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Ülevaade LowTEMP täiendkoolituse kursuse teemadest
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Sissejuhatus

Energiavarustussüsteemid ja 
madalatemperatuuriline (LTDH) kaugküte

Energiavarustussüsteemid Balti mere 
piirkonnas

Energiastrateegiad ja pilootprojektid

Energeetikastrateegiate väljatöötamise 
metoodika

Piloot(katse)projektid - eesmärgid ja 
tingimused

Katseprojektid - näited

Piloteeritavad katsemeetmed

CO2 heite arvutused

Finantsaspektid

LTDH projektide olelusringi kulud

Majanduslik tõhusus ja lüngad (puudused) 
rahastamises

Lepingu sõlmimine ja maksemudelid

Tehnilised aspektid

Torustikud

Soojuse ja elektri koostootmine (CHP)

Suuremastaabilised päikesekollektorite pargid

Heitsoojus

Suuremastaabilised soojuspumbad

Elekter soojuseks ja elekter gaasiks

Soojuse, päikeseenergia jääna ja
faasimuutusega materjali (PCM) salvestamine

Soojuspumpadega süsteemid

Madalatemperatuuriline põrandaküte

Sooja tarbevee tootmine

Õhuvahetussüsteemid

Parimad praktikad

Parimad praktikad I

Parimad praktikad II

Ärimudelid ja uuenduslikud 
rahastamisstruktuurid

Olelusringi arvutused

Kliimakaitse poliitika ja eesmärgid



Mis on ärimudel?

Ärimudeli lõuendi kirjeldus

• Klassikalise kaugkütte ärimudel

Uuendusliku ärimudeli tööriistad

• Helikopteri meetod

• Väärtusredel

• Silla meetod

Uuenduslikud rahastusstruktuurid

Näited levinud stsenaariumidest madalatemperatuurilise kaugkütte juurutamiseks Balti mere 
regioonis

Ülevaade
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Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Mis on ärimudel?
Ärimudel (ÄM) on loogika, mille järgi äriühing või organisatsioon loob, tarnib ja 
omandab väärtust

4



Ärimudeli (ÄM) kohta ei ole olemas üldist definitsiooni, 
aga on üldised kirjeldatavad omadused:

Loogika, mille järgi äriühing või organisatsioon
loob, tarnib ja omandab väärtust;

Äriühingu strateegia kirjeldus;

Äriühingu konkurentsieelised ajani, mil need 
kopeeritakse (esimese käigu eelis).

Different strategies- to reach a goal
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Description of business model



Üks viis kirjeldada ÄM on selle koosnemine kolmest osast:

Kliendid (väärtused, suhted, segmendid)

Ressursid (infrastruktuur, tegevused, partnered, 
logistika)

Kulude/tulude struktuur (tariifid, tasud, hinnakujunduse
mudelid, sissetulek, maksumused)

6

Illustration of a business model 1



ÄM peamine osa viitab pehmetele väärtustele ja
strateegiatele ning ainult väike osa räägib hinnastamise
mudelist või sissetuleku struktuurist;

Hinnakujunduse mudel kirjeldab, kuidas äriühing kavatseb
raha teenida, s.t. mitmesugused tariifid, tasud jms.;

ÄM pehmete väärtuste ja strateegia osa võib sisaldada
käitumisviise nagu näiteks hoida kõik kompetentsid “maja
sees”, võimalusel loobuda fosiilkütustest, strateegiliste
partner-suhete valik jms
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Illustration of a Business model 2



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Description of Business 
Model Canvas
Ärimudeli lõuend on üks viis illustreerida ÄM-i

Üks enim kasutatavaid ärimudeli tööriistu, mida esimesena kirjeldasid Osterwalder 
ja Pigneur 2010. aastal
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Ärimudeli lõuendil on „sisemine“ pool ja kliendi pool
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Sisemine e.
Äriühingu 
pool

Kliendi pool
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Ärimudeli lõuendil on „sisemine“ pool ja kliendi pool

