) Soojustrasside uuendamise 

mõjuks soojuse tootmisele on senise soojuskao vähenemine kuni 43 MWh aastas.  

Õlikatla või uue hakkekatla paigaldamine. 

Õlikatel on hakkekatla kõrval olles avariiolukordades varustuskindluse tagaja. Uue õlikatla rajamise 

kulu on hinnanguliselt 20 000 EUR. Kuna õlikatel ei ole taastuvenergia seade, siis olemasoleva teabe 

põhjal selle katla uuendamiseks toetust ei saa ja seetõttu läheb õlikatla rajamine täies ulatuses 

soojuse tootmise kulusse 20 aastase kulumina ja põhjendatud tulukusena investeeritud kapitalilt. Kui 

senine õlikatel kannatab veel kasutamist, siis tuleks õlikatlasse investeeringut võimalikult kaua edasi 

lükata, sest selle tegemisel tõuseb soojuse hind.  

NR Energy avaldas 1. veebruaril 2016 Koigis toimunud ümarlaual arvamust, et soovib investeerida 

uue 0,6 MW-se hakkekatla paigaldamiseks kuni 300 000 EUR. Sellisele tegevusele on võimalik 

taotleda toetust ja seetõttu oleks investeeringu hinnanguline suurus 165 000 EUR. Sellise suurusjärgu 

investeeringul on kindlasti oluline mõju soojuse hinnale. 

Põhikooli ja Ambulatooriumi soojustamine. 

Tabelis 2 toodud hinnangu alusel on kahe suure hoone soojustamise järgselt soojustarbe vähenemine 

196 MWh, samas eeldatakse, et Ambulatooriumi hoones alustatakse sooja tarbevee tootmist 

kaugküttest ja sellega suureneb kaugküttesoojuse tarbimine 15 MWh. Kokku väheneb 

kaugküttesoojuse tarbimine 181 MWh. 

Võimla lahkumine ja asenduslahenduse rajamine. 

Võimla lahkumine kaugküttest vähendab soojuse tarbimist 121 MWh aastas ja võimlani viiva 

soojustorustiku kadu väheneks selle seotult 12 MWh. Kadu on suhteliselt väike seetõttu, et eeldatult 

on soojusvõrk juba uuendatud. 

Soojuse hinna leidmine asenduslahenduse rajamisel Võimlale. 

Antud areng on analüüsitud, et saada kinnitust, kas Võimlale oma maasoojuspumbakütte lahenduse 

rajamine mõjutaks kaugküttesoojuse hinda soodsamaks ja samas annaks kulude kokkuhoiu Võimla 

küttekuludelt võrreldes kaugkütte kuludega.  Asenduslahenduse soojuse hinna leidmise kõik 

kulukomponendid on koondatud järgnevasse tabelisse. 
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Tabel 6. Soojuspumbakütte soojuse hind. 

 

Tulemused näitavad, et hetkel kehtivast kaugkütte hinnast odavamat hinda ei saavutata ka toetuse 

abil. Kui Koolimaja ja Ambulatoorium soojustada, siis kujuneb kaugküttesoojuse hinnaks lõpptarbijale 

2018 aastal soojustarbe vähenemisest tingituna  arvestuslikult 67 EUR MWh. Ilma Võimlata kujuneks 

samadel tingimustel kaugküttesoojuse hinnaks 73 EUR MWh. Seega Võimla lahkumine 

kaugküttesüstemist põhjustab soojuse hinna tõusu. Kuna Võimla mõju kaugküttesüsteemile ei ole 

positiivne, siis ei ole asenduslahenduse üleminek põhjendatud ja seega ka mitte toetuse kõlbulik, mis 

annab asenduslahenduse soojuse hinnaks 88 EUR MWh. Osaline üleminek kaugküttelt 

asenduslahendustele ei ole Koigis otstarbekas, sest see tõstab soojuse hinda kaugkütte tarbijatele, 

kuna püsikulude osakaal soojuse hinnas tõuseb. 

