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EESSÕNA 
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kasutamine energiatõhususe miinimumnõuete arvutamisel ja soojuse paralleeltarbimise mõju 
kaugküte efektiivsusele  alusel. 
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 Andres Siirde - TTÜ Soojustehnika instituudi professor, Soojustehnika instituudi 
direktor, Soojusjõuseadmete õppetooli juhataja. Tehnikateaduste kanditaat (Ph.D) 
1984, Tallinna Polütehniline Instituut. Volitatud soojustehnikainsener.  

 Martin Thalfeldt - TTÜ Ehitiste projekteerimise instituudi nooremteadur. Ph.D erialal: 
"Ehitus ja keskkonnatehnika" (Tallinna Tehnikaülikool, 2016).  

 Eduard Latõšov - TTÜ Soojustehnika instituudi insener. Ph.D erialal: 
"Soojusenergeetika" (Tallinna Tehnikaülikool, 2011). Volitatud soojustehnika-
insener V, Euroopa Insener (kutsetunnistus nr 32441).    

 Siim Link - TTÜ Soojustehnika instituudi vanemteadur. Ph.D erialal: 
"Soojusenergeetika" (Tallinna Tehnikaülikool, 2011), Eesti Volitatud 
Soojusenergeetikainsener 8 (nr 096049), Eesti Volitatud Energiatõhususe Spetsialist 8 
(nr 084902), Eesti Volitatud Soojustehnikainsener V (nr 046584), Eesti Volitatud 
Energiaaudiitor V (Nr 035532), Soome energiaaudiitori tunnistus (Nr 1237), Eesti 
Volitatud Insener (Nr 002508).    

 Ülo Kask - TTÜ Soojustehnika instituudi teadur (01.01.1990 – 01.01.2016). Magistri 
kraad erialal: "Tööstuslik soojusenergeetika" (Tallinna Tehnikaülikool, 2001). 
Volitatud soojustehnikainsener V, Eesti Volitatud energiatõhususe spetsialist 8. 

 Jarek Kurnitski - TTÜ Ehitiste projekteerimise instituudi professor, Ehitiste 
projekteerimise instituudi direktor. D.Sc HVAC-tehnoloogiad (Helsingi 
Tehnikaülikool, 2000).  

 
Käesoleva töö tegemisel olid suureks abiks Tellija esindajad Aivo Lokk, Aleksander Šablinski, 
Andres Veske, Arbo Reino, Janek Trumsi, Margo Külaots, Priit Koit ja Urmo Heinam. 
 
Töö tegijad tänavad hea koostöö ja abivalmiduse eest Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeeriumi Energeetika osakonna ja Ehitus- ja elamuosakonna spetsialiste. 
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SISSEJUHATUS 
 
Eestis laialt levinud kaugküte pakub riiklikul tasemel kõige efektiivsemat võimalust saavutada  
primaarenergia tõhususe, taastuvenergia osakaalu suurendamise ja CO2 heitmete vähendamise 
eesmärke.  
 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 19.05.2010 direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta 
artikkel 9 lg 1 kohaselt on liikmesriigid kohustatud kehtestama riiklikud kavad 
liginullenergiahoonete arvu suurendamiseks. Viidatud direktiivi artikkel 2 punkt 2 kohaselt peaks 
liginullenergiahoonetes kasutatav energiakogus olulisel määral pärinema taastuvatest 
energiaallikatest, sealhulgas kohapeal või lähiümbruses taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energiast.  
 
Nii tuleb liginullenergia hoonete energiatarbimise ja nendes hoonetes kasutatava taastuvenergia 
osakaalu arvestustes arvesse võtta lisaks kohapealsele tootmisele ka lähiümbruses töötavaid 
tootmisseadmeid, milles toodetud soojust edastatakse kaugküttevõrgu teel. 
 
Kaalumistegurid avalikustati esmakordselt määruses Energiatõhususe miinimumnõuded, RT I 
2007, 72, 445. Aastast 2007 kuni praeguse ajani on Eesti kaugkütte võrgupiirkondades toimunud 
palju märkimisväärseid muutusi. Näiteks, 2007. aastal biokütustest toodetud soojuse osakaal 
kaugküttes enam kui kahekordistus aastaks 2014  (vt joonis 1).  
 