Sisemine e.
Äriühingu 
pool

Kliendi pool



Ärimudeli lõuendil on üheksa osa
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Võtmepartnerids

Võtmetegevused

Võtmeressursid

Kulude struktuur

Väärtuspakkumine

Kliendi segment

Kliendisuhted

Kanalid

Tulu vood



Klassikalise kaugkütte ÄM omadused

Kaugkütte klassikalises ärimudelis on peamine 
kliendisegment professionaalid – suurte 
hoonete omanikud, aga ka väikemajade 
omanikudThe business logic is based on 
economies of scale i.e big volumes big income

Strateegia on pakkumine - soojavarustus

Infrastruktuur ja võtmeressursid on 
tootmisüksused ja jaotusvõrk

Vajadust katta püsikulud tootmise ja jaotusega 
nähakse ette ka maksumuse ja sissetuleku 
struktuurides

Tavapärane kaugküte
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Näide ärimudeli lõuendist tavapärasele kaugkütte 
ettevõttele



Klassikaline ärimudel tavapärasele kaugküttele esitatuna 
Ärimudeli lõuendil
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Fuel 
providers

Production
Distribution 
Maintenance

Production 
units 

Distribution 
networks

Heat and hot 
water

Invoices and 
campaigns

Provider of 
heat 

Large 
building 
owners

Large fixed costs Fixed and large revenues



MTKK erinev ärimudel võrreldes tavapärase kaugkütte 
ärimudeliga
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Võtmepartnerid – rohkem koostööd ja võtmepartnereid

Võtmetegevused- nihkunud tootmiselt teenustele

Võtmeressursid – uut tüüpi kompetents

Kulude struktuur– rohkem varieeruv struktuur

Väärtuspakkumine– erinevatele klientidele erinev

Kliendisegmendid – mitmekesisemad

Kliendisuhted – intensiivsem, harivam

Kanalid - Erinevad kanalid eri segmentidele

Tulu vood- mitmekesisemad, mõned väikesed

Rohkem
koostööd ja 
võtmepartne
reid

Tootmine, 
teenindus, 
hooldus

Tootmisüksused, 
Jaotusvõrk, uus 
kompetents

Erinevatele
klientidele
erinev

Intensiivsem 
ja harivam

Erinevad
kanalid eri
segmentidel

Mitmekesise
mad

Enam mitmekesisust kuludes Mitmekesisemad, mõned väikesed



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Ärimudelite tööriistade 
näited
Ärimudeli tööriistakast, mida kasutada MTKK arendamiseks
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Mudel, mis uurib kohalikku maastikku ja 
ümbruskonda

See mudel on abiks omavalitsustele ja 
maakondadele aga ka kaugkütte ettevõtetele uute 
kaugküttepiirkondade planeerimisel ja vanade 
rekonstrueerimisel.

Tööriist annab ülevaate ja asetab kaugkütte 
regionaalsesse konteksti

Helikopteri mudel – vaade kõrgelt
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Helikopteri mudel – tööriist ülevaate saamiseks



Mudel, mis uurib kohalikku maastikku ja 
ümbruskonda

Geograafilised eeltingimused: Geograafia? Kus 
me oleme? Vee lähedal? Metsad? 
Põllumajandusmaastik? Kliimatsoonid? On siin 
võimalik soojust salvestada?

Linnalised eeltingimused: Kus on peamised 
tööstused? Kas nad võiksid olla huvitatud 
soojusest, energiast, jahutusest? Tarnijad? Kes on 
klientideks? Kelle omad on hooned? Kuidas 
jaotuvad soojuskoormused ajas?

Regionaalne võrgustik: Kas on teada 
seadusandlust, mis soosib või takistab mõnd liiki 
kütust?

Helikopteri mudel- vaade kõrgelt
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Helikopteri mudel

Geograafilised 
eeltingimused

Linnalised 
eeltingimused

Regionaalne 
võrgustik



Väärtusredel - tööriist

Kasutamiseks kaugkütte ettevõtetele, selgitamaks, 
millist väärtuspakkumist nad tahavad kasutada. Seda 
võivad kasutada ka omavalitsused või muud 
organisatsioonid nagu näiteks hoonete omanikud.

