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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



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.
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1. põlvkond – Algus USAs 1880-d 

• Soojuskandja on aur. Laialdaselt kasutatud USAs ja Euroopas kuni 1930-d.

• Märgatav soojakadu ja plahvatuse risk kõrge surve tõttu.

2. põlvkond 1930-d kuni 1970d

• Soojakandjaks soe vesi surve all. Temperatuur üle 100°C. Massiliselt 
kasutuses nõukogude-aegsetes KK süsteemides. Materjalimahukas 
lahendus.

3. põlvkond Juurutatud 1970-l, nimetatud ka „Skandinaavia kaugkütteks“.

• Soojakandja on madalama temperatuuriga kui 2. põlvkonnal. Eelsoojustatud 
torus on maetud otse pinnasesse. 

Ajalooline ülevaade KK süsteemidest
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Trendid in KK arengus
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Soojakandja temperatuur

Tehaseline valmistamine

Materjalimahukus
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Soojaenergia tarne lepingud
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Tootmine. Vara, mis toodab soojust jaotusvõrku. Tavaliselt hõlmab see energiaallika arendust, 
ehitust, opereerimist ja hooldust. 

Jaotusvõrk - peamine soojusenergia jaotamise infrastruktuur, millega toodetud soojus jaotatakse 
energiaettevõttest klientideni). 

Kliendi soojussõlm – soojusvaheti seadistamine ja käitamine, mis liidestab jaotusvõrgu kliendi 
sisemise sooja vee jaotusvõrguga ja läbi mille siirdub soojusenergia primaarsest jaotusvõrgust 
kliendi hoonetesse.

Soojusvõrgu materiaalne vara

7



Ise tootmine / ise tarbimine

Organisatsioon omab kogu vara.
Organisatsioon varustab tõhusalt ennast ise 
vastavalt oma soojusenergia vajadusele. Selle 
mudeli variandina omavad mitu avaiku sektori 
juriidilist isikut kollektiivselt soojusvõrku, 
mida kasutatakse ainult nende omanduses 
olevate hoonete varustamiseks.

Soojaenergia tarnelepingute liigid
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Ise tootmine / tarne kolmandatele.

Üks juriidiline isik (nt. kohalik omavalitsus) 
on tootmisvõimsuse ja jaotusvõrgu omanik
ning tarnib soojusenergiat nii enda omandis
olevatele hoonetele kui ka hoonetele, mis 
kuuluvad kolmandatele osapooltele
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Soojaenergia tarnelepingute liigid



Kolmanda osapoole tootmine / ise 
varustamine.

Tootmisvõimsus ja jaotusvõrk on erinevas 
omanduses ja võrgu omanik varustab ise enda 
hooneid.

Näiteks ostab kohalik omavalitsus jääksoojust 
jäätmekäitlusettevõttelt ja varustab oma 
hooneid läbi talle kuuluva jaotusvõrgu.

Soojaenergia tarnelepingute liigid
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TKolmanda osapoole tootmine / kolmanda 
osapoole hankimine

Selle stsenaariumi korral on tootmisvõimsused ja 
jaotusvõrk erinevas omanduses. Võimalik on 
kasutada mitut erinevat STL, mille võiks jagada 
järgmiselt:

• Näide 1: Soojatootja tarnib soojust võrgu 
omanikule võrgu- või mahulepingu põhjal  ja 
võrgu omanik tarnib soojust lõpptarbijale eraldi 
kliendilepinguga;

• Näide 2. Soojatootja on otsesuhtes 
lõpptarbijaga läbi soojusenergia tarne lepingu. 
Nii lõpptarbija kui ka soojatootja maksavad 
võrgu omanikule ühendustasu võrgu kasutamise 
eest ja mahutasu vastavalt soojatootjalt 
lõpptarbijale tarnitud soojuse hulgale. 

Soojaenergia tarnelepingute liigid
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Peamised tarnemudelid
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Soojusenergia hinnad/tariifid ja nende struktuur sõltuvad reast 
asjaoludest ning neid tuleb hoolikalt kujundada projektipõhiselt. 
Tavaliselt võib soojuse tariifil olla mitu komponenti:

Liitumistasu. Ühekordne tasu, mis esindab uue ühenduse rajamist 
võrgust kliendi juurde. 

Fikseeritud osa – aasta kaupa kindlaks määratud tasu, sarnane 
teiste kommunikatsioonide püsitasule, mis tavapäraselt arvutatakse 
€/day baasil kliendi tüübi kohta.

Muutuv tasu – tarbimismahul põhinev tasu arvestatuna €/MWh, 
mis muutub sõltuvalt kliendi poolt tarbiud soojusenergiast ja mis on 
mõõdetud vastavate mõõteriistadega. 