 
Joonis 1 –  Soojuse tootmine kaugküttes ja biokütustes toodetud soojuse osakaal kaugküttes 
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Koostootmisjaamade soojuse toodang kasvas 2007 – 2014 aastatel 1800 GWh võrra. Kui aastal 
2007 oli taastuvkütuste osakaal katlamajades ja koostootmisjaamades vastavalt 26% ja 6%, siis 
2014. aastal juba 34% ja 50% (vt joonis 2). Sektori taastuvkütuste kasutamise kasvu taga on ongi 
olnud peamiselt uute koostootmisjaamade rajamine. Vaatamata taastuv- ja kohalike kütuste 
osakaalu märkimisväärsele tõusule ning nende efektiivsele kasutamisele (koostootmine), ei ole 
need muutused leidnud kajastamist kaugkütte kaalumisteguri väärtuses. 
 

 
Joonis 2 – Soojuse tootmise arengutrendid 
 
Üldiselt, hoonete energiatõhususe miinimumnõuete määruses esitatud kaalumistegur kaugküttele 
ei arvesta seda, kas kaugkütte soojust toodetakse taastuvatest või fossiilsetest kütustest, ei tee vahet, 
kas tegemist on koostootmisprotsessist pärineva jääksoojusega või katlas toodetud soojusega. 
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1. KAALUMISTEGURITE OLEMUS 
 
Kaalumistegurite (primaarenergia tegurite) kasutamise vajadus tuleneb Euroopa Parlamendi ja 
Nõukogu direktiivist 2010/31/EL1 hoonete energiatõhususe kohta. Vastavalt direktiivile 
kehtestavad liikmesriigid riiklikud kavad liginullenergiahoonete arvu suurendamiseks. Nimetatud 
riiklikud kavad võivad eri liiki hoonete puhul sisaldada erinevaid eesmärke. Direktiivi 2010/31/EL 
artikkel 9, lõik 3, punkt a määrab, et:  

„riiklik kava peab muuhulgas sisaldama liikmesriigi liginullenergiahoonete määratluse 
detailset praktilist kohaldamist, mis kajastab riiklikke, piirkondlikke või kohalikke 
tingimusi ja mis hõlmab primaarenergiatarbimise arvnäitajat väljendatuna kWh/m2 
aastas. Primaarenergia tegurid, mida kasutatakse primaarenergiatarbimise 
kindlaksmääramiseks, võivad põhineda riiklikel või piirkondlikel aastapõhistel keskmistel 
väärtustel ning võivad arvesse võtta asjakohaseid Euroopa standardeid.“ 

 
Direktiivi 2010/31/EL 1 lisa, lõik 2 määrab, et: 

„Hoone energiatõhusust väljendatakse läbipaistval viisil, märkides sealhulgas 
primaarenergiatarbimise energiatõhususarvu, mis tugineb primaarenergia teguritele iga 
energiakandja kohta, mis võib tugineda riiklikele või piirkondlikele iga-aastastele 
kaalutud keskmistele väärtustele või kohapealse tootmise konkreetsele väärtusele. 
Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika puhul tuleks arvesse võtta Euroopa 
standardeid kooskõlas liidu asjakohaste õigusaktidega, sealhulgas direktiiviga 
2009/28/EÜ.“ 

 
Direktiivi 2010/31/EL 1 lisa, lõik 4 määrab, et: 

„ Arvutustes võetakse arvesse järgmiste aspektide võimalikku positiivset mõju: 
……………….. 
b) koostootmisel saadud elekter;  

c) kaug- või lokaalküte või -jahutus.“ 

 
Direktiivis 2010/31/EL puudub konkreetne primaarenergia teguri definitsioon ja selle määramise 
standarditega range sidumise vajadus. See asjaolu tekitab segadusi primaarenergia olemuse 
ühesugusel mõistmisel.  
 
Üldiselt võib primaarenergia tegurite kasutamise otstarbe jagada kolmeks: 

1). Primaarenergia tegurite abil võetakse arvesse tarnitud energia tootmiseks vajalik 
primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamõju (näiteks CO2 heitmed). Mida väiksem on 
primaarenergia tarbimine, seda väiksem on konkreetse hoone energiavarustuse keskkonnajälg.  
2). Primaarenergia tegurite abil ühtlustatakse erinevate kütuste või energialiikide kasutamise 
mõju parimale võimalikule hoonete ehituspraktika valikule. Näiteks, elektri ja teiste kütuste või 
energialiikide kaalumistegurite korrigeerimine eesmärgiga mõjutada elektri baasil töötavate 
seadmete, näiteks soojuspumbad, mõju välispiirde ehitusdetailide valikule. Ehk, mida 

