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ELi liikmesriigis 



Kaugkütte kaalumistegurite 
erinevus teistest 



USER (BUILDING) ENERGY 

Heat (DH) 

Electricity 

Cooling 

Fuels 

Other energy sources 





Olukord ELi liikmesriikides 



Country PEF 

Bulgaria 1.3 

Denmark 0.6 – 1.0 

Estonia 0.9 

Finland 0.7 

France 1.0 

Country 
CHP Heating only  

Waste heat 
Fossil  Renewable  Fossil  Renewable  

Austria 0.19 (default for CHP) 1.36 0.28 1 (default) 

Czech Republic 0.1 - 1 - 

Hungary 0.83 0.5 1.26 0.76 - 

Slovakia 1.0 - 1.40 - 1.19 - 1.40 0.15 - 

Slovenia 1.2 1   

Latvia 0.7 0 1.3 0.1 - 

Lithuania 
0.91 (country average), 

- 
0.17 - 0.9 (defined for selected DH producers) 

UK 1.06-1.22 1.01-1.10 1.06-1.22 1.01-1.10 1.34 
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3 Italy, Germany, Poland  

EN 15316-4-5. Hoonete küttesüsteemid. 

Süsteemide energiavajaduse ja süsteemide 

tõhususe arvutusmeetod. Osa 4-5: Kütte 

soojusallikad, kaugkütte ja suuremahuliste 

süsteemide näitajad ning kvaliteet 

  



Ettepanekud 



Kuna Eesti kaugküttesektori arengu peamisteks eesmärgiks on maksimeerida 

taastuvate kütuste kasutamist ning samaaegselt panustada energiatõhusasse 

soojuse tootmisesse ning jaotamisse, siis Eestis kaugküttevõrkude jaoks 

võib määrata kolme kaalumistegurite taset, lähtudes kaugküttevõrkudes 

soojuse tootmiseks kasutatavatest kütustest ning tehnoloogiatest: 

 

1)praegu kehtiv kaugkütte kaalumistegur 0,90 jääb 

baaskaalumisteguriks; 

 

2)juhul, kui kaugküttevõrk on tõhus – kaugkütte 

kaalumistegur 0,40; 

 

3)eriti tõhusa kaugkütte puhul – kaugkütte 

kaalumistegur 0,15. 

  



Eelkasutatud mõiste „tõhus kaugküte“ on defineeritud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2012/27/EL (EL 

energiatõhususe direktiiv), mis sätestab, et soojuse tootmiseks 

tõhusas kaugküttevõrgus kasutatakse vähemalt 50% 

taastuvenergiat, 50% heitsoojust, 75% koostoodetud soojust 

või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni. 

  

Mõistet „eriti tõhus kaugküte“ kasutame veelgi efektiivsema 

ja keskkonnasõbralikuma soojuse tootmisportfelliga 

kaugküttevõrgu jaoks, kus on täidetud mõlemad järgnevad 

tingimused (a ja b): 

a) kasutatakse vähemalt 50% koostootmisrežiimil toodetud 

soojust või heitsoojust või mõlemat kombineeritult;  

b) vähemalt 50% soojusest on toodetud taastuvenergiast. 







Määramise metoodika põhimõtete väljatöötamisel on 

arvestatud järgnevaga: 

- kasutame väljatoodud kaugkütte kaalumistegurite 

diferentseerimise sõnastust; 

- pakutud lahendus peab olema usaldusväärne; 

- pakutud lahendus ei tohi lisada riigile ega 

kaugkütteettevõtetele halduskoormust. 



Kaugkütte energiamärgise taotleja (konkreetse kaugküttevõrgu 

võrguettevõtja kehtiva kaugkütteseaduse mõistes) esitab koos avaldusega 

EJKÜ juhatusele selles avalduses sisalduvate arvude kontrollimiseks vajalikud 

Statistikaameti aruanded (Energia ja Elektrijaam).  

  

Üldiselt, võrguettevõtjate poolt Statistikaametile esitatavad aruanded on 

piisava täpsusega, et EJKÜ saaks hinnata võrgupiirkonna erinevatest 

energiaallikatest ja erineval moel (katlamajad, koostootmisjaamad) toodetud 

kaugküttesoojuse osakaale ning neist tuletatud kaugküttepiirkonna 

kaalumistegureid. 

  

Energiamärgise arvutuste jaoks vajalike andmete kogumine, nagu energia 

tootmise ja kütuse tarbimise andmed, ei tekita lisakoormust, kuna vastavad 

andmed kogutakse ja esitatakse võrguettevõtjate poolt Statistikaametile 

(statistika aruandevorme on käsitletud peatükis 1.3.2).  



TOETUSED  

KAUGKÜTE vs KORTERELAMUTE RENOVEERIMINE 

Uutele ja renoveeritavatele hoonetele määratakse 

energiatõhusus projekteerimise käigus (enne meetmete 

rakendamist).  

 

Kaugküttevõrkude korral, arvestades ülaltoodud 

metoodikat, võib olla tegemist kaalumisteguri määramise 

ajalise nihkega, s.t faktiliselt on konkreetne kaugküte 

tõhus või eriti tõhus, kuid samas ei saa kaugkütte 

kaalumistegurit operatiivselt hinnata, arvestades 

Statistikaametile andmete esitamise perioodilisusega.  



Eriti suureks võib osutuda nihe juhul, kui efektiivsuse tõusule 

suunatud muudatus on ellu viidud kevadel/suvel, mis on 

tavaliseks praktikaks, sest uute seadmete käivitamist ja soojustrasside renoveerimist 

eelistatakse teha suvekuudel kütteperioodide vahel.  

 

Sellisel juhul uue kütteperioodi positiivsed tulemused (s.o 

jooksva aasta sügisel/talvel) võivad olla aasta kui terviku 

statistiliste andmete põhjal mittepiisavad kaugkütte 

soodsama kaalumisteguri määramiseks.  

 

Arvestades, et statistilised andmed esitatakse aprilli keskel, 

võib kaugkütte tõhusust oluliselt parandanud tegevuse 

elluviimise ja kaugkütte uue kaalumisteguri määramise vahele 

jääda isegi kuni kaks aastat.  

 

See nihe võib olla otsustavaks teguriks uue või renoveeritava 

ehitise energiavarustuse planeerimisel/valikul.  



Tõhusale või eriti tõhusale kaugküttevõrgule rakendatud 

väiksem kehtiv kaalumistegur võib ehitise 

renoveerimisel/ehitamisel olla otsustavaks faktoriks 

kaugkütte baasil põhineva soojus-varustuse 

lahenduste valikul ehitise teatud/eeldatud 

energiaefektiivsuse saavutamisel.  

 

Samuti võimaldab väiksem kaalumistegur vältida 

paralleeltarbimist, mis on omakorda negatiivse mõjuga 

kaugkütte jätkusuutlikkusele.  



Tänan! 




