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Madalatemperatuurse kaugkütte-
süsteemi olelusringi hindamise arvutus  

1 Olelusringipõhine mõtlemine 

Toote või süsteemi olelusring (ehk “hällist hauani”) algab esmaste ressursside kaevandamisega, 

liikudes tooraine tootmise poole ja laieneb tootmisele, kasutamisele, transpordile ja lõpuks 

jäätmekäitlusele (sealhulgas ümbertöötlemisele ja/või taaskasutamisele). 

Olelusringipõhine mõtlemine käsitleb konkreetselt jätkusuutlikkuse väljakutseid, mis on esile 

tõstetud säästva arengu eesmärkides ja Pariisi kokkuleppes. Nendes raamistikes kirjeldatud 

strateegilistes vaadetes rõhutatakse terviklikku vaadet säästvale tarbimisele ja 

tootmissüsteemidele, see ongi olelusringipõhise mõtlemise tuum.  

Säästev tarbimine ja tootmine keskendub tõhusamatele (ja seega jätkusuutlikele) tootmis-, 

töötlemis- ja tarbimissüsteemidele, tagades samal ajal loodusvarade tõhusa kasutamise ja seeläbi 

vähendades keskkonnamõju kogu toote olelusring vältel. 

Säästev tarbimine ja tootmine annab võimaluse täita jätkusuutlikke eesmärke (st toota rohkem 

heaolu väiksema materjalitarbimisega), rahuldades praeguseid ja tulevasi inimvajadusi tagades 

samal ajal ökosüsteemide säilimine. Selline lähenemine võib tekitada konkurentsi ettevõtluses.  

Selle taustal loob olelusringipõhine mõtlemine raamistiku kvantitatiivsele ja terviklikule 

lähenemisele, millega hinnata üldist jätkusuutlikust, mis sisaldab meie ühiskonna, majanduse ja 

looduskeskkonna keerukat ökosüsteemi. See hõlmab ka sotsiaalset mõõdet, analüüsides süsteemi 

käitumist ja tagasisidet süsteemi kohta. Mõned olelusringipõhise mõtlemise eelised: 

 Abiks poliitikakujundajatele ja ettevõtjatele jätkusuutlikkuse ja ressursitõhususe osas 

paremate valikute tegemisel; 

 Mõistmaks keerukaid süsteeme, et rakendada tegevusi jätkusuutlikkumade süsteemide 

suunas; 

 Koormuse jaotamine mitmele tegurile (st terviklikku ja multidistsiplinaarset lähenemist); 

 Puhtama tootmisprotsessi elluviimine ja tugevdamine; 

 Olelusringipõhise mõtlemise kasutamine ökodisaini arendamisel ja rakendamisel; 

 Suunata tarbijaid ja tõsta teadlikkust säästvatest arengutest.  

 

Kommentiert [AU1]: Life cycle thinking 
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2 Olelusringi hindamine 

Oleluringi hindamine on metoodika toote olelusringi iga etapiga seotud erinevate võimalike 

keskkonnamõjude tuvastamiseks, mõõtmiseks ja iseloomustamiseks. Toode võib olla kaup või 

teenus. Olelusringi hindamine arvestab toote olelusringi järgmisi etappe: tooraine kaevandamine ja 

töötlemine, tootmine, transport ja levitamine, kasutus, taaskasutus ja hooldus, ümbertöötlemine ja 

lõplik kasutusest kõrvaldamine (ehk “hällist hauani”) – vaata joonist 1 

Joonis. 1. “Hällist hauani” lähenemine olelusringi hindamisel [1]. 

Olelusringi hindamine aitab edendada ka olukorrapõhiseid otsuseid, see on hea võrdlusvahend 

jätkusuutlikkuse ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks ning kasutab terviklikku 

lähenemist vältides koormuse kasvu. 

3 Olelusringi hindamise metoodika 

Kuigi olelusring hindamiseks on mitmeid lähenemisviise , on ISO standard akadeemilises valdkonnas 

ja tööstuses üldtunnustatud ja enim kasutatav. Olelusringi hindamise metoodikas on neli peamist 

etappi (vaata joonist 2): 

 eesmärk ja ulatus,  

 olelusringi inventuur,  

 olelusringi mõjuanalüüs, 

 olelusringi tõlgendamine.  

Neli peamist sammu on kirjeldatud ISO 

14040-s, kus on kirjeldatud olelusringi 

hindamise põhimõtted ja raamistik 

koos tootesüsteemi määratlusega. ISO 

14044-s on üksikasjalikult kirjeldatud 

olelusringi hindamise metoodika koos 

nõuete ja juhistega. 

Resources, chemicals, 
components, semiproducts
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Joonis. 2. ISO Standard 14040-44 [2].  

Kommentiert [AU2]: Life cycle assessment 
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3.1 Eesmärk ja ulatus 

Eesmärk ja ulatus peavad määratlema kavandatava rakenduse, tootesüsteemi, funktsionaalse 

üksuse, süsteemiosad, olelusringi mõjuanalüüsi metoodika, eeldused ja piirangud ning mõned muud 

andmenõuded. 

