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Kokkuvõte. 

 

Koigi valla Päinurme külas on senine kaugküte võimaldanud selle tarbijatel saada toasoojust 

talumatult kõrge hinnaga (2013/14 kütteperioodil 86,96*1,2=104,35 EUR MWh). 

Katlamajas on soojuse tootmiseks kasutatud põlevkiviõli, selle hind on tinginud soojuse kõrge hinna. 

Kõrge soojuse hinna tõttu ja ka muudel põhjustel on neljast kortermajast kaks tänaseks kaugküttest 

lahkunud, üks neis hüljatud ja lagunemas. Järelejäänud kahes kortermajas on mõned korterid 

asustamata. 

Sellisest olustikust lähtuvalt on soojusmajanduse kava põhisisuks kaugküttele võimalikult madala 

hinnaga toasoojust pakkuva asenduslahenduse otsimine kahele kaugkütet veel kasutavale 

kortermajale. 

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 km 2 kohta. Koigi vallas 

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

Päinurme küla asub valla idaservas. Kaugusvallakeskusest Koigist 15 km, maakonna keskusest Paidest 

32 km, Tallinnast 115 km ja Tartust 82 km. Päinurme küla asustust iseloomustab kompaktne keskosa 

ning hajusalt paiknevad talud.  

Ühistranspordiga liiklemine valla- ning maakonnakeskusesse on rahuldav, keerulisem on ühenduvus 

suuremate linnadega. Ühistransporti korraldab MTÜ Järvamaa Ühistranspordikeskus. Lähim 

raudteejaam asub 37 km kaugusel Jõgeval 

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 elanikkonnal (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. 

Päinurme külas on rahvaarv olnud küllaltki kiiresti kahanev ning vananev. Rahvastikuregistri 

andmetel elas seisuga 01.01.2012 Päinurme külas 174 inimest, seisuga 01.01.2016 on elanike arv 

148. Päinurme küla on rahvaarvult Koigi valla suuruselt teine küla. Vanusegrupiti on Päinurme külas 

võrreldes valla keskmisega suurem tööealiste ning vanemaealiste osakaal, väiksem noorte osakaal 

(vastavalt 63,5%, 28,4% ning 8,1%).  

Isiku- ja avalikest teenustest on Päinurme külas A&O kauplusteketi kauplus, raamatukogu,  

perearstipunkt. Samuti on Päinurme külas riigi kool erivajadustega lastele. Teisi vajaminevaid 

teenuseid tarbitakse Koigi külas ja Paide või Põltsamaa linnas. 

Päinurme külas tegutseb Päinurme Külaselts. 

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

keskmiselt kuus 391. 

Päinurme küla tööealised elanikud käivad tööl peamiselt kohalikus puidutööstusettevõttes ning 

kohalikus põllumajandusettevõttes.  

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 Päinurme külas registreeritud 1 aktsiaselts, 12 osaühingut, 10 FIEt ning 8 

mittetulundusühingut.  

Piirkonna suurimateks ettevõteteks on Marrek Puit OÜ, mille peamine tegevusvaldkond on 

saematerjali tootmine, ja põllumajandusettevõte Veskimäe AS, mis tegeleb piimakarja- ning 

teraviljakasvatusega. 

Elamumajanduse areng. 

Päinurme külas on kuus kahekorruselist kortermaja, millest kaugküttevõrgus on kaks maja, lokaalsel 

küttel kaks maja ning kasutusest väljas kaks maja.  

Kaugküttevõrgus olevad kaheksa korteriga majad on osaliselt täidetud. Ühes majas elatakse viies 

korteris, teises majas püsielanikud puuduvad, kuid kasutatakse kortereid suviti või äripinnana. 

Kasutuses olevatest majadest on moodustatud korteriühistud kolmes majas. 

Kortermajades ei ole 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. 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 valla 

pikaajalised eesmärgid on kirjeldatud Koigi valla arengukavas,  eelarvestrateegias ning Koigi valla 

üldplaneeringu dokumentides. Nimetatud dokumendid on avaldatud Koigi valla kodulehel.  
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Soojusvarustussüsteemide tehniline seisund ja iseloomulikud näitajad. 
 