  

Asenduslahendus maasoojuspump

Ehitatava seadme võimsus: 0,06 0,06 MW

Seadme hüvetegur 3,0 3,0

Elektri hind 120 120 EUR MWh

Tipukatla soojuse hind 110 110 EUR MWh

Tipukütte kasutegur (otsene elekterküte) 99% 99%

Tipukütte osakaal soojuse tootmisel 5% 5%

Sooja tarbevee hulk 30 30 MWh

Soojuse hulk kütteks 120 120 MWh

Seade kasutusel aastas 9 9 kuud

Seadme kasutusaeg 6480 6480 h

Soojustarve lõpptarbijale aastas: 150 150 MWh

Piirang kapitali tootlusele: 4,0% 4,0%

Soojuspumba investeeringu ühik 900 000 900 000 EUR MW

Investeeringu eluiga soojuspumbal 10,0 10,0 aastat

Rekonstrueerimise maksumus: 52 083  €          52 083  €               

Toetuseta osa: 100% 50%

Lisanduvad Hooldus- ja käidukulud: 300  €               300  €                    aastas

Pangalaenu tingimused:

Laenu osakaal (toetuseta osalt): 100% 100%

Laenusumma: 52 083  €          26 042  €               

Laenuperiood: 10 10 aastat

Intress: 3,5% 3,5%

KULUD ja HINNAKUJUNDUS EUR aastas EUR aastas

Elektri kulu soojuspumbale 5 700             5 700                  EUR

Tipukatla kütuse kulu 833                833                     EUR

Hooldus- ja käidukulud: 300                300                     EUR

Soojuspumba kapitalikulu: 6 421             3 211                  EUR

Soojuse kulud kokku 13 255  €          10 044  €               EUR

Investeeringujärgne soojuse MWh maksumus: 88  €                 67  €                      EUR MWh

2015 a soojuse ühiku maksumus 57  €                 57  €                      MWh

Asenduslahenduse  soojuse ühiku maksumus 88  €                 67  €                      MWh

Ühiku maksumus kaugküttes peale Võimla lahkumist 73  €                 73  €                      MWh

Ühiku maksumus kaugküttes enne Võimla lahkumist 67  €                 67  €                      MWh

Projekti lihtne tasuvusaeg aastates - - aastat

Kulude muutus soojuspumpa kasutades 4 732 €             1 521 €                  aastas

Kulude muutus kaugkütet kasutades 2019 a. 2 353 €             2 353 €                  aastas

Võrreldav hind

Võimla

Tehnilised näitajad

Investeering

Kulud 
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Kaugküttesoojuse MWh hind eelnimetatud arengute järgselt.  

Kaugküttesüsteemi katlamajale õlikatla paigaldus ja soojusvõrgu uuendamise investeeringute 

maksumuseks koos toetusega 45% arvestatakse (22 000 soojusvõrgule ja 20 000 õlikatlale) kokku 42 

000 EUR. Soojuse hinda tekib juurde uusi komponente, sest soojusvõrgu ja katlamaja varad 

suurenevad.  

Soojuse hind on erinevate arengute puhul erinev, sest tarbimise mahu muutudes muutub püsikulude 

osakaal ja muutuvkulude suurus. Põhikooli ja Ambulatooriumi soojustamisel tarbimine väheneb, 

soojusvõrgu uuendamisel samuti.  

Eriti silmapaistva hinnatõusu (75 EUR MWh) teeks lõpptarbija soojuse hind, kui 2017 aastal vahetada 

täna toimiv nn vana hakkekatel uuema vastu. Kuna seda investeeringut ei ole minu hinnangul 

hädavajalik teha lähiaastail, siis arvestades tarbijate hinnatundlikkust ei ole selle investeeringu 

tegemist käesolevas töös arvestatud lähima 10 aasta vaates ja graafikul 4 toodud arengud on 

arvestatud vaid võrgu uuendamise ja vajadusel ka õlikatla uuendamisega kaasneva kapitalukulu 

kasvuga 2017 aastast. Erinevate arengute tagajärjel tekkiv soojuse hind on välja toodud graafikul 4. 

Graafik 4. Kaugküttesoojuse hinnad peale soojustamist, võrgu uuendamist ja Võimla lahkumist. 

 

Kuna Võimla lahkumine on kaugküttesoojuse hinda tõstev ja ei ole Võimla asenduslahenduse soojuse 

hinda kaugkütte hinnaga võrreldes langetav, siis seda arengut edasistes arengutes ei arvestata ja 

edaspidi analüüsitakse kortermajade soojustarbe võimalike muutuste mõju kaugkütte hinnale ilma 

Võimla lahkumiseta kaugküttest.   

Kortermajade arengute analüüsil ei arvestata uue hakkekatla paigalduse ja Võimla kaugküttest 

lahkumise mõjudega (graafikul on nimetatud mõjude tulbad ümbritsetud punase joonega), sest need 

tõstavad soojuse hinda lõpptarbijale juba enne Koolimaja ja Ambulatooriumi soojustamist ja 

hinnatõus kasvaks veelgi peale soojustamisest tingitud tarbimise ühikute vähenemist. 