3.2 Olelusringi  inventuuri analüüs 

Eesmärk on tuvastada ja kvalifitseerida energia, vee ja materjalide kasutamine ning keskkonda 

sattumine (nt õhuheide, tahkete jäätmete kõrvaldamine, reovee ärajuhtimine). 

3.3 Olelusringi mõjuanalüüs 

Sisaldab erinevate mõjukategooriate indikaatortulemuste kogumit, mis koos esindavad 

tootesüsteemi olelusringi mõju hindamise profiili. Sellised tulemused liigitatakse mõju 

kategooriatesse. Just sel hetkel saab teha tundlikkuse analüüsi, et teha kindlaks, kuidas muutused 

andmetes ja metoodika valikud võivad mõjutada tulemusi. 

3.4 Olelusringi  tõlgendamine 

Selles olelusringi hindamise etapis hinnatakse inventuuri analüüsi või mõjuhinnangu tulemusi või 

mõlemaid, seoses kindlaksmääratud eesmärgi ja ulatusega, et teha järeldusi ja soovitusi.  

4 Madalatemperatuurne kaugküttesüsteem ja 
olelusringi hindamine  

Olelusringi hindamist kasutatakse madalatemperatuursete kaugküttesüsteemide keskkonnamõju 

hindamiseks, kasutades ISO standardi 14040-44 metoodikat, kuna see pakub erinevaid eeliseid 

erinevatele huvigruppidele nagu energiaplaneerijad, kaugkütte operaatorid, insenerid, 

riigiametnikud ja poliitikakujundajad. Mõned enim mainitud eelised on: võimaldab 

võrdlusuuringuid, teeb kindlaks erinevad protsessid, mis mõjutavad infrastruktuuri keskkonnamõju 

ja hindab ökodisaini mõju omavalitsuste energiastrateegiatele. 

4.1 Kuidas koostada olelusringi  hinnang kaugküttesüsteemile  

Kaugküttesüsteemi jaoks kohandatud olelusringi hindamise meetodi võib jagada kolmeks osaks: 

soojusenergia tarne koos energia tootmisega, kaugküttevõrk ja soojusvajadus. Kaugküttesüsteemi 

puhul saab kõigi olelusringi tegevustega (tooraine kaevandamine, energiakasutus, ehitustegevus, 

katlamaja käitamine, kaugküttevõrgu infrastruktuur) seotud sisendid rühmitada sõltuvalt uuringu 

ulatusest. Soojusenergia tarbija hoone küttesüsteem on osa olelusringi hinnangust, arvestades 

soojusenergia tarbimist, soojakadusid ja kõiki sisendeid tegevustele, mis on vajalikud valmisolekuks 

kasutada kaugkütte teenust.  

Uuringu eesmärk ja ulatus määravad uuringuosad ja täpsed asjaolud peavad olema väljaselgitatud, 

näiteks: Kas hoone renoveerimisega on arvestatud? Kas lammutamine või mõni muu tegevus hoone 

eluea lõppjärgus on uuringu piiridesse arvestatud? 
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Uuringu eesmärgi ja ulatuse piires on määratletud geograafilised ja ajalised piirid, mis on 

kasutatavate energiaallikate, soojavajaduse arvutuste ja normaliseerimise jaoks väga olulised. 

Inventuuri analüüsi jaoks koostatakse protsessi diagramm, kus süsteemiosad on selgelt määratletud 

ja sellega kaasnevad protsessid kirjeldatud, arvestades materjalide ja energia sissevoolu ning 

heitkoguste andmeid. Joonis 3. „hällist hauani“ lähenemine olelusringi hindamisel. 

Joonis. 3. „Eesmärk ja ulatus“ raames määratletud süsteemiosade näide. Täieliku ülevaate saamiseks vaata projekti 

LowTEMP (www.lowtemp.eu) raames tehtud olelusringi hindamist.  

Joonis. 4. Näide lihtsustatud olelusringi inventuuri analüüsist. Täieliku ülevaate saamiseks vaata projekti LowTEMP 

(www.lowtemp.eu) raames tehtud olelusringi hindamist.  

Peale normaliseerimist, rühmitamist ja kaalumist esitatakse olelusringi mõjuhinnang ökoprofiilina 

mõjukategooriatesse (vt joonis 5). Normaliseerimine, rühmitamine ja kaalumine ei ole kohustuslikud 

http://www.lowtemp.eu/
http://www.lowtemp.eu/
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ja sõltuvad valitud olelusringi hindamise mõju hindamise meetodist. 

Joonis. 5. Näide lõplikust keskkonnamõju hindamisest, kus võrreldakse renoveeritud madalatemperatuurse 

kaugküttesüsteemi endise kaugkütte 3nda põlvkonnaga. Täieliku ülevaate saamiseks vaata projekti LowTEMP 

(www.lowtemp.eu) raames tehtud olelusringi hindamist.  