                                                 
 
1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2010/31/EL. 
 WWW: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&from=EN [08.12.2015] 
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energiatõhusamad on välispiirde ehitusdetailid ja maja tehnosüsteemid (kaasaarvatud lokaalse 
taastuvenergia tootmissüsteemid, ehk hoones või kinnistul päikese-, tuule-, vee- või 
pinnaseenergiast elektrit või soojusenergiat tootvad seadmed), seda väiksem on primaarenergia 
tarbimine. 
3). Primaarenergia tegurite abil suunatakse hooned energiatõhususe kuluoptimaalsele tasemele, 
mis viib väiksemate kuludeni hinnangulise majandusliku olelusringi jooksul, kusjuures väiksem 
kulu määratakse, võttes arvesse investeerimiskulusid, hooldus- ja käitamiskulusid ja vajadusel 
kõrvaldamiskulusid. See tähendab, et väiksema primaarenergia tarbimisega hoone on 
eeldatavasti väiksemate hoone eluea kuludega. 

      
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2010/31/EL tuleb hoonete 
energiatõhususe arvutamise metoodika puhul arvesse võtta Euroopa standardeid kooskõlas liidu 
asjakohaste õigusaktidega. Samas, primaarenergia tegurid, mida kasutatakse energiatõhususe 
kindlaksmääramiseks, võivad põhineda (kuid ei pea) riiklikel või piirkondlikel aastapõhistel 
keskmistel väärtustel, ning võivad arvesse võtta asjakohaseid Euroopa standardeid. See 
tähendab, et primaarenergia tegurite kindlaksmääramine ei ole liikmesriikidele otseselt 
standardiseeritud ja ühtlane.  
 
Sellest, kas primaarenergia tegurite abil panustatakse väiksema keskkonnajäljega hoonete 
energiavarustuse, parima võimaliku hoonete ehituspraktika või hoopis energiatõhususe 
kuluoptimaalse taseme heaks, sõltuvad ka primaarenergia tegurite suurused.  
 

2. KAALUMISTEGURITE KASUTAMINE EESTIS 
 
Määruse Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele, RT I, 06.05.2015, 2,2 artikkel 2, 
punkt 2 sisaldab energiakandjate kaalumistegurite definitsiooni. Selle kohaselt: 

„energiakandjate kaalumistegurid – tegurid, millega võetakse arvesse tarnitud energia 
tootmiseks vajalik primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamõju. Energiakandjate 
kaalumistegurite arvväärtused on sätestatud ehitusseadustiku § 65 lõike 3 alusel 
kehtestatud määruses hoone energiatõhususe miinimumnõuete kohta 
(edaspidi energiatõhususe miinimumnõuete määrus). 

 
Sama määruse kohaselt kasutatakse energiakandjate kaalumistegureid kaalutud energiaerikasutuse 
leidmiseks (artikkel 2, punkt 4), kus:   

„kaalutud energiaerikasutus – energiakandjate kaalumisteguritega korrutatud aastane 
energiakasutus kilovatt-tundides hoone köetava pinna ruutmeetri kohta [kWh/(m²·a)]“. 

 
Kaalutud energiakasutus on omakorda aluseks energiakasutuse ja energiatõhususarvu klassi 
määramisele. 
 

                                                 
 
2 Määrus Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele, RT I, 06.05.2015, 2.  
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/106052015002 [05.01.2016] 
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Määrus Hoone energiatõhususe miinimumnõuded3, RT I, 05.06.2015, 15 reguleerib 
energiatõhususarvu arvutamist. Määruse artikkel 2, punkt 11 kohaselt energiatõhususarv on:   

„ … arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus hoone tüüpilisel 
kasutusel, millest arvatakse maha summaarne eksporditud energiate kaalutud erikasutus. 
Energiatõhususarv kajastab hoone kompleksset energiakasutust nii sisekliima 
tagamiseks, tarbevee soojendamiseks kui ka olme- ja muude elektriseadmete kasutamiseks 
ning see arvutatakse hoone köetava pinna ruutmeetri kohta hoone tüüpilisel kasutamisel.“ 

 
Sama määruse artikkel 2, punktid 8 ja 9 annavad  ülevaate sellest, mis on summaarne eksporditud 
ja imporditud energiate kaalutud erikasutus: 

„summaarne eksporditud energiate kaalutud erikasutus – energiakandjate lõikes 
arvutatud eksporditud energiate ja energiakandjate kaalumistegurite korrutiste summa“; 
„summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus – energiakandjate lõikes arvutatud 
tarnitud energiate ja energiakandjate kaalumistegurite korrutiste summa“. 

