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Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

Sihtasutus KredEx 

                                 09.06.2016 nr 55/4.1-4(2)-16 

 

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing energeetika- ja soojavaldkonna ettevõtete esindajana ning nende 

ettevõtete ühishuvide nimel tegutseva organisatsioonina esitab käesolevaga Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumile ning sihtasutusele KredEx seisukohad, mille ajendiks on kujunev 

olukord, kus: 

1. KredExi poolt väljamakstavad toetused erinevatele projektidele põhinevad valedel 

energiakandjate kaalumisteguritel  

2. Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja sihtasutuse KredEx poolt väljamakstavad toetused 

tekitavad huvide konflikte. 

 

Soovime oma pöördumisega juhtida osapoolte tähelepanu tõstatatud teemadele ning arvestada EJKÜ 

seisukohtadega.  

Kortermajade renoveerimisprojektide koostamisel kasutatakse iganenud ja valesid energiakandjate 

kaalumistegureid. Kehtivates energiatõhususe miinimumnõuetes on põhjendamatult kõrged eelised 

elektrist ja fossiilsetest kütustest toodetaval soojusel. Kaugkütte suhtes on näiteks eelisolukorras 

soojuspumbad, mis töötavad elektrienergial, samas kui kaugküte kasutab väheväärtuslikku taastuvat 

kütust. Teatavasti toodetakse Eestis ligi 90% elektrit põlevkivist, millel on oluline mõju keskkonnale. 

Soojuspumbad suurendavad elektritarbimist kõige külmemal ajal ja tõstavad sellega elektri tarbimise 

tipukoormuseid. Tipukoormuste suurendamise keerulisust on tunnistanud ka MKM ning on tõdetud, et 

külmal perioodil ei pruugi elektrienergiat jätkuda ja mõned tarbijad võivad elektrita jääda.  

Energiatõhususe miinimumnõuetes ei ole arvestatud viimastel aastatel kaugküttesektoris toimunud 

arenguid. Biokütustest toodetud soojuse osakaal oli 2015. aastal 45% ning see suureneb pidevalt. 

Ulatuslikud ümberkorraldused kaugküttesektoris võimaldavad pakkuda kõrge energiatõhususega, 

keskkonnasõbralikku ja mõistliku hinnaga teenuseid. Selgelt on näha soojuse hinnalanguse trendi neis 

kaugküttepiirkondades, kus tegutsevad taastuvkütustel põhinevad koostootmisjaamad ja katlamajad. 

Eestis levinud taastuvkütustel põhinev kaugküte pakub ühte efektiivsemat võimalust saavutada 

energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu suurendamise ning CO2 heitmete vähendamise eesmärke.  

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu, MKM-i ning TTÜ ühisel kohtumisel 27. mail 2016 tõdesid 

osapooled kaugkütte kaalumistegurite kiire muutmise vajalikkust ja kaalumistegurite muutmisega 

sooviti jätkata kiirendatud korras kuna valede kaalumistegurite kasutamine toob kaasa soovimatuid 

tagajärgi hoonete renoveerimisel ning uute arenduste projekteerimisel. Arusaamatutel põhjustel 

MKM-i määruse „Energiatõhususe miinimumnõuded“ (RT I 2007, 72, 445) kiirendatud muutmisega 

siiski MKM jätkata ei soovi ning eelduslik uute kaalumistegurite jõustumisaeg on parimal juhul kahe 

aasta pärast. Kahe aasta jooksul projekteeritakse ja ehitatakse kaugküttepiirkondadesse hulgaliselt 

hooneid, mille küttelahendused ei kasuta baaskoormuse katmisel kaugkütet vaid alternatiivseid 
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küttemeetodeid, mis enamustel juhtudel suurendavad ebaefektiivsust ja elektri tarbimist. TTÜ poolt 

äsja valminud uuringus „Soojuse paralleeltarbimise mõju kaugküttesüsteemile“ tuuakse välja mitmed 

negatiivsed mõjud energiasüsteemidele ja keskkonnale: 

- Paralleeltarbimisel kasvab elektritarbimine (teatud juhul kuni 41%). 

- Soojuse suhteline kadu kaugküttevõrgus kasvab kuni 90% võrra. Konkreetsed väärtused 

sõltuvad kaugküttevõrgu konfiguratsioonist ja paralleeltarbimist kasutavate hoonete 

osakaalust tarbijate seas. Soojuskadude suurenemist mõjutab ka tagastuva kaugküttevõrgu vee 

temperatuuri tõus üle lubatud piiri, mis on kõige tõenäolisem paralleeltarbimise korral. 

- Väljatõmbeventilatsiooni soojuspumpade kasutamise suurenemisel kasvavad üldjuhul 

võrgupiirkonnas asuvate hoonete energiavarustusega kaasnevad õhuheitmed. Konkreetsed 

väärtused sõltuvad kasutatud energiatootmisseadmete kasuteguritest, kaugküttevõrgu 

soojuskadudest ja soojuse tootmiseks kasutatud kütustest. CO2 heitmete kasv võib ulatuda 

kuni 37%.  

