
(MT)KK projektide
elukaare kulu
Sissejuhatus ja arvutusmeetodi rakendus



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



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

1. Sissejuhjatus
Probleem, eesmärk ja mõistete seletused

3



Probleem ja eesmärk

Üldine küsimus: MTKK või KK – milline on soodsam 
lahendus kogu elukaare ulatuses?

Tavapärane infrastruktuur, s.t. Fossilkütustel rajaneb KK:

• Rajada odavam – esialgne investeering on väiksem

• Kallim elukaare jooksul tulenevalt suuremast 
opereerimise maksumusest, hooldusest ja elulõpu 
kuludest

Keskkonnasõbralikum infrastruktuur nagu MTKK:

• Kõrge eelinvesteering tulenevalt uue tehnoloogia 
omaksvõtust

• Soodsam elutsükli jooksul

 Kas see vastab tõele? Kui nii, siis toetagem MTKK 
süsteeme!

Tööriist elukaare use (LCCA) 
arvutamiseks ja MTKK orijektide 
elukaare maksumuse määramiseks

Asjaosalised:

• LowTEMP projekti partnerid

• Valitsusasutused

• KK tarnijad ja opereerijad

• investorid

• planeerijad

• insenerid
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Elukaare kulude analüüs (LCCA- Life Cycle Cost 
Analysis)

Tuntud ka kui elukaare kulu (LCC - Life Cycle 
Costing)

Metoodika elukaare kulude süstemaatiliseks 
majanduslikuks hindamiseks kindla ajaperioodi 
kohta

Võtab arvesse:

• Ehituse / rajamise

• Maintenance

• Opereerimise

• Elu lõpu / utiliseerimise
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Mõistete seletused

Kogu elu kulu
(WLC)

Ehituse eelne 
kulu

Elukaare kulu
(LCC)

Ehitamine

Hooldus

Opereerimine

Elu lõpp

Sissetulek Muud

(1)



Elukaare kulu

Vara või selle osa maksumus tema elutsükli jooksul 
kui selle ette antud ülesandeid täites (1)

Elukaare lõpp

Elukaare viimane faas, mis sisaldab

• Tegevuse lõpetamine

• Lammutamine või komponentide hülgamine 
kohapeal

• Lammutamise puhuk:

• Utiliseerimine või

• Taaskasutus

Diskontomäär

Intressimäär dünaamilistest tehingutes tulevaste 
rahavoogude nüüdiväärtuse arvutamiseks
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Mõistete seletused



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Rakendamine
Väljund, tööriista struktuur, arvutusmeetod, kasutamise näide, vajalik 
informatsioon ja tulemused
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Output

LCCA ja KK süsteemide LCCA analüüs (pdf, 
lisainformatsiooniks)

Arvutustööriist KK süsteemide LCCA 
leidmiseks (excel tööriistaga)

Juhend LCCA leidmiseks, võimalikud 
infoallikad, erinevate süsteemide võrdlus (pdf, 
kasutamiseks excel tööriistaga)

8

(2)



Structure of the tool

Excel-il põhinev tööriist

Mitu arvutustabelit:

• Sisestustabelid 0-3: Üldinformatsioonina projekti 
kohta – andmed ehituse kohta, esialgse 
investeeringu kohta, käitamise ja hoolduse kohta, elu 
lõpu stsenaarium

• Lisaarvutused 1-2: sisaldavad lisa- ja tugiarvutusi; 
töötavad automaatselt. Sisendi vajadus puudub

• Tulemused: aruanne elukaare kulu kohta

• Tausta info: sisaldab rippmenüüsid, viiteid ja teksti 
plokke. Sisestus on võimalik.

• Versio0n: informatiivne, sisendit ei ole vaja.
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Meetod: NüüdisPuhasVäärtus (NPV)

Arvutus:

• NPV = nüüdispuhasväärtus [€]

• n = meetme investeeringu eluiga [years]

• t = ajaindeks, mitmendat aastat investeeringust 
vaadatakse [w.d.]

• CFt = rahavoog aastal t või teisisõnu aasta 
sissetuleku ja kulu vahe aastal t [€]

• k = diskontomäär [%]

Elukaare kulu

Variant 1 LCC = I + A + R + E (juhul kui elulõpu 
stsenaarium on teada):

• LCC = elukaare kulu

• I = ehitamise kulu (esialgne investeering)

• A = iga-aastane käitus- ja hoolduskulu

• R = reinvesteerimise kulu

• E = elulõpu kulu

Variant 2 LCC = I + A + R – Res (elulõpu stsenaarium ei 
ole teada):

• Res = jääkväärtus

Nüüdispuhasväärtus
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Calculation method



Prerequesites

Millist informatsiooni kasutajad vajavad?