Katlamaja. 

Päinurmes asub põlevkiviõli katel endises kortermajade läheduses asuvas vanas katlamajas. Katel on 

automatiseeritud ja katlamaja on mehitamata. Katlamaja opereerib NR Energy OÜ. Suveperioodil 

sooja tarbevett ei valmistata ja küttesüsteem ei tööta. 

 

Katlamajas toodeti 2012/2013 kütteperioodil 304 MWh soojust, 2014/2015 kütteperioodil aga juba 

159 MWh, sest kortermaja tähistusega 4 joonisel 1. lahkus kaugküttest.  

Joonis 1. Päinurme võrgupiirkonna skeem. 
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Soojustarbijad. 

Kunagisest 5 kortermajast on kaugkütte tarbijateks jäänud 2 kortermaja. Kortermaja nr 5 on hüljatud. 

Tarbijateks on jäänud 2 kortermaja tähistusega 2 ja 3, neis leidub kasutuseta kortereid. 

 

Foto kaugküttest lahkunud kortermajast (joonisel 1 tähistusega 4 ja 5) 

Fotod tarbima jäänud majadest tähistusega 2 ja 3. 

    

Viimasel kütteperioodil  (2014/2015) tarbiti vaid 120 MWh soojust. 
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Soojusvõrk. 

Katlamajast viivad majadeni soojustorud, mis on ehitusaegses seisundis, isoleeritud klaasvilla ja 

ruberoidiga. Soojuskadu 2012/2013 kütteperioodil oli 62 MWh, 2014/2015 kütteperioodil 39 MWh. 

Vahepeal on soojustarbija (maja 4) lahtiühenduse tõttu vähenenud soojusvõrgu pikkus 50 meetri 

võrra ja soojuskadu vastavalt 23 MWh. Kasutuses oleva soojusvõrgu pikkuseks on 115 meetrit.  

Soojusvõrgu kadu moodustab tarbimisest (39/120) üle 30 %.  

 

Soojuskao võimsus võrgu meetri kohta oli viimasel kütteperioodil 68 W/m, (5040 tundi). 

Soojuskoormus võrgu meetri kohta 0,21 kW/m,  tarbimistihedus 1,04 MWh /m. 

Tabel 1. Kaugküttesüsteemi näidikud 2014/2015. 

Katlamaja kasutegur 70% 

Võrgu kasutegur   67% 

Kaugküttesüsteemi kasutegur 53% 

 Soojussõlmed. 

Koigi valla poolt on kortermajadele rajatud küttevee soojusvahetiga, ringluspumbaga ja 

soojusautomaatikaga soojussõlmed.   

Soojuse hind, tarbijate maksevõime. 

Soojuse piirhind lõpptarbijale on viimasel kolmel aastal olnud järgmine 

Näidik/aasta 2013 2014 2015 

Soojuse piirhind, EUR MWh 84,35 86,96 80,3 

Piirhind lõpptarbijale, EUR MWh 101,22 104,35 96,36 

Selline soojuse hind on lõpptarbijale kindlasti vastuvõetamatu, lähenedes otsese elekterkütte hinnale 

ja Päinurmes tuleb vaadelda võimalusi lõpptarbija hinna vähendamiseks. 

Perspektiivsed soojuskoormused. 

Juurdetulevaid soojustarbijaid lähiümbruses ei ole. Kahe kortermaja tarbimise vähenemine saab 

toimuda kortermajade tervikliku uuendamise kaudu. Kortermaja nr 3 on uuendanud katuse. 

Soojustarbimine võib väheneda kuni 40%, kui soojustataks välispiirded ja paigaldataks küttekeha 

põhised regulaatorid. Kava koostaja hinnangul selleks lähiaastail majasisene võimekus puudub ja 

seetõttu ei ole asenduslahenduse valikul kütteseadme võimsusi väiksemaid, kui senine tarbimine, 

arvestatud. Asenduslahenduse kütteseadme võimsuseks on võetud 75 kW. 
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Graafik 1. Soojuskoormusgraafik normaalaastale 2015 a alusel. 