 
Ehitatavad ja oluliselt rekonstrueeritavad hooned peavad vastama energiatõhususe nõuetele, kus 
miinimumnõuded on väljendatud energiatõhususarvude piirväärtustena. Energiatõhususarvu 
piirväärtused on ka madalenergiahoonete, liginullenergiahoonete ja netonullenergiahoonete 
määratlemise aluseks.  
 
Kaalumistegurid kehtestati esmakordselt määrusega Energiatõhususe miinimumnõuded, RT I 
2007, 72, 445. Need tegurid, välja arvatud elektri kaalumistegur, kehtivad ka tänapäeval. Elektri 
kaalumistegur on muudetud 1,5-st 2,0-ks määrusega Energiatõhususe miinimumnõuded, RT I, 
05.09.2012, 4. 
 
Eestis hetkel kasutusel olevad kaalumistegurid on toodud määruses Hoone energiatõhususe 
miinimumnõuded, artikkel 9. Selle kohaselt on energiakandjate kaalumistegurid järgnevad:  

1) taastuvtoormel põhinev kütus (puit ja puidupõhine kütus ning muu biokütus, välja arvatud 
turvas ja turbabrikett) − 0,75; 
2) kaugküte − 0,9; 
3) vedelkütus (kütteõli ja vedelgaas) − 1,0; 
4) maagaas − 1,0; 
5) tahke fossiilkütus (kivisüsi ja muu selline kütus) − 1,0; 
6) turvas ja turbabrikett − 1,0; 
7) elekter − 2,0. 

 
Teadaoleva info kohaselt on kaalumistegurite määramine ja elektri kaalumisteguri muutmine 
toimunud poliitilise valiku läbi, mingeid arvutusi tegurite arvväärtuste tõestamiseks pole tehtud.  
 
Kaugkütte kaalumistegur määrati tasemel 0,9 eesmärgiga, et kaugküttel oleks eelis teiste 
fossiilkütustel põhinevate energiavarustuse viiside ees. Samal ajal elektri kaalumistegur määrati 
oluliselt madalam suures osas põlevkivist toodetaval elektril tegelikult arvutuslikult peaks olema. 
 
                                                 
 
3 Määrus Hoone energiatõhususe miinimumnõuded , RT I, 05.06.2015, 15.  
WWW:  https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015015 [05.01.2016] 
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Analüüsides hetkel kehtivate kaalumistegurite arvväärtusi, liigitamist ja kaalumistegurite 
definitsiooni (vastavalt määrusele Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele, RT I, 
06.05.2015, 2), võib leida mitmeid ebatäpsusi. Mõned neist on toodud allpool: 

- Kõik fossiilkütuste kaalumistegurid on samad. Samas on teada, et maagaasi 
keskkonnamõjud on üldiselt väiksemad, võrreldes tahke fossiilkütusega (kivisüsi, 
põlevkivi). 

- Puit ja puidupõhised kütused on võrdsete kaalumisteguritega ehk eeldatavalt sama 
keskkonnamõjuga. Samas on teada, et puidupelletite tootmisel tarbitakse elektrit. Lisaks 
sellele võidakse tooraine kuivatamiseks kasutada fossiilkütuseid, mis on suurima 
keskkonnamõjuga. 

- Kaugkütte puhul on tegemist ühe kõigi võrkude jaoks ühtemoodi fikseeritud 
kaalumisteguriga. Selline lahendus ei võta arvesse konkreetse kaugküttevõrgu soojuse 
tootmiseks kasutatavate kütuste ja tehnoloogiate kombinatsiooni. Soojusvõrkudel, kus 
tarbitakse rohkem taastuvaid kütuseid, kus on rakendatud koostootmine, renoveeritud 
kaugküttetrassid, on väiksem primaarenergia kasutus ja keskkonnamõju. 

- Ei ole eraldi välja toodud tööstusjääksoojuse kasutamise kaalumistegureid. Samas, 
tööstusprotsessides eralduva jääksoojuse taaskasutamine kaugküttes annab sama 
soojuskoguse tootmiseks vajaliku alternatiivkütuse säästu (soojuse tootmiseks ei pea 
põletama kütuseid, vaid kasutame ära soojust, mis igal juhul läheb keskkonda).      