  



Koigi valla Koigi küla soojusmajanduse arengukava 
 

19 
 

Kortermajade puhul analüüsitakse lisaks Põhikooli ja Ambulatooriumi soojustamisele 

koosmõjuna, kui  

 Üks kortermaja kolmest (nt Pärna tn 7) lahkub kaugküttest 2018 a (tarbimine väheneb 

105 MWh, soojuskadu võrgus väheneb 67 MWh) 

 Ükski kortermaja ei lahku, 2 kortermaja soojustavad 2019 a (tarbimine väheneb 140 

MWh) 

 Üks kortermaja kolmest (nt Pärna tn 7) lahkub kaugküttest ja 2 kortermaja soojustavad 

2019 a (tarbimine väheneb 245 MWh, soojuskadu võrgus väheneb 67 MWh) 

 Ükski korter aja ei lahku, taasliitub 1 kortermaja (nt Aasa tn 5)  2018 a (tarbimine 

kasvab 168 MWh, soojuskadu suureneb 25 MWh) 

 Kõik kolm kortermaja lahkuvad kaugküttest 2020 a (tarbimine väheneb 488 MWh ja 

soojuskadu väheneb 127 MWh) 

Eelnevalt toodud võimalikud arengud on korteriühistute otsustada ja need on pigem toodud näitena 

soojustamise ja tarbimise muutumise mõjust kaugküttesoojuse hinnale ning tarbimise vähenemisest 

peale soojusvõrgu uuendamise ja õlikatla investeeringuid. 

Nende arengute mõjul muutuv soojus tarbimine ja seeläbi soojuse hind lõpptarbijale on toodud 

järgnevates graafikutes 5 ja 6. 

Graafik 5. Kortermajade tarbimise muutuse erinevad variandid. 
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Graafik 6. Soojuse hinna muutus kortermajade tarbimise muutusena. 

 

Graafikutel kujutatud kokkuvõtte alusel saab tõdeda, et kõige madalama kaugküttesoojuse hinna 

lõpptarbijale tagab kõigi seniste kortermajade tarbimise jätkamine ja lisaks mõne lahkunud 

kortermaja taasliitumine. Õlikatla investeeringust loobumine vähendab soojuse hinda 2 EUR MWh-st. 

Graafik 7. Soojuse hinna koostis Koigis 2020 a. alusel. 

 
 

Kaugküttesoojuse hinna koostis on täienenud varade kulude ja lubatud ärikasumi komponentide 

võrra uuendatud soojusvõrgu osade ja paigaldatud õlikatla osas lisaks olemaolevatele kuludele 

võrreldes 2015 aastaga.  

Kui aastaks 2020 on Koigis Koolimaja ja Ambulatoorium soojustatud, Võimla on kaugküttevõrgus ja 

valla hooneteni viivad soojustorud on täies ulatuses uuendatud ning kolm kortermaja on endiselt 

kaugküttesoojuse tarbijad, siis olemasolev hakkekatel suudab tagada vajaliku soojuskoormuse ja 

kaugkütte põhinäidikud on toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 7. Kaugkütte põhinäidikud Koigis 2020 a. 

 

85%

Võrgu kasutegur 81%

Kaugküttesüsteemi kasutegur 69%

0,2

Soojuse tarbimistihedus, MWh/m 0,8

Soojustorustiku kao võimsus, W/m 34

Katlamaja kasutegur

Soojuskoormus võrgu meetri kohta 

kW/m
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Soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus 

Majandusarvestuse lähtekohad 

Et hinnata kas kaugkütte edasine arendamine on mõistlik, tuleb vaadelda ühe näitajana 

üldmõistetavat suurust – soojuse tarbijale müüdava soojuse hinda. Kui hind on tarbija jaoks liialt 

kõrge, siis võib ka väga hea majandusnäitajaga lahendus osutuda hüljatuks tarbija poolt. Koigis on 

senine kaugküttesoojuse hind 57 EUR MWh lõpptarbijale vastuvõetaval tasemel. Edasised 

investeeringud (soojusvõrgu uuendamine ja reservõlikatla paigaldamine) ja samas soojustarbe 

vähenemine ei võimalda sellisel tasemel hinnaga jätkata.  