 

Soojuse hinna leidmise metoodika. 

Soojuse hinna leidmiseks lõpptarbijale koondatakse asenduslahenduse 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 puhurautoga tarnitud puidugraanulite hinnaks võetud 179 EUR tonn, KOV tarbeks 

koos käibemaksuga 215 EUR tonn, katla kasuteguriks 85%, graanulite kütteväärtuseks 4,7 MWh tonn. 

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 1 200 EUR. 

Kaptalikulude grupis on varade amortisatsioon ehk regulatiivne kapitalikulu ja lubatud ärikasum 

juhul, kui soojuse tootmisel kasutatakse teenust. Selle grupi kulude suurus sõltub  investeeringu 

tagajärjel tekkivate varade kulumist (soojusvõrgu uuendamine ja soojuse tootmise seadmed), mis 

arvestatakse tulevasse soojuse hinda. Varade kulumina on kasutatud siinkohal 10 aastast perioodi. 

Kasutatud on 10%-list oodatava tulukuse määra, sest kaugküttepiirkonda ei ole enam ja ettevõtjale 

on tegemist kõrgema riski ja vabaturuga. Toetusega soetatud varadelt toetuse osalt kapitalikulu 

soojuse hinda ei arvestata.  

Puidugraanulkatlamaja ja soojusvõrgu rajamiseks on arvestatud, et selleks saab 50% toetust ja 

teisaldatava konteinerkatlamaja (kütuse mahuti, korsten, katelseade, salvestusmahuti, paisupaak, 

pumbagrupp, soojusvaheti, koldest tuha automaatne erastus väljaseisvasse konteinerisse) toetuseta 

hinnaks on hinnanguliselt 25 000 EUR ning soojusvõrgu majadevahelise lõigu uuendamise toetuseta 

hinnaks on 6 000 EUR, kokku 31 000 EUR ilma käibemaksuta.  

Kohaliku omavalitsuse puhul lisandub investeeringule käibemaks. 

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. 
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Soojusvarustuse arengu võimalused. 

Kuna olemasolevad, kaugkütet veel tarbivad 2 kortermaja on ehitatud vesikeskküttesüsteemidega, 

siis on kavas toodud arvestused olemasoleva kaugküttekatlamaja ja soojusvõrgu asenduseks 

majadele lähemal asuva konteinerkatlamaja rajamisel ja vaid kahe maja vahelise torustiku 

kasutamisel edasiseks soojusvarustuseks. 

Et tagada Päinurmes soojustarbijatele kaugküttega samaväärne soojusvarustus, siis tuleb kaugkütte 

asenduslahenduse valikul silmas pidada, et soojustarbija ei pea asenduslahenduse puhul panustama 

oma tööjõuga ja tasub vaid toasoojuse eest.  

Sellist asenduslahendust pakub tehniliselt puidugraanulküttesüsteem ja maasoojuspumba 

küttesüsteem.  

Maasoojuspumba küttesüsteem. 

Maasoojuspumbaküttesüsteem eeldab maasoojuse kollektorsüsteemi rajamist maapinda, seetõttu ei 

ole võimalik hiljem maakollektorit taaskasutada, kui soojuse tarbimine Päinurmes üldse lõpeb. 

Seetõttu ei arvesta seda kütteviisi Päinurmes kaugkütte asenduslahendusena. 

Puidugraanulküttesüsteem. 

Et vältida seadmetesse tehtud investeeringu luhtumist juhuks, kui soojuse tarbimine Päinurmes 

lõpeb, arvutan asenduslahenduse puidugraanulkütte konteinerkatlamajaga. Soojustarbe lõppemisel 

on võimalik seadmeid teisaldada konteinerina ja kasutada mujal soojusvarustuses.  

Kavas analüüsitakse järgnevaid arenguid, eeldusel, et kaks kortermaja jätkavad tarbimist. 