Tööriist aitab otsustada, milliseid võtmeressursse ja 
võtmetegevusi on vaja kasutada. See annab vihjed ka 
juhuks kui on vaja leida uusi partnerlussuhteid. 

Mida kõrgemale tõused redelil, seda suurem väärtus

Tööriist otsustamiseks, millist väärtuspakkumist 
kasutada nüüd ja millist tulevikus



Väärtusredel – milline on kaugkütte ettevõtte 
väärtuspakkumine

Väärtuspakkumine

Võtmeressursid

Võtmetegevused

Võtmepartnerlus

Soojus

Soojus &  
elekter

Fossiilivaba
Soojus &  
elekter

Fossililivaba sise-
kliima & energia

Kliimapüositiivne,
hooldusvaba sise-
kliima & energia
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Silla meetod – tööriist, mis koondab asjaosalised sama 
„laua“ ja eesmärgi taha
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Redrawn from https://thebridge.se/method/

Väärtus iga asjaosaliste grupi jaoks sõltub 
olemasolevast olukorrast ja eesmärgist.

Eesmärgiks on määrata rahaline väärtus iga asjaosalise 
jaoks

Kui see on määratud, võib leida stiimuleid, et 
kehtestada subsiidiume jms., et luua stiimuleid

Stiimulite leidmisel on oluline panna väärtusele hind

https://thebridge.se/method/


Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

4. Uuenduslikud 
finantseerimisstruktuurid
Finantseerimisstruktuurid on oma olemuselt viis finantseerida MT(KK) projekti
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Millised on väljakutsed?

Erinevate riikide iseloomustused

Kaugkütte ettevõtetet suurus ja omandisuhted

Kas on vahet MTKK ja KK rahastuses?

• Välise/EL rahastuses uuenduslikud lahendused?

• Uute tehnoloogiate tihti kõrgem risk

Finantseerimisstruktuuride tutvustus

22



Alternatiivne rahastus
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Kasum

Funding or 
alternative 
funding

BTU-
rahastuspuudujäägi 
mudel

Põhjamaade mittetulundus 
mudel – peamiselt avalikud KK 
ettevõttedRahastusstruktuurid on 

viis saada üle rahastuse 
puudujääkidest
• Era KK ettevõtetel 

on rahastuse 
puudujäägid

• Avalikud KK 
ettevõtted on 
mittetulunduslikud 
ja vajavad välist 
investeerimis-
rahastust



Rahastusstruktuurid on riigiti erinevad

Rahastamise tingimused ja piirid

• Omandistruktuurid (avalik või era)

• Seadusandlus

• Uue süsteemi rajamine või vana kaasajastamine

Kuidas leida rahastusstruktuure
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Taani KK ettevõtted onb avalikus omandis

• Nad ei tohi tekitada kasumit ning tulud ja kulud peavad 
olema tasakaalus

• Kehtib veel piiranguid sissetulekute allikate ja ettevõtte 
elujõulisuse kohta

KommuneKredit on peamine rahastusallikas

• See on finantsasutus, mille omanikud on kõik Taani 
omavalitsused ja regioonid

• (Peaaegu) puudub tasu laenude eest

Rahastamiseks peab esitama projekti ettepaneku, mis sisaldab:

• Projekti finantsid

• Sotsiaalmajanduslikud arvutused k.a. võrdlus teiste kütte 
viisidega lõppkasutaja seisukohalt

Näide: Taani KK ettevõte loob uue piirkonna
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Maksumus arvestatakse ja soojusenergia tariifid 
kehtestatakse vastavalt CAPEX ja OPEX kuludele

Kui kulud lõppkasutajale on liiga kõrged ei pruugi 
projekt saada heakskiitu

Väline rahastus , näiteks EL poolt, võib langetada 
kulusid ja  muuta projekti elujõuliseks

Seda juhtub harva ja tavaliselt peab siis olema 
tegemist uuenduslike tehniliste lahendustega, 4G KK 
ei ole selleks piisav
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Näide: Taani KK ettevõte loob uue piirkonna