Joonisel 5 on näide lõplikust keskkonnamõju hindamisest, kus võrreldakse renoveeritud madalatemperatuurset 

kaugküttesüsteemi endise kaugkütte 3nda põlvkonnaga. Tulemused esitatakse üldise keskkonnaprofiilina määratletud 

keskkonnatundlikuse punktina viidates süsteemi funktsionaalsele üksusele. Keskkonnaprofiili moodustavad neli peamist 

ohustatud valdkonna kategooriat (nimetatakse ka lõpp-punkti või mõjukategooriateks) viitega teatud tüüpi mõju 

hindamis meetodile valitud uuringus (i.e. IMPACT 2002+), järgnevad: inimeste tervis, ökosüsteemi kvaliteet, 

kliimamuutus ja ressursside kasutamine (nii biootilised kui ka abiootilised).  

Viimases faasis, olelusringi tõlgendamises, analüüsitakse tulemusi võrreldes uuringu eesmärgiga, et 

näha, kas soovitud tulemus on saavutatud. Samuti tuvastatakse levialad ja tehakse tundlikkuse 

analüüs mudeli paremaks mõistmiseks ja uute parendamisvõimaluste leidmiseks.  

Joonisel 5 on tulemus LowTEMP projekti raames läbiviidud olelusringi hindamise uuringust, mille 

uurimisobjektiks oli Belava külas Gulbene vallas väljatöötatud pilootmeede. Pilootmeetme hulka 

kuulub endise 3. põlvkonna katlatüüpi kaugkütte jaotusvõrgu täielik ümberehitamine uueks 

madalatemperatuuriga kaugküttesüsteemiks. Vanas süsteemis töötas katlamaja küttepuudega 

köetava katlaga ja jaotusvõrk oli renoveerimata. Uus madalatemperatuurne kaugkütte süsteem 

hõlmab 0,2 MW uut pelletikatlamaja, jaotusvõrgu torustike täielikku vahetamist (pikkusega 150 m) 

ja kauglugemissüsteemi paigaldamist, et tagada süsteemis pidev jälgimine.  

Teostatud olelusringi hindamise uuring hõlmab rakendatud madalatemperatuuriga kaugkütte 

stsenaariumi hindamist, võttes arvesse: 60 °C pealevoolu temperatuur ja tagasivoolu temperatuur 35 

°C, selle võimalikku edasist täiustamist sealhulga taastuvenergia lahenduste kasutamine ja võrdlust 

varasema olukorraga. 

Olelusringi hindamismudelite tulemuste põhjal, mida töödeldi olelusringi hindamise 

kommertstarkvaraga, on võimalik märgata üldist keskkonna olulist paranemist, võrreldes varasema 

olukorraga (umbes 50%). Tulemused (mis on juba teadusväljaannetes avaldatud) näitavad, et kõigi 

stsenaariumide puhul saavutatakse suurim mõju keskkonnale energiavoogude planeerimisel 

kaugkütte tööetapis.   

Kommentiert [AU3]: The results (already included in a 

scientific publication) show that the highest contribution to 
environmental impact in all scenarios is mainly allocated to 
the energy flows during the operational phase of DH.  
 

http://www.lowtemp.eu/
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Üldiselt näitab konkreetne uuring ehitus- ja hooldusetapis marginaalset mõju keskkonnale võrreldes 

kaugkütte tööetapiga. Soojuse tootmine ja tuha töötlemine kujutavad endast keskkonnaalaseid 

ohukohti. See on tõend selle kohta, et keskkonna seisukohalt tuleks katlamaja kütusekulu 

vähendamiseks rohkem tööd teha.  

Üksikasjalikuma teabe saamiseks olelusringi hindamise raamistiku kohaldamise kohta 

madalatemperatuursele kaugküttesüsteemile on soovitatav tutvuda LowTEMP projekti raames läbi 

viidud olelusringi hindamise uuringuga (www.lowtemp.eu).  

Projekti elluviimise kontekstis peaksid olelusring hindamise uuringute eeldatavad tulemused olema 

asjakohased: 

 inventuuri andmete määratlemine madalatemperatuurse kaugkütte pilootmeetmes, mis 

viidi ellu LowTEMP projekti raames kõigis uuritavates alamsüsteemides; 

 vastus sellele, millised kaugküttevõrgu allsüsteemid või komponendid on peamised 

keskkonna mõju tekitajad infrastruktuuri üleminekul; 

 pakkuda keskkonnasõbralikke strateegiaid ökodisaini ja vastupidavate infrastruktuuride 

tarbeks, mis põhinevad valitud olelusringi mõjuanalüüsi kategooriatel; 

 uudse madalatemperatuurse kaugkütte kontseptsiooni rakendamisel saadud tulemuste 

võrdlus eelneva stsenaariumiga samas linnas või maapiirkonnas.  
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