
Majanduslik tõhusus ja rahastuse 
puudujäägid (MT)KK süsteemides
Sissejuhatus ja arvutusmeetodi rakendamine



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. Sissejuhatus
Probleem, eesmärk ja mõistete seletused
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Probleem ja eesmärk

MTKK projektide majanduslikud probleemid

• Kõrge kapitali eelkulu

• Puuduv kasumlikkus

Võimalik lahendus: rahastus

Takistused:

• Rahastus, mis katab “rahastuse puudujäägi”?

• „Rahastuse puudujäägi“ tõestamine 
ametiasutustele ja investoritele

MTKK projektide majandusliku 
tõhususe määramise ja rahastuse 
puudujäägi arvutamise tööriist

Asjaosalised:

• LowTEMP projekti partnerid

• Omavalitsused

• KK tarnijad

• Energiaagenturid

• Planeerijad

• Insenerid

• Rahastavad asutused
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Majanduslik tõhusus

Lihtsalt ja absoluutselt on majanduslik tõhusus 
see, kui kõikide hüvede summa on suurem kui 
kõikide kulude summa (ühe mõõdetava perioodi 
jooksul)

Palju erinevaid arvutusmeetodeid

Eelistatud on dünaamilised arvutusmeetodid, 
sest need võtavad arvesse raha ajalise väärtuse

Diskonto määr

Intressi määr, mida kasutatakse dünaamilistes 
tehnikates tulevaset rahavoogude 
nüüdisväärtuse ledimiseks

Rahastamine

Valitsuse või organisatsiooni poolt antav raha 
sündmuseks või tegevuseks1)

Tavaliselt tasuta (2)

Puuduv nõudmine tagasi maksmiseks (2)
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Mõistete seletused

(3)



Rahastuse puudujääk

See osa investeeringust, mida ei 
õnnestu katta tuludega tavapärase 
amortisatsiooniperioodi jooksul (4)

Rahastuse taotlemise alus (4)

“erinevus positiivse ja negatiivse 
rahavoo vahel investeeringu aja 
jooksul, diskonteeritud nende 
nüüdisväärtusele (tavapäraselt 
kasutades kapitali maksumust)” (5)
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Mõistete eletused

[€]

Rahastuse 
puudujääk

0

Negatiivne 
rahavoog: 
Investeeringu 
maksumus (I), 
tegevus & 
hooldus
(O&M)

I

O&M

Positiivne rahavoog: tulu (R) soojuse ja elektri läbimüük erinevates 
stsenaariumides (1, 2 and 3)

R1

R2
R3

kasum

Lausnegatiiv
se rahavoo 
lävi

(6)



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

2. Rakendamine
Väljund, tööriista struktuur, arvutusmeetod, rakendamise näide, vajalik 
sisendinformatsioon ja tulemused

7



Väljund

Finantsvõrgustiku analüüs ja rahastuse 
puudujääk (pdf, edasiseks lugemiseks sel 
teemal)

Arvutustööriist majandusliku tõhususe 
leidmiseks ja rahastuse puudujäägi 
arvutamiseks (excel´i tööriist)

Juhend majandusliku tõhususe leidmiseks ja 
rahastuse puudujäägi arvutamiseks (pdf, 
kasutatav koos excel´i tööriistaga)
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Tööriista struktuur

Excel´il põhinev tööriist

Erinevad arvutustabelid:

• Sisendandmed: Informatsioon projekti kohta 
on vajalik 4-s sisendi osas

• Lisa arvutused: Lisa arvutused, töötab 
automaatselt. Eraldi sisendust pole vaja

• Tulemused: Majandusliku tõhususe avaldus ja 
juhul kui leidub, rahastuse puudujääk.

• Tausta andmed: Sisaldab rippmenüüsid, viiteid 
ja tekstiplokke. Sisestus on võimalik

• Versioon: informatiivne, sisendust pole vaja.
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Meetod: Nüüdispuhasväärtus (NPV)

Rahastuse puudujääk = NPV kogu investeeringu kohta 
20 aasta arvestuses

Arvutus:

• NPV = nüüdispuhasväärtus [€]

• n = Meetme investeeringu eluiga [aastat]

• t = Aja index, investeeringu konkreetne aasta [w.d.]

• CFt = Rahavoog aastal t või teisisõnu kulude ja 
tulude vahe aastal t [€]

• k = diskontomäär [%]

Majanduslik tõhusus

Meetod: Sisemine tasuvusmäär (IRR)

“diskontomäära väärtus, mille puhul 
nüüdispuhasväärtus oń null” (8)

Arvutus:

• n = Vaadeldava meetme investeeringu eluiga 
[aastates]

• t = Aja index, investeeringu konkreetne aasta 
[w.d.]

• CFt = Rahavoog aastal t või teisisõnu kulude ja 
tulude vahe aastal t [€]

• IRR = Sisemine tasuvusmäär [%]

Rahastuse puudujääk
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Arvutusmeetod



Eeldused

Millist inforamtsiooni kasutajad vajavad?

Kaalutluse objekt ja investeerimise hind

Opereerimise ja hoolduse maksumus

Tulu elektri ja soojusenergia müümisest

Andmed tehnoloogia kohta

Rahastamise võimalused (valikuline)

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

Üldiselt: investeering ühes neist

• Võrk

• Tootmisüksus

• Mõlemad

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

Arvesse võtta kõige laiemad 
võimalikud piirid (vaata joonis)
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Investeeringu kulu

Kulu, mis on vajalik projekti eesmärgi täitmiseks (ehitamiseks)

Juhend detailse nimekirjaga võimalikest investeeringu kulude 
parameetritest

Diskontomäär

Juhend pakub soovitusi diskontomäära valimiseks vastavalt EL 
reeglitele ja soovitustele

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

Tulu müügist…

• Soojus: KK keskmine hind €/MWh ja oodatav hinnatõus x %

• Elekter €/MWh (kasutatav ainult koostootmisjaamades)
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Eeldused – kulud & tulud, diskontomäär



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

Rahastuse võimalused (valikuline)

Ainul juhul, kui on kasutajale teada

Rahastuse maht € ja 

Rahastuse realiseerumise aasta
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Eeldused – kulu, tulu & andmed tehnoloogia kohta



Arvutuse näide: Gulbene piloot meede

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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(7)

Elav sisestuse esitlus tööriista abil

Arvutuse näide: Gulbene piloot meede



Name Surname, Title, Organistation
Name of Event etc.

3. Järeldus
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Võimalused

Kasutajatel on võimalus arvutada 
majanduslikku tõhusust ja rahastuse 
puudujääki

Läbipaistev arvutusmeetod järgib nõudeid 
tehnoloogiale ja arvestusele, e.g. EL reegleid

Võtab arvesse raha väärtust ajas

Omapoolsed muudatused on võimalikud

Piirangud

Siiani…

• Ei arvesta majanduslikult energia säästu 
investeeringutest olemasolevatesse 
süsteemidesse

• Arvutuslik periood on fikseeritud 20 aastaga

Tulemused ei mõjuta rahastusetaotluse 
heakskiitmist! Rahastusasutuse poolne läbi 
vaatamine on vajalik vastavalt nõudmisele!
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