 Puidugraanulküttega konteinerkatlamaja rajamine ja kahe maja vahelise soojusvõrgu 

uuendamine  2017 a (rajatakse 40 meetrit torustikku, soojuskaod peale uuendamist on 8 

MWh aastas, allikas 1) Koigi vallavalitsuse poolt (vald ei oota tulukust, vaid laenu 

tagasimakset soojuse hinna kaudu, 3,5%, käibemaksu ei lisandu) 

 Soojuse varustuse teenuse sisseost (eelnenule sarnane investeering, soojuse hinnale 

lisandub oodatav tulukus 10% ja käibemaks) 

 Eelnevad arengud, kasutades olemaolevat soojusvõrku osas, mis on vajalik vaid kahe maja 

ühendamiseks (soojusvõrku ei investeerita, soojuskaod on jätkuvalt vanale torustiku lõigule 

iseloomulikud, 18 MWh aastas). 

Soojuse hinna leidmine asenduslahenduse rajamisel . 

Puidugraanulkütte asenduslahenduse soojuse hinna leidmise kõik kulukomponendid on koondatud 

järgnevasse tabelisse 2.  

Esmalt on võetud investeeringuks suurus, mis sisaldab puidugraanulkütte konteinerkatlamaja 

rajamist ja kahe maja vahelise soojusvõrgu uuendamist, seejärel on välja jäetud soojusvõrgu 

uuendamine, eeldades, et on võimalik kasutada olemasolevat torustikku osas, mis on vajalik kahe 

maja ühendamiseks uue katlamajaga. Koigi valla tarbeks on veel lisatud arvestus, kui osa 

investeeringust tehakse abina, seega on võetud investeering konteinerkatlamaja rajamiseks 

tegelikust hinnast 5000 EUR madalamana (veerg Väiksem investeering), näidates investeeringu 

suuruse mõju soojuse hinnale. Samas veerus on kapitalikulu soojuse hinnast üldse välja jäetud, et 

näidata soojuse hinda ilma kapitalikuluta. Soojustarbimises on eeldatud aastast tarbimist 130 MWh, 

sest eeldatavalt soodsama soojuse hinna puhul tarbimine veidi kasvab.  
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Tabel 2. Puidugraanulkütte soojuse hind. 

 

Tulemused näitavad, et hetkel kehtivast kaugkütte hinnast odavamat hinda on võimalik saavutada 

juhul, kui investeering koos toetusega on väiksem kui 15 000 EUR. Madalaima hinna annab ärilise 

tulu ootuseta investeering, milles kapitali kulu on üldse soojuse hinnast väljas (veerus Ilma kapitali 

kuluta).  

Kui investeering oleks terves ulatuses toetusega, st 50% toetust SA KIK –ilt ja ülejäänud abina Koigi 

vallalt, siis oleks võimalik saavutada soojuse hinnaks lõpptarbijale 70 EUR MWh. 

Joonis 2. Päinurme uue konteinerkatlamaja lahenduse skeem. 

 

Asenduslahendus puidugraanulkatlamaja

Ilma 

toetuseta

Uus soojus 

torustik

Vana 

torustik

Uus soojus 

torustik

Vana 

torustik

Väiksem 

inves 

teering

Ilma 

kapitali 

kuluta

Ehitatava seadme võimsus: 75 75 75 75 75 75 75 kW 

Seadme kasutegur 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Puidugraanulite hind Päinurmes 179 179 179 215 215 215 215 EUR/tonn

Puidugraanulite primaarenergia hind 38 38 38 46 46 46 46 EUR MWh

Soojusvõrgu kadu 8 8 18 8 18 18 18 MWh a

Soojuse tootmishulk 138 138 148 138 148 148 148 MWh a

Seade kasutusel aastas 8 8 8 8 8 8 8 kuud

Seadme kasutusaeg 5760 5760 5760 5760 5760 5760 5760 h

Soojustarve lõpptarbija juures 130 130 130 130 130 130 130 MWh

Kapitali tootlus 10%,  (laenu intress 3,5%) 10,0% 10,0% 10,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Puidugraanulite katlamaja investeering 31 000 31 000 25 000 37 200 30 000 25 000 25 000 EUR