- Soojuse tarbimise langus mõjutab negatiivselt soojuse hinda. Mida rohkem on 

võrgupiirkonnas väljatõmbeõhu soojuspumbaga hooneid, seda suuremad on kaugküttevõrgust 

soojuse ostmise kulud ja aastased kogu kulud. Võrgupiirkondades, kus väljatõmbeõhu 

soojuspumbaga hooned moodustavad enamiku, võivad kogu kulud olla sarnased 

soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbeventilatsiooniga hoonetega, mis asuvad väga väikese 

paralleeltarbimisega piirkondades. 

- Tagastuva vee temperatuuri tõus ja sellega kaasnev soojuskadude suurenemine, suitsugaaside 

kondensaatori toodangu vähenemine ja koostootmisjaama elektrilise kasuteguri langus.  

- Soojuse tootja peab tagama soojusvõrgus ette nähtud temperatuurid ja vooluhulgad, kuid 

vähenenud soojuse tarbimise tõttu suureneb võrgukadude osakaal kogu soojuse toodangus. 

- Piirkondades, kus päikesepaneelide ja soojuspumpade baasil on paralleeltarbimise osakaal 

suur, vähendavad sellised lahendused oluliselt suvist kaugkütte soojuse tarbimist, samas 

säilivad talvised tarbimise tipud.  

- Piirkondades, kus paralleeltarbimise osakaal on suur ja koostootmisjaamale ei ole enam suvist 

soojuskoormust, langeb koostootmise efektiivsus või ei ole võimalik seadet 

koostootmisrežiimis käitada. Üldisemalt jääb kaugküttesüsteem kandma talvist tippkoormust, 

mis muudab kaugküttesüsteemi pikemas perspektiivis ebaefektiivseks. Pärast seda peaksid 

kortermajad talvise tipu katmiseks rakendama täiendavat soojusallikat, nagu näiteks otsene 

elektriküte või katel. 

- Kui kaugkütte soojust toodetakse koostootmisjaamas, mille töö põhineb elektrivajadusel, siis 

vähenenud suvine tarbimine ei vähenda kütuste tarbimist koostootmisjaamas, vaid liigsoojus 

juhitakse keskkonda. Seetõttu ei pruugi paralleeltarbimine vähendada riigi primaarenergia 

tarbimist.  

- Juhul, kui paralleeltarbimine on lahendatud lokaalkatelde baasil, siis igale majale katla 

paigaldamine tähendab majadevahelise õueala õhusaaste suurenemist. Kaugkütte üks 

eesmärke õhusaaste koha pealt on vähendada õhu saastamist linnades, st, üks suur korsten 

hajutab heite suurema ala peale ja saasteainete kontsentratsioon õhus on madalam. Lisaks 

sellele on nõuded keskkonnaheitmetele suuremate seadmete osas rangemad, võrreldes 

lokaalkütteseadmetega. 

- Paralleeltarbimise kasutamine ei vabasta soojusettevõtjat Kaugkütteseadusega sätestatud 

kohustustest 

 

Teadaoleva info kohaselt on kaalumistegurite määramine ja hilisem muutmine toimunud poliitilise 

valiku läbi, mingeid arvutusi tegurite arvväärtuste tõestamiseks tehtud pole.  

Teiseks tähelepanu vajavaks probleemiks on olukord, kus KIK-i ja sihtasutuse KredEx poolt 

väljamakstavad toetused tekitavad huvide konflikte. 

Olukorra selgitamiseks toome järgnevaga näite ühingu liikme SW Energia OÜ kogemustest. Rapla 

maakonnas Rapla vallas Alu alevikus on piirkonna asutusi ja elamuid üle 20 aasta varustanud 
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soojusega kohalik katlamaja, mida haldab SW Energia OÜ. 2014. aastal viis SW Energia OÜ 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse toel lõpule katlamaja rekonstrueerimistööd, mille 

tulemusena võeti kasutusele taastuvenergia. Sellest ajast toodetakse piirkonnas soojust hakkepuiduga, 

mis on keskkonnasäästlik ning võrreldes teiste kütuseliikidega tarbijale soodne. Alu alevikus aadressil 

Pargi 3 asub kortermaja, mille ühistu kavandab sihtasutuse KredEx rekonstrueerimise toetuse abil 

alustada hoone ümberehitustöid. Tööde käigus on planeeritud muuhulgas ka küttesüsteemi 

ümberehitus, mille allikaks saab olema soojuspump.  