Soojusenergia hinna kujunemine
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KK projektide finantseerimine on väljakutse sarnaselt teistele infrastruktuuri projektidele. Vajalik 

on leida õige investor, kes on valmis omaks võtma stabiilse ja pikaajalise investeerimisväljavaate

Omavalitsused ja riiklikud ametid omavad olulist rolli kaugkütte tarnijatele. Nad saavad 

võimaldada soodsamat rahastamist, et soodustada erakapitali kaasamist ja tööstuslikku 

tegevust.

Euroopa kliimakavad edendavad energiatõhususe meetmeid, mis üldiselt vähendab nõudlust 

soojusenergia järele ning sellest tulenevalt ka kaugküttele.

Turu väljakutsed
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Avalik sektor saab finantseerida projekte lihtsamalt ja soodsamalt. KK projektide investeeringutel 
on üldiselt pikem tagasimakse aeg, mis ei ole meelepärane erakapitalile;

Avalikul sektoril võib olla huvi arendada ja kontrollida projekte, et saavutada eesmärke laiemates 
sfäärides sotsiaal- ja keskkonna vallas;

See võimaldab kindlustada ette planeeritavaid ankur koormuseid ja sellega minimeerida 
nõudlusega seonduvaid riske, s.t. nõudluse vähenemisega seotud sissetulekute vähenemist ja 
sellest tulenevat majanduslikku elujõuetust.

Avaliku sektori roll KK projektide arendamises:
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Järeldused
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Hinnakujunduse dilemma ja dünaamiline hinnakujundus



KK ettevõte ei saa riskida fiksieerides soojuse hinda väga pikaks ajaks. Tavapärane viis riski 
maandamiseks on jagada hind kaheks osaks – fikseeritud ja muutuvaks komponendiks

Fikseeritud komponendiga hind maandab riske muutuvatarbimise korral. Fikseeritud hind 
tasandab tootjate rahavoogu.

Tavaliselt seotakse fikseeritud tasu kasutaja tarbitava võimsusega. Fikseeritud komponendi suurus 
peab olema tasakaalus tootjate ja tarbijate huvide vahel

Fikseeritud hind või muutuv hind
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Mõnede KK ettevõtete hinnakujunduses on võimsuse komponendil suurim tähtsus. Selle 
komponendi muutmisega saab julgustada tarbijaid vähendama oma tipukoormuseid ja seetõttu 
saavad ka KK ettevõtted vähendada investeeriguid ja tootmiskulusid, mis omakorda võimaldab 
alandada soojuse hinda

Võimsuse komponent määratakse ajaloolise tarbaimisandmestiku baasil. Siiski, muutuva ilma 
tõttu muutub ka vajalik võimsus aasta-aastalt. Kuigi võidakse kasutada taandamist 
normaalaastale on siiski suured kõikumised aastate vahel, eriti tipuvõimsuste osas. 

Ajalooline tarbimine vs. hetke soojavajadus
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Võimsuse põhise hinnakujunduse eesmärk on motiveerida tarbijaid muutma oma 
tarbimiskäitumist, vähendama tipukoormusi.

Kahjuks ei pruugi see lahendada probleemi süsteemi tipukoormuste osas. Erinevatel tarbijatel  on 
erinevad tarbimisprofiilid ja nende tarbimistipud ei pruugi ilmneda samal ajal

Seepärast tarbijate tiputarbimiste vähendamine ei pruugi vähendada süsteemi tipukoormusi

Tipukoormus vs. tarbija tiputarbimine
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Kapitali kõrge hind ja sellega seonduvad probleemid on peamine 
motivaator kõrgema võimsustasu kehtestamiseks ja selle kaudu 
tarbijate mõjutamiseks vähendama oma tiputarbimist

Samal ajal ei motiveeri kõrge võimsustasu tarbijaid otseselt 
energiasäästule.

Hea hinnakujunduse mudel peab:

• Peegeldama adekvaatselt dünaamilist tootmishinda

• Motiveerima tarbijaid vähendama tipukoormuseid ja samaegselt 
säästma energiat;

• Olema ennustatav;

• Olema läbipaistev ja arusaadav

Vajadus dünaamiliseks hinnakujunduseks (1)
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Dünaamiline hinnakujundus, mis baseerub süsteemi soojusnõudluse prognoosil, muutub üha 
ahvatlevamaks arvestades, mida üks hea nimmakujunduse mudel peaks tegema;

Baseerudes nõudluse prognoosile saavad KK ettevõtted täpsemalt ette näha tipukoormuseid ja 
hinnata tipukoormuste katmiseks vajalikke lisakulutusi;

Tipu eest suuremat tasu nõudes peaks olema võimalik vähendada tipu koormust. Kuna enamus 
soojuse toodangut tuleb koostootmisjaamadest, suudab dünaamiline hinnakujundus arvesse võtta 
ka elektrienergia dünaamilist nõudlust ja hinnastamist;

Hinnakujunduse mehanismi jälgimine võimaldab tarbijatel muuta oma käitumist, et 
vähendada tarbimist ja säästa kuludelt

Vajadus dünaamiliseks hinnakujunduseks(2)
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