Investeeringu eluiga 10 10 10 10 10 10 10 aastat

Rekonstrueerimise maksumus 31 000 15 500 12 500 18 600 15 000 12 500 12 500 EUR

Toetuseta osa: 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Aastased hooldus- ja käidukulud: 1 200  €     1 200  €       1 200  €   1 200  €      1 200  €   1 200  €   1 200  €   aastas

Kütuse kulu 6 183     6 183       6 631  7 427      7 965   7 965   7 965   

Hooldus- ja käidukulud: 1 200     1 200       1 200  1 200      1 200   1 200   1 200   

Seadme kapitalikulu: 5 045     2 523       2 034  2 236      1 804   1 503   -        

Soojuse kulud kokku 12 428  €   9 906  €       9 866  €   10 863  €    10 969  € 10 668  € 9 165  €   

Investeeringujärgne soojuse MWh maksumus: 115  €        91  €             91  €        84  €            84  €         82  €         70  €         

Hetkel soojuse ühiku maksumus 96  €           96  €             96  €        96  €            96  €         96  €         96  €         MWh

Asenduslahenduse  soojuse ühiku maksumus 115  €        91  €             91  €        84  €            84  €         82  €         70  €         MWh

Projekti lihtne tasuvusaeg aastates - 24 18 11 10 7 4 aastat

Kulude aastane muutus puidugraanuleid kasutades 2 390 -637 -685 -1 661 -1 556 -1 856 -3 359 aastas

Võrreldav hind

Kortermajad Päinurmes

Tehnilised näitajad                                                                                                                                      Investeerija

Kulud 

Äriühing

Investeering

Hinnakujundus

KOV
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Soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus 

Majandusarvestuse lähtekohad 

Päinurmes on küttelahenduse investeeringu majanduslikkust hinnatud lõpptarbija soojuse hinna 

languse alusel. Kui hind on tarbija jaoks liialt kõrge, siis võib ka väga hea majandusnäitajaga lahendus 

osutuda hüljatuks tarbija poolt. Päinurmes on senine kaugküttesoojuse hind 96 EUR MWh 

lõpptarbijale vastuvõetamatul tasemel. Edasised investeeringud peavad andma soodsama soojuse 

hinna lõpptarbijale.  

Majanduslik tasuvus 

Võrreldes tabelis 2 arvestustes saadud soojuse ühiku hindu tänase kaugkütte hinnaga ei ole 

kaugkütte jätkamine Päinurmes põhjendatud, sest osad asenduslahendused annaksid veidi 

madalama  soojuse hinna. Investeeringu tasuvusaeg on välja toodud tabelis 2. 

Järeldused. 

Kaugkütte toimimine Päinurmes ei ole põhjendatud, sest tarbimine on niipalju vähenenud, et 

soojusettevõtja põhjendatud tulukuse, õlikütuse, katlamaja ja soojusvõrgu kulude jagunemine 

järelejäänud tarbimise ühikutele annavad tulemuseks talumatult kõrge soojuse hinna. 

Tulevikus võib tarbimine veelgi väheneda, kui korterites elanikke vähemaks jääb ja seetõttu ei ole 

põhjendatud investeeringud kogu senise kaugküttesüsteemi uuendamiseks. 

Soovituslik tegevuskava. 
 

Lõpetada Päinurmes kaugküttepiirkonna regulatsioon. 

Peale asenduslahenduste toetuse tingimuste selgumist kaaluda koos kõigi kaugkütte seniste 

soojustarbijatega ühisel arutelul kõigile senistele tarbijatele asenduslahenduste (näiteks 

puidugraanulküte) rajamist. 

Kavandada SA KIK asenduslahenduste toetuse abil selline investeering, mis võimaldab soojuse hinnal 

lõpptarbija jaoks püsida madalamal kui 75 EUR MWh piir. Üks võimalus on rajada kahele 

kortermajale ühine teisaldatav konteinerkatlamaja puidugraanulküttele koos kahe maja vahelise 

soojustorustiku kasutamisega või uuendamisega.  

Kui ei õnnestu sellist investeeringu ja lõpptarbija soojuse maksumust saavutada, siis kaaluda igale 

korterile toetuse või järelmaksu eraldamist seaduslike korterisiseste küttelahenduste rajamiseks. 

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/