Näiliselt ei paista selles kaasuses vastuolusid olevat, kuna korteriühistu võib vastavalt oma 

võimalustele valida endale sobivaid lahendusi. Korteriühistul puudub igasugune kohustus liituda 

olemasoleva kaugküttevõrguga, kui ta selleks soovi ei avalda. Huvide konflikt tekib hoopis seetõttu, et 

sellisele alternatiivsele lahendusele saab taotleda toetust sihtasutuse KredEx kaudu ilma, et toetuse 

väljastaja hindaks piirkonnapõhiselt lahenduse vajalikkust, efektiivsust või otstarbekust. Olukorras, 

kus riik soodustab katlamajade taastuvenergiale üleviimist ning toetab Keskkonnainvesteeringute 

Keskuse kaudu soojusettevõtjate suuremahulisi investeeringuid, toimivad KredExi rekonstrueerimise 

toetuse tingimused piltlikult öeldes vasturindena. Siit ka konflikt – samaaegselt soodustatakse ühelt 

poolt katlamajade kaasajastamist ja keskkonnasõbralikumaks ehitamist ning teiselt poolt kaugküttele 

alternatiivsete lahenduste kasutusele võtmist.  

Katlamajade biokütusele üleviimise investeeringute toetamisel lähtub Keskkonnainvesteeringute 

Keskus muuhulgas ka piirkonna soojusmajanduse arengukavast, mis iseloomustab ja tutvustab 

detailselt piirkonna olukorda ning vajadusi. Sellisel viisil on toetuse väljamaksjal võimalik hinnata, 

kas investeering on põhjendatud ning kas see väärib rahastamist. Sihtasutus KredEx tänasel päeval 

sellist hindamiskriteeriumi taotluste menetlemisel järgima ei pea. Seetõttu on põhjustatud olukord, kus 

tingimustele vastavad taotlused rahuldatakse pööramata tähelepanu sellele, kas toetatav investeering 

on kokkuvõttes parim võimalik lahendus.  

Alu aleviku soojusmajanduse arengukavas (aastateks 2016-2026) nähakse kaugkütte tarbimise 

muutust seoses tulevikus uute tarbijate lisandumisega ja energiasäästumeetmete rakendamisega seniste 

tarbijate juures. Potentsiaalse uue tarbijana käsitletakse arengukavas eelpool mainitud elamut Pargi 3, 

kus on kokku 60 korterit. Pargi tn 3 ühendamiseks kaugküttevõrguga tuleb ehitada eelisoleeritud 

torudest ühendustorustik. Samas täheldatakse, et see on võimalik üksnes siis, kui saavutatakse vastav 

kokkulepe kortermaja liitmiseks kaugküttevõrku.  

Kaugkütte hind sõltub suurel määral mahust. Arengukava koostamisel on arvestatud, et Pargi 3 

liitmisel võrku kaasneb Alu kaugküttepiirkonnas soojuse hinna vähenemine 5-10% võrreldes hetkel 

kehtiva piirhinnaga. Sellega kaasneb ka nö ühiskondlik panus, kuna hind muutub soodsamaks mitte 

ainult liituvale kortermajale, vaid kõigile kaugkütte tarbijatele.  Sellest tulenevalt on arengukavas 

võetud seisukoht, et Alu kaugküttepiirkonnas mistahes tarbija üleminek lokaalküttele pole ei 

majanduslikult ega võrgu efektiivse toimimise seisukohalt põhjendatud. Seetõttu võib järeldada, et 

Pargi 3 kavatsus hakata kasutama soojuspumbal toimivat küttesüsteemi ei ole kogukonna vaatenurgast 

efektiivne. Seda nüanssi kahjuks sihtasutus KredEx taotluste hindamisel arvestama ei pea ning 

tahestahtmata luuakse olukord, kus sarnases situatsioonis kortermajad kvalifitseeruvad sihtasutuse 

programmi.  

Jõudes tagasi probleemide püstitamise juurde palume  

1. MKM-l kiiremas korras muuta määrust „Energiatõhususe miinimumnõuded“ ning viia 

kaugkütte kaalumistegurid vastavusse tegeliku olukorraga ning soovitustega, mille esitas TTÜ 

töös „Kaugkütte kaalumistegurid“. Toetuste väljastamisel tuleb arvestada kujunenud 
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olukorraga ning arvutustel põhineva ning reaalsele situatsioonile vastavate kaalumisteguritega. 

Juhime tähelepanu asjaolule, et kaugkütte kaalumistegurite õigeks ja õiglaseks muutmisega ei 

muudeta olemasolevate hoonete, käimasolevate projektide ja ehitiste olukorda halvemaks vaid 

energiamärgis muutub kõigi jaoks paremaks. 

2. MKM-il ja SA-l KredEx tuleb põhjalikult üle vaadata korterelamute rekonstrueerimise toetuse 

andmise kord. Samuti palume ühtlustada KIK-i ja KredEx-i toetuste andmise korrad ning 

toetuste andmisel palume KredEx-il arvestada soojusmajanduse arengukavasid.  

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Andres Veske  

juhatuse esimees 

 

 

 


