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Allikas: OECD (2017), Eesti keskkonnatoime aruanne

Allikas: www.electricitymap.org

›Eestil on OECD süsinikumahukaim majandus
› Eesti kasvhoonegaaside heitkogus kasvas aastatel 2000-2014 23%, mis jääb küll alla sama perioodi
majanduskasvule (64%), kuid mis sellele vaatamata on OECD riikidest Türgi ja Korea järel kolmas kõrgeim kasv
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Taastuvenergia kasutus sektorite kaupa
Taastuvenergia osakaal kogutarbimises, 2016

›Eesti täitis oma ELi 2020. aastaks seatud
eesmärgi suurendada taastuvate energiaallikate
osakaalu 25%-ni kogu energiatarbimises juba
2011. aastal

›Eesmärgid on saavutatud valdavalt kaugkütte
abil

›Üle poole taastuvelektrist toodetakse
kaugküttevõrkudega ühendatud biomassi
kasutavates koostootmisjaamades

›Üle poole kaugküttes kasutatavast

soojusest pärineb taastuvatest allikatest

›Samas on riik taastuvenergiaallikatest

elektritootmise näitaja poolest OECD riikide seas
jätkuvalt üks kehvemaid ja transpordisektoris on
taastuvate osakaal äärmiselt väike

Allikas: Eurostat

www.utilitas.ee

3

CO2 jalajälje vähendamine
Taastuvate kütuste kasutamine ja koostootmise abil põlevkivielektri asendamine

Hoone soojustarbimisele vastav CO2 heitkogus:
hoone Tallinnas, 2017. a. tarbimine 218,5 MWh

* Tänu soojuse ja elektri koostootmisprotsessis toodetud elektrile vähenevad vastavalt põlevkivist elektri tootmisest tingitud CO2
heitkogused. Eestis toodeti 2016. aastal 84,5% tarbitavast elektrist põlevkivist. Metoodika kirjeldus - WRI/WBCSD GHG Protocol Initiative.
Allocation of GHG Emissions from a Combined Heat and Power (CHP) Plant, 2006.
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Efektiivne tarneahel ja tootmine
Kohalik kütus ja arenenud kaugküttesüsteem võimaldab unikaalset efektiivsust

›Efektiivne puiduhakke tarneahel, hinnanguliselt
vaid 3% energiast on fossiilset päritolu.
Näidisarvutus - fossiilse kütuse kulu biomassi kogumisel
Lõikamine ja vedu metsas
1tm lõikamine metsas
2,0 liitrit
1tm vedamine metsas tee äärde
3,0 liitrit
Teisendatuna puiste m3-ks
1pm3 lõikamine metsas
0,66 liitrit
1pm3 vedamine metsas tee äärde
0,99 liitrit
Hakkimine ja transport 80km kaugusele tarbimiskohta (edasi-tagasi)
1pm3 hakkimine
0,45 liitrit
1pm3 autotransport (90m3, 80+80km)
0,62 liitrit
3
Kokku diislikütust per hakke pm
2,72 liitrit/pm3
3
Kokku diislikütust per hakke pm
26,38 kWh/pm3
Kokku diislikütust per hakke MWh
32,98 kWh/MWh
Kokku diislikütust per hakke MWh
0,033 MWh/MWh ehk 3,3%

›Tootmise kasutegur ligi 100%
›Suitsugaaside pesuriga
koostootmisjaamas ca 30% elektrina ja
70% soojusena

›Suitsugaaside pesuriga katlamajas
kõik soojusena
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Hoonete energiatõhusus
Nõuded võib saavutada kas kohapeal või lähiümbruses toodetud energia abil
Süsteemipiirid vastavalt EL standardile
On-site

Nearby

Distant

›66% planeedi rahvastikust elab aastal 2050
linnades

›Linnades kulus 2013. aastal enamus kogu
maailma primaarenergiast (64%) ja
emiteeriti suurem osa energeetikaga
seotud CO2st (70%)

›Liginullenergiahoone on väga madala
energiatarbega hoone, milles kasutatav
energia peab olulisel määral pärinema
kohapeal või lähiümbruses (ingl.k. on-site
or nearby) toodetud taastuvatest
energiaallikatest /.../.