Laen kohalikust pangast või finantsasutusest

Rahvusvahelised finantsasutused (kapitalifondid,
rahvusvahelised pangad)

Riiklikud subsiidiumid (seoses CO2 ja NOX emissioonidega)

Subsiidiumid linnade tasemel (et tagada soodsat 
soojusenergiat sotsiaalmajadele)

Laenu garantiid

Euroopa Investeerimispank

EL fondid/programmid (EL struktuuri- ja ühtekuuluvusfondid 
või Euroopa Regionaalse Arengu Fond) 

Mitmesugused rahastusstruktuurid

27



Ühisrahastus on protsess, milles üksikisikud ja grupid 
koondavad raha et toetada teiste isikute ja 
organisatsioonide poolt algatataud projekte.

Ühisrahastus teostub läbi online portaalide, mis 
korraldab asjaomased finantstehingud.

Sobib hästi väikeste soojusprojektide jaoks.

Uuenduslik rahastus – Ühisrahastus
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Mitmesuguseid seda laadi mudeleid on juba tegevuses

Ülevaade energiateenustest

Resources



Pakub olemaolevaid ja alternatiivseid mudeleid 
rahastamiseks

• Ühes riigis tavapärane rahastusviis võib teise riigi 
jaoks olla alternatiivne või innovatiivne 
rahastusstruktuur

Mudelitesse tuleks suhtuda kui 
inspiratsiooniallikatesse, sest ükski mudel ei sobi 
kõikidele stsenaariumidele

Näidiskaasused olgu juhisteks

Uuenduslike rahastusstruktuuride ettekanne
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Viis näidisstenaariumit:

Stsenaarium 1: Olemasoleva KK operaator; Uus 
arenduspiirkond energiatõhusate hoonetega

Stsenaarium 2: Olemasolev KK operaator valmistub 
välja vahetama fossilkütusied ja parendama 
primaarenergia tegurit (kaalumistegur)

Stsenaarium 3: Juurdepääs jääksoojusele või 
taastuvenergia allikale, KK võrku ei ole

Stsenaarium 4; Vanemad eramajad kohalikul küttel 
renoveeritakse põhjalikult

Stsenaarium 5: Olemasolev suurelamu fond 
renoveeritakse

Näited sellest, kuidas kasutada uuendsulikku rahastust ja 
ärimudeli tööriistu
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Stsenaarium 1: Olemasoleva KK operaator; Uus
arenduspiirkond energiatõhusate hoonetega

Peamine asjaomane: Olemasolev KK operaator, kelle 
omanduses on jaotusvõrk ja märkimisväärne osa 
tootmisvõimsusest

Ühendatakse uusarenduse piirkond, mis koosneb 
energiatõhusatest hoonetest madala soojusenergia 
vajadusega ja madalatemperatuuriliseks sisendiks sobiva 
varustatusega

Tavapärane äriplaan ja hinnakujundus ei ole kasumlik ega 
tehniliselt optimaalne, kuna uued hooned tarbivad vähem 
energiat ja tasu selle eest ei kata soojakadusid jaotusvõrgus

Olemasolev ÄM ja rahastusstruktuur stsenaariumile 1
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Stsenaarium 1: Olemasoleva KK operaator; Uus
arenduspiirkond energiatõhusate hoonetega

Uues arenduspiirkonnas rajatakse uus sekundaarvõrk (eraldi 
haru) madalama temperatuuriga, et vähendada soojakadusid

KK ettevõte võib kasutada sama võrgu infrastruktuuri nagu 
olemasolevas võrgus või kasutada kulude alandamiseks 
odavamaid plasttorusid

KK ettevõte võib otsida võimalusi pakkuda klientidele uusi 
teenuseid
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Olemasolev ÄM ja rahastusstruktuur stsenaariumile 1



Sõltuvalt olemasolevatest tingimustest on võimalik 
kasutada mitut potentsiaalset soojusallikat:

Kasuattakse olemasolevat soojusenergia allikat, madaldades 
temperatuuri sekundaarvõrgus

Kasutatakse jääksoojust kolmandatelt osalistelt

Päikesekollektorid

Keskkonna energia

Kasutatakse tagastuvat soojust

Soojuspoumbad

Sooj´us elektrist (PV või tuul) 
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Olemasolev ÄM ja rahastusstruktuur stsenaariumile 1



Rahastusstruktuurid stsenaariumile 1

Lähenemine sõltub sellest, kas tegemist on 
individuaalsete majaomanikega või ühe suure lepingu 
osapoolega. 