Kui investeerida vastutustundlikult ja kasutada võimaluste piires soojusmajanduse tarbeks 

eraldatavaid toetusi, siis on võimalik, et soojuse hind lõpptarbija jaoks ei tõuse üle 10 EUR MWh 

kohta, peale soojusvõrgu uuendamist ja Koolimaja ning Ambulatooriumi soojustamist.  

Majanduslik tasuvus 

Võrreldes arvestustes saadud soojuse ühiku hindu tänase hinnaga on kaugkütte jätkamine igati 

põhjendatud, sest asenduslahendused ei anna kaugküttesoojusest madalamaid hindu kõigile 

kaugkütte tarbijatele.  

Majanduslikult otsest kasumit tehtud soojusvõrgu uuendamine ei anna, sest soojuse hind tõuseb, aga 

järgnevateks aastateks on tagatud varustuskindel ja tõhus kaugküttesüsteem. 

Kortermajade puhul on minu hinnangul eluasemekulude hinnatõus lähiaastail paratamatu, sest 

hoonete energiatõhusust ja sisekliima kvaliteeti on vaja parandada ja nende välispiirded ja senised 

mittereguleeritavad küttelahendused vajavad uuendamist juba vanusest tingituna. Peale uuendamist 

tõuseb eluaseme väärtus ja paraneb sisekliima.  

Soojusvõrgu uuendamise tasuvusaeg. 

Soojustorude uuendamise tasuvusaja pikkus sõltub sellest, millise primaarenergia hinnaga soojust 

toodetakse. Koigi katlamaja arvutustes kasutatava puiduhakke primaarenergia hind on 10 EUR pm3, 

kütteväärtuseks 0,75 MWh pm3, katla kasuteguriks 83%, seega saadav sekundaarenergia hind on 

16,06 EUR MWh ja soojustorustiku uuendamise tagajärjel säästetav soojuskadu on aastas 43 MWh 

ning kao väärtus (43*16,06) 690 EUR. 

Vajalik investeering 200 meetri vana torustiku uuendamiseks on 40 000 EUR, sellest kavatsetakse 

45% toetust saada ja omaosaluseks jääb 22 000 EUR.  

Tasuvusaeg eelnevale vastavalt (investeering / säästu väärtusega) 31 aastat.  

Nagu arvestustest näha ei ole soojustorude uuendamise investeeringu tasuvusaeg ka toetusega 

majanduslikult mõistlik (31 aastat) ja investeering soojustorude uuendamisse on vaja teha vaid 

selleks, et tagada varustuskindlus ja kaugküttesüsteemi toimimise jätkumine. 

Sooja tarbevee valmistamine kaugkütte abil. 

Üks võimalus kulude vähendamiseks valla eelarves on Ambulatooriumi sooja tarbevee vajadus 

kütteperioodil katta kaugkütte soojusega. Vaadeldud on ka teiste hoonete sooja tarbevee 

valmistamist, aga kuna Ambulatooriumi hoones on kavas remonditööd, siis on seal hoones vajalikud 

ümberehitustööd lihtsam teha. Arvestuslik kulude kokkuhoid on toodud tabelis. 
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Tabel 8. Sooja tarbevee kulude võrdlus 

 

Elektri ühiku hind on üle 40% kallim kaugkütte soojuse ühiku hinnast, seetõttu tekib esmane sääst 

madalama hinnaga energia kasutamisest. Vajalike seadmete paigaldamine ja nende aastane 

amortisatsioon koos kaugkütte soojuse hinnaga (57 või 67 EUR MWh vt graafik 4 ja 6) annab aastase 

säästu erinevatel hoonetel ja vastavalt tasuvusajad. 

Lisaks otsesele kulude kokkuhoiule on sooja tarbevee valmistamisel kaugkütte baasil mõju kogu 

kaugkütte tarbijatele, sest selle võrra jagunevad kaugkütte püsikulud suuremale hulgale tarbitud 

soojuse ühikutele ja ühiku hind püsib samana. 

  