›Lähiümbruses toodetav on standardi
Energy performance of buildings - Overarching Energy Performance of Buildings
assessment - Part 1: General framework and procedures (ISO 52000-1:2017) (Eesti
standard EVS-EN ISO 52000-1:2017)

kohaselt kaugküte ja –jahutus ja samas
jaotusvõrgupiirkonnas toodetud elekter
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Soojuse tootmise ja tarbimise prognoosid
Tarbimine väheneb, taastuvenergia osakaal võiks suureneda 80-100%ni
Soojuse tarbimise prognoos (TE100)

Soojuse tootmise prognoos (TE100)
GWh
Kogu soojuse tootmine

2014 2020P

2030P

2040P

2050P

14 068 12 809 11 372

9 825

9 374

Kaugküte

8 913 8 956

8 239

7 591

6 961

Biomass CHP

1 766 2 546

3 523

3 247

2 682

Biomass CHP tööstus

15 1 745

3 097

3 535

3 972

Biogaas CHP

21

25

25

25

25

Fossiil CHP

2 296

914

0

0

0

Biomassi katlad

1 652 1 473

1 517

708

205

Fossiil katlad

3 184 2 209

0

0

0

Lokaalküte

4 865 4 356

3 779

3 313

2 843

Soojuspumbad

1 757 2 105

2 202

2 409

2 443

388

0

0

0

2 112 1 827

1 470

724

148

108

179

251

Maagaas
Puit
Päikesekollektorid

738
0

36

Muud
146
0
0
0
0
* CHP (combined heat and power) – elektri ja soojuse koostootmine
Allikas: Eesti Taastuvenergia Koda, TE100 (2016)

›Eesmärkide saavutamine ei eelda raiemahtude suurendamist
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Energiavajadus ja päikeseenergia saadavus ei lange kokku
Energiat on üle suvel, väljakutseks on talviste tippude katmine
100%
90%

Tegelik vajadus: Soojus Tallinna kaugküttevõrku (2014, MW)
Simulatsioon: Õhk-vesi soojuspump vastavalt COP-le, Tuul, Päike
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Energiavajadus
Aastane tsükkel

›Suvise ja talvise koormuse vahe soojusvõrgus 10, elektrivõrgus 3 korda
›Ainult aasta lõikes tarbitud koguste hindamine ei anna õiget pilti, tuleb vaadata iga tunni vajadust
›Tippude katmiseks vajalik rajada ja hoida töökorras tootmisvõimsusi, arendada salvestust ja tarbimise juhtimist
www.utilitas.ee
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Tõhus kaugküte ja –jahutus
Võimalus tarbida soovitud ajal mõistliku hinnaga keskkonnasõbralikku energiat

›Biomassil põhinev kaugküte on optimaalne lahendus Eesti linnade energiavarustuseks
›Eesti energiamajanduse arengukava näeb ette, et aastal 2030 toodetakse taastuvatest allikatest 80%
soojusenergiast, 50 % elektrienergiast ja 50% kogu energiatarbest

›80% eesmärgi saavutamiseks on olemas nii lahendused kui ressurss
›Eeldab eesmärgipärast tegevust juba täna - iga täna paigaldatav uus seade ja rajatav hoone on tõenäoliselt
kasutuses ka 12 aasta pärast aastal 2030
›Iga uus vaid fossiilsel kütusel töötav lahendus
viib meid selle eesmärgi täitmisest kaugemale,
nagu ka energiat või ressursse raiskav hoone või lahendus

›Süsinikujalajälje märgatav vähendamine eeldab olulisi suunavaid meetmeid, enesestmõistetavana ei tohiks
tegelikult võtta ka tänase taseme säilitamist
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100%
Hoonete
energiatõhusus

Jääksoojuse
ärakasutamine

Taastuvelektri
ärakasutamine
kaugküttevõrkudes

Tarbimise
juhtimine

Salvestus

Paindlikumad
alternatiivid tahkele
kütusele tipuvõimsuste
katmiseks

›100% süsinikuvabaduseks on vaja pidevat arengut ja innovatsiooni
›Uute energiaallikate suures mastaabis lisamine on kõige lihtsam
kaugküttesüsteemides ja nende mõju majanduse süsinikujalajäljele kõige suurem
›Kaugjahutusel oluline tähendus linnade süsinikujalajälje vähendamisel
www.utilitas.ee
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