Suur osapool kaldub valima ESCO mudeli
(energiateenus), kui jõutakse nii soojuse tellijat kui tarnijat 
rahuldavale kokkuleppele. 

Individuaalsetele majaomanike puhul peab pakkumine 
olema selline, et liitujate protsent oleks võimalikult kõrge, 
et hoida kulud all ja tulud kõrgel. Seda on võimalik 
saavutada turundusega või kasutades ühisrahastuse 
skeeme. 
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Olemasolev ÄM ja rahastusstruktuur stsenaariumile 1



Selle stsenaariumi puhul soovitame kasutada ärimudeli 
lõuendi ja väärtusredelit, et leida uus väärtupakkumine, 
millega jõuda uute kleintideni ja luua uus ärimudel teise 
võrgu jaoks. 

Soovitav on leida ka uus hinnakujunduse mudel, kus 
kasutatud energia kogus ei oleks hinnakujunduse peamine 
tegur uutele klientidele. 

ÄM tööriistade kasutamise näide stsenaariumile 1
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Stsenaarium 2: Olemasolev KK operaator valmistub 
loobuma fossiilkütusest ja parendama primaarenergia 
tegurit

Peamine asjaomane: Olemasolev KK ettevüõte, kes opereerib 
fossiilkütusel töötavat koostootmisjaama

Ettevõte valmistub tulevikus välja vahetama energiallikat või 
parendama primaarenergia tegurit tulenevalt seadusandluse 
muutusest või ettevõtte oma keskkonnasäästlikkuse 
eesmärkidest

Olemasolevatel klientidel on oma valmis hooned erinevate 
sisendetempartuuri nõudmistega, mis enamuses on siiski 
kõrgetemperatuurilised

ÄM ja rahastusstruktuuri näide stsenaariumile 2
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Stsenaarium 2: Olemasolev KK operaator valmistub loobuma 
fossiilkütusest ja parendama primaarenergia tegurit

Uus soojusenergia allikas peab olema taastuv või taaskasutatav: 
Jääksoojus, maasoojus, päikeseenergia, keskkonnaenergia, 
bioenergia

Kohalikud olud  näivad osutavat vajadusele kasutada 
madalatemperatuurilist lahendust, kui sobivaimat:

• Üleminekuks madalatemperatuurilisele võrgule peab KK 
ettevõte kaardistama, millise temperatuuriga soojuskandjat 
tema kliendid tegelikult vajavad

• Kliendid peavad kohanema madalama temperatuuriga 
soojuskandjaga

• Hoonete omanikelt oodatakse koostööd hoonete süsteemide 
seadistamisel madalatemperatuurilise energiakandjaga 
kohanemiseks

• Esimeses järjekorras võib madala temperatuuriga sobivad 
hooned ühendada taastuva magistraaliga
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ÄM ja rahastusstruktuur stsenaariumile 2



Rahastusstruktuurid stsenaarium 2

Avalikkuse kaasamine „sisemise“ energiatõhususe projekti 
tarvis võib olla problemaatiline, seepärast on mõistlik 
kombineerida ettevõtte oma kapitali ja rahastust
allikatest nagu EL, energiatõhususe parandamise ja CO2 
emissioonide vähendamise meetmetest, mida hetkel on 
piisavalt saadaval. 
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ÄM ja rahastusstruktuur stsenaariumile 2



Kasutada Helikopteri mudelit et et uurida alternatiivsete 
energiaallikate kasutamise võimalust, energia ja soojuse 
salvestamise vajadust ja võimalust lähikonnas jne. Võimalik, 
et regionaalselt või piirkondlikult on saadaval 
investeerimisrahastuid sobivate fossiilivabade kütuste 
kasutamise  soodustamiseks. 