Kaalutluse objekt

Võrdluses teise KK süsteemiga: elukaare pikkus

Ehitusmaksumus (esialgne investeering)

Käitamise ja hoolduse kulud

Kui võimalik: elulõpu stsenaariumi maksumus

Andmed tehnoloogia kohta

(kõik kulud ja tulud on ilma käibemaksuta)
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Eeldused – kaalutluse objekt

Kogu (MT)KK süsteem

Arvestuse piirid: Sisse on 
arvatud kõik, mis on vajalik 
projekti eesmärgi täitmiseks

Arvesse võtta kõige laiemad 
võimalikud piirid (vaata joonis)
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Diskontomäär

Juhend soovitab valida diskontomäär vastavalt AL reeglitele ja 
soovitustele

Elukaare pikkus

Kui kaalutluse objekti võrreldakse teise, alternatiivse süsteemiga: 
kasutada sama elukaare pikkust kui võrreldaval süsteemil

Kui võrdlust ei toimu, valib tööriist automaatselt pikima tehnilise 
elukaare pikkuse komponentide hulgast 

Ehitamine (esialgne investeering)

Komponendid, mis on vajalikud sprojekti objekti ehitamiseks, kaasa 
aravtud nende:

• Rakendamise aasta

• Kulu

• Tehniline elukaare pikkus

Lisakulud

Juhend detailse nimekirjaga võimalikest investeeringu kuludest ja 
tavapärasest tehnilisest elukaare pikkusest
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Eeldused – üldine informatsioon ja kulu



Opereerimise ja hoolduse kulu

Opereerimise kulu

• Kütuse kulu

• Üldine opereerimise kulu x % of oodatavast 
kasumist või ühekordne summa €/a

Hoolduskulu

• X % investeringust või ühekordne summa €/a

• Oodatav kulude kasv %/a

Andmed tehnoloogia kohta

Soojusenergia jaotamine

• Täieliku koormause tunnid aastas in h/a

• Keskmine KK süsteemi soojakadu %

Soojusvõimsus

• Tootmisüksuse käivitamise või sulgemise aasta

• Tootlikkus kW või toodetud soojusenergia kogus MWh/a

Toodetud soojuse algupära iseloomustus

• Soojuslik kasutegur %, kui kasutatakse soojuspumpasid, siis COP või  
SPF

• Koostootmisjaama puhul elektri tootmise koefitsient

• Kui kasutatakse rohkem kui ühte tootmisüksust: uuritava üksuse 
panus
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Eeldused – kulu ja edasine informatsioon



Elulõpu stsenaarium

Kui detailne informatsioon elulõpu stsenaariumi 
kohta on kasutajale teada, siis kulud nende 
tegevuste kohta:

• Tegevuse lõpetamine

• Lammutamine või komponentide jätmine paigale

• Lammutamise korral: utiliseerimine või 
taaskasutus

Kui kasutajale ei ole teada detailset informatsiooni 
elulõpu stsenaariumi kohtam siis määrab tööriist 
automaatselt kogu süsteemi jääkväärtuse
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Eeldused – elulõpu stsenaarium

(5)

(6)
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Arvutusnäide: Gulbene pilootmeede

Kohalik küttesüsteem paigaldatud 2019

Varustab biomassi katlast toodetud soojusega 
3 munitsipaalhoonet, (199 kWth)

Jaotatakse läbi väikese kohaliku võrgu

Kõigis hoonetes on kaugloetavad nutimõõturid
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Arvestuse piirid

Projekti eesmärk: kohaliku küttesüsteemi 
paigaldamine

Arvestuslikud piiridesse loetud:

• Biomassi katel

• Väike kohalik soojusvõrk

Ei lähe arvesse: kaugloetavad mõõdikud, sest:

• Ei ole vajalikud projekti eesmärgi elluviimiseks
(kohaliku küttesüsteemi paigaldus)  Süsteem 
töötab ka ilma mõõturiteta

• komponent on väljaspool arvestuspiire
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Live-Demonstration of inputs
via the tool

(2)

Arvutusnäide: Gulbene pilootmeede



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Järeldus
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Võimalused

Kasutajad saavad

• Määrata (MT)KK süsteemide Elukaare 
maksumust

• Võrrelda alternatiivseid süsteeme (luues uusi 
excel faile)

Läbipaistev arvutusmeetod järgib tehnoloogia ja 
teadmiste arengut

Arvesse võtta raha väärtuse muutust ajas

Ise muudatusi teha on võimalik

Piirangud

Siiani…

• Pikim võimalik elukaare pikkus on 100 aastat

• Teiste süsteemidega võrdlemiseks tuleb 
kasutada samu raamtingimusi (e.g. Elukaare 
pikkus, diskontomäär, etc.)

• Tulemused ei peegelda reaalsust vaid 
ennustavad elukaare kulu ette antud 
tingimustel
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