57  €          67  €        MWh

120  €        120  €      MWh

Sooja vee kogus aastas 15 15 MWh

Investeering stv seadmetele 4 000  €     4 000  €   

Investeeringu amort aastas 422  €        422  €      

Soe tarbevesi elektriga 1 800  €     1 800  €   aastas

Soe tarbevesi kaugküttega 883  €        1 033  €   aastas

Sääst aastas 917  €        767  €      aastas

4 5 aastat

57  €          67  €        MWh

120  €        120  €      MWh

Sooja vee kogus aastas 5 5 MWh

Investeering stv seadmetele 2 000  €     2 000  €   

Investeeringu amort aastas 211  €        211  €      

Soe tarbevesi elektriga 600  €        600  €      aastas

Soe tarbevesi kaugküttega 327  €        377  €      aastas

Sääst aastas 273  €        223  €      aastas

7 9 aastat

57  €          67  €        MWh

120  €        120  €      MWh

Sooja vee kogus aastas 8 8 MWh

Investeering stv seadmetele 4 000  €     4 000  €   

Investeeringu amort aastas 422  €        422  €      

Soe tarbevesi elektriga 960  €        960  €      aastas

Soe tarbevesi kaugküttega 509  €        589  €      aastas

Sääst aastas 451  €        371  €      aastas

9 11 aastat

Elektri hind

Elektri hind

Elektri hind

Koigi Ambulatoorium

Koigi Söökla

Koigi Põhikool

Tasuvusaeg

Tasuvusaeg

Tasuvusaeg

Kaugkütte hind

Kaugkütte hind

Kaugkütte hind
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Järeldused. 

Kaugkütte toimimine kohalikul kütusel annab sissetuleku võimaluse paikkonna inimestele läbi 

hakkekütuse varumise lähiümbruse metsaomanikelt, kaugkütte tarbijailt kogutud tasu toasoojuse 

eest ringleb kütuse osas paikkonnas ja tagab kohapealse majanduse toimimise.  

Vajalik on kortermajades kaugküttesoojuse tarbimise jätkumine ja teavitada korterite omanikke 

vajadusest majad terviklikult uuendada. Kui see toimuks teotusperioodi sees (aastani 2020) siis oleks 

võimalik saada kortermajade uuendamiseks toetust SA KredEx kaudu kuni 40% investeeringu 

suurusest. 

Võimalusel tuleb õlikatla uuendamise investeeringut edasi lükata, sest Koolimaja ja Ambulatooriumi 

soojustamine vähendab tarbitavate kaugküttesoojuse ühikute hulka  ja seetõttu tekib soojuse hinna 

tõus ning investeering õlikatlasse suurendaks hinnatõusu veelgi. 

Uue hakkekatla paigaldamine tänase toimiva hakkekatla asemele ei ole otseselt vajalik, sest selle 

tagajärjel tekib oluline hinnatõus (kuni 18 EUR MWh kohta) lõpptarbijale. 

Kui olemaolev reservõlikatel on töökorras, siis ei ole uue õlikatla paigaldamise investeering  

hädavajalik ja selle tagajärjel väheneb soojuse hinnatõusu surve. 

Koolimaja ja Ambulatooriumi soojustamine tõstab soojuse hinda lõpptarbijatele.  

Kortermaja(de) lahkumine kaugküttest tõstab soojuse hinda.  

Kortermaja(de) taas liitumine kaugküttega vähendab soojuse hinda. 

Hakkepuidu võimalik hinnatõus mõjutab otseselt soojuse hinda.  
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Soovituslik tegevuskava. 
 

Jätkata hakkepuiduga toodetud kaugküttesoojuse kasutamist kõigis Koigi kaugküttepiirkonnas 

paiknevates valla hoonetes. Uute tarbijate tekkimisel kaugküttevõrgu lähedale liita nad 

kaugküttesüsteemiga. 

Ambulatooriumi uuendamisel kavandada sooja tarbevee valmistamine kaugküttega lisaks 

võimalusele suvel valmistada sooja tarbevett elektriga. 

Mitte lubada arendada Koigi kaugkütte piirkonnas asenduslahendusi, sest see halvendab 

kaugküttesüsteemi tõhusust ja survestab kaugkütte hinnatõusu. 

Kavandada vaid neid arenguid, mis võimaldavad soojuse hinnal lõpptarbija jaoks püsida madalamal 

kui 70 EUR MWh piir. 

Uuendada toetuse abil veel uuendamata soojusvõrgu need osad, mille osas ollakse kindel, et seal 

säilib soojustarbimine, tagades varustuskindluse. 

Organiseerida kortermajadele tervikliku uuendamise alaseid teabekoosolekuid ja toetuse saamise 

võimaluste tutvustamist. 
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Kasutatud allikad. 

(1) – www.logstor.com, Logstor calculator -  uute soojustorustike soojuskadude hindamiseks. 

(2) – vanade soojatorude soojuskao andmed võetud Majandusministri määrusest 25. märtsist 

1994. a. nr 16 “Soojusallikatest väljastatava soojusenergia hulga arvutamise ja hinna 

kalkulatsioonide koostamise juhend” tabel 1. 

http://www.logstor.com/