Kasutada Silla meetodit, et saada panuseid mänguritelt s.t. 
Uurida stiimuleid ja ja stiimulite hinda erinevate ajsaosaliste 
mõjutamiseks. Kui suur väärtus on keskkonnaliste eesmärkide 
saavutamisel kohalikule omavalitsusele. 

Kasuta tööriistu Väärtuste redel ja Ärimudeli lõuend, et 
arendada erinevaid ärimudeleid ja väärtuspakkumisi 
erinevatele kliendisegmentidele arvestades erinevaid 
nõudmisi temperatuurile. Väärtuste redel võib olla kasulik ka 
KK ettevõttele nende tulevaste eesmärkide illustreerimiseks.
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ÄM ja rahastusstruktuur stsenaariumile 2



Stsenaarium 3: Juurdepääs jääksoojusele või taastuvenergiale, 
võrk puudub

Juurdepääs suuremahulisele stabiilsele jääksoojuse allikale või 
maamassiivile PV pargi või soojuspumpade tarvis

Praegu on läheduses ala hoonete kohaliku soojuslahendusega või 
juurdepääsuga maagaasi võrgule

On vaja rajada täiesti uus KK võrk; MTKK võimaldab hoida 
investeeringud madalamal

Peamised ajsosalised võivad muutuda ja nendeks on tehased, 
kodumajapidamised, omavalitsused, väikesed KK ettevõtted

Juurdepääsu võrgule ja tootmisele on võimalik korraldada 
erinevail viisil

Mõned hooned vajavad renoveerimist, et kohaldada neid MTKK-
le

ÄM ja rahastusstruktuuri näide stsenaariumile 3
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Rahastusstruktuurid stsenaariumile 3

Selle stsenaariumi jaoks ei ole olemasolevat 
infrastruktuuri, mis on suur osa investeeringust, kui 
kasutada tavapärast soojatorustikku. 
Madalatemperatuurilist võrgu tuleb kasutada kus 
vähegi võimalik. Investeeringu suurus sõltub ka 
ühendatavate kleintide arvust. See tähendab et 
avalikkuse kaasamine on sii poluline.

Ühisrahastuse kampaania tuleks kasuks avalikkuse 
kaasamisel, tõmmates ühtlasi ligi ka investoreid. 
Omandistruktuuri osas võiks olla olemasoleva KK 
ettevõtte laienemine või kooperatiivne ühistu, mille 
omanikeks on investorid või kliendid.

ÄM ja rahastusstruktuuri näide stsenaariumile 3
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Kasuta Silla meetodit, et uurida stiimuleid ja nende hinda 
erinevatele asjaosalistele, nagu kavas asjaosaliste 
kaardistuses. Kui suur väärtus on omavalitsuse jaoks 
meelitada juurde uusi ettevõtteid ja elanikke ehk 
maksumaksjaid; panustada piaajalistesse eesmärkidesse.

Oleks hea saada ülevaade Helikopteri mudeliga 
alternatiivenergia ja soojasalvestuse võimalustest lähikonnas. 
Võimalik, et leidub piirkondlikke investeerimus fonde, mida 
saaks kasutada.

ÄM tööriistade kasutamine stsenaariumile 3
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Üldine stsenaarium 4: Vanemad eramajad lokaalsel 
küttel, mida kavatsetakse põhjalikult renoveerida

Suurem piirkond vanade väikemajadega, millel 
lokaalne küte

Vanad puitkütte ahjud või õlikatlad vanade standardite 
järgi põhjustavad kohaliku halva õhu kvaliteedi.