 
Kaalumistegurite väärtused omavad mõju energiatõhususarvu suurusele (lineaarne sõltuvus). 
Energiatõhususarv omakorda mõjutab ehitatava või oluliselt renoveeritava hoone 
konstruktsiooni, energiatõhususmeetmete rakendamise ja kasutatavate energiaallikate valikut. 
Kaalumistegurite väärtused on ka madalenergiahoonete, liginullenergiahoonete ja 
netonullenergiahoonete määratlemise aluseks. 
 
Hetkel kehtivad kaalumistegurite arvväärtused ja nende liigitus ei toeta üheselt kaalumistegurite 
definitsiooni, mille kohaselt kaalumistegurid on tegurid, millega võetakse arvesse tarnitud 
energia tootmiseks vajaliku primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamõju. 
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3. KAALUMISTEGURID JA NENDE MÄÄRAMINE 
TEISTES RIIKIDES 

 
Selles peatükis on esitatud andmed mõnedes teistes ELi liikmesriikides kasutusel olevate 
kaalumistegurite kohta ja kommentaarid nende määramise ja kasutamise kohta. Kaalumistegurite 
paremaks võrdlemiseks on tabelis 3.1. toodud nende põhiliigitus ja väärtused. Tabeli kasutamisel 
tuleb arvestada, et toodud andmed annavad informatsiooni ainult põhikütuste ja põhiliigituste kohta 
(suurte erinevuste tõttu ei ole kogu informatsiooni koondamine ühte tabelisse võimalik).   
 
Erinevates liikmesriikides on kasutusel nii elektri kui ka soojuse jaoks keskmistatud  
kaalumistegureid kui ka eraldi väärtusi taastuva ja mittetaastuva energia tarbeks. Üldine 
kaalumistegur on taastuva ja mittetaastuva kaalumistegurite summa. Hoone energiatõhususe 
arvutamiseks kasutatakse mittetaastuvaid kaalumistegureid (kütuse taastuvosa arvesse ei lähe). 
Tabelist on näha, et paljudel juhtudel on taastuvkütuste kaalumisteguri väärtus nullist kõrgem. Seda 
põhjendatakse nende kütuste hankimiseks, töötlemiseks ja transpordiks tarbitud fossiilkütuste ja 
sellega kaasneva keskkonnamõjuga. 
 
Järgnevates peatükkides on käsitletud ainult mittetaastuvaid kaalumistegurite väärtusi, kui ei ole 
öeldud teisiti. 
 

Tabel 3.1. – Mõnede EL-i liikmesriikide kaalumistegurid 
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Taani. Taani kaalumistegurite kasutamise omapära seisneb selles, et seadusandlikult on ette nähtud 
erinevad kaugkütte ja elektri kaalumistegurid hoonetele, mis on ehitatud erinevate uute majade 
energiatõhususe miinimumnõuete järgi. Kui ehitatud maja energiatõhususnäitajad vastavad aastal 
2020 eeldatavalt kehtima hakkavatele miinimumnõuetele, siis arvutustes kasutatav kaalumistegur 
võib olla 0,6. Kaalumistegurite languse põhjenduseks on see, et elektri ja kaugkütte tootmiseks 
prognoositakse tulevikus rohkem taastuvkütuste kasutamist. 
 
Taani kaalumistegurite määramine lähtub poliitilistest kaalutlustest. Määramise aluseks on kütuse- 
ja energiaressursside olemasolu. 
 
Soome. Kaalumistegurite määramine käib poliitilistest4 kaalutlustest lähtuvalt. Täpsem 
informatsioon kaalumistegurite kohta on kättesaadav normatiivdokumendis Rakennusten 
energiatehokkuus5. 
 
Saksamaal võib kaalumistegurite kasutamise omapäraks pidada seda, et on olemas nii vaikimisi 
kaalumistegurid, kui ka antud võimalused välja arvutada igale võrgupiirkonnale omased 
kaalumistegurid. Kaugkütte kaalumistegurite arvutusmetoodika6 põhineb standardil  EN 15316-4-
5:2007. 
 
Vaikimisi kaugkütte kaalumistegurid (vt lisa 1) on valitud sellised, et arvutuste tulemusena saadud