Omavalitsusel on suur soov vähendada 
tervistkahjustavaid heitmeid

Hooned on kavas renoveerida energiatõhusaks; uued 
süsteemid võimaldavad madalatamepeatuurilist 
soojavarustust

Võimalik on võtta kasutusele kaugküte, PV, 
soojuspumbad, keskkonnaenergia, bioenergia või 
jääksoojus

ÄM ja rahastusstruktuuride näide stsenaariumile 4
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Rahastusstruktuuri stsenaarium 4

Omavalitsuse fondis

Koostöö soojsenergia tarnijaga, kas on vajalik asutada 
renoveeritavate hoonete kooperatiiv. 

Kasutada energiateenuse elemente omandisuhete 
tingimustel

Ühisrahastus asjaosaliste kaasamiseks ja 
investeeringute leidmiseks

ÄM ja rahastusstruktuuri näide stsenaariumile 4
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Kasuta Silla meetodit – haara kaasa majaomanikud, 
arhitektid, kindlustusfirmad, omavalitsuse 
allasutused turismi, sotsiaalteenuste ja hanke 
teemadel.

Helikopteri mudel – uurida alternatiivenergia ja 
soojasalvestuse võimalusi läheduses. Võimalik, et on 
kohalikke rahastusallikaid, mida saab kasutada

Väärtusredel – kasulik kasutada omavalitsusel, et 
kommunikeerida tulevasi eesmärke kogukonnale –
piirkonna arendamist mitm aasta jagu ette. 
Väärtuspakkumised suunata elanikele, kuna 
renoveerimine parandab nende elukvaliteeti.

ÄM tööriistade kasutamise näide stsenaariumis 4
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Stsenaarium 5: Olemasolev elamufond, mis kuuulub 
renoveerimisele

Suurte ühiskondlike hoonete süvarenoveerimina vastavalt 
liginullenergiahoonete nõuetele

Olemaoleva KK ettevõtte jaoks muutub tegevus vähem 
kasumlikuks, kuna vajatakse vähem soojusenergiat

Taastuva temperatuuri tõusu Ja suureneva soojakao risk juhul 
kui jätkatakse kõrgetemperatuurilise võrguna

Renoveerimine võib tähendada tehniliste süsteemide 
muutmise vajadust hoonetes

Kui hooneiod renoveeritakse ükshaaval saab esimestes 
kasutada madalatamperatuurilist tagastuvat soojuskandjat

ÄM ja rahastusstruktuuri näide stsenaariumile 5
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Rahastusstruktuur stsenaariumile 5

Kui hoonefond renoveeritakse liginullenergiahoone 
standardile vastavaks, siis soojusenergia müük 
kukub, mis on soojuse müüjale ebasoovitav. 
Soovitav on koostöö ühiste huvide ja lahenduste 
leidmiseks

Ühisrahastus on võimalik, kuid sõltub sellest, kes on 
omanikud ja kui palju neid on.

Võimalik on EL rahastus sõltuvalt projekti 
ambitsioonikusest

ÄM ja rahastusstruktuuri näide stsenaariumile 5
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Soovitav on kasutada Ärimudeli lõuendit, et leida uus 
väärtuspakkumine vanadele klientidele ja arendada uued 
ärimudelid

Kasuta Helikopteri mudelit et uurida võimalusi sooja 
salvestuseks pinnses, ehitistes jms. Võib kasutada ka 
erinevate klientide soojavajaduse kaardistamiseks, mis koos 
ilmaennustuse, tehniliste seadmete ja monitooringuga 
võimaldab ennustada, millal on süsteemis tipunõudluse ajad. 

Soovitav uurida sellega uuendsulikku hinnastuse mudelit, 
kus tarbijaid premeeritakse madala tagastustemperatuuri 
eest ja kus kõrge tagastustemperatuur on hinnastamise 
teguriks

Näide, kuidas kasutada ÄM lõuendist stsenaariumis 5
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Contact

Sustainable Business Hub

Nordenskiöldsgatan 24
211 59 Malmö
Sweden

E-mail: jenny.Bengtsson@Sbhub.se
Tel: +46 766 10 05 30
www.sbhub.se
www.lowtemp.eu

Jenny Bengtsson
Project manager

http://www.sbhub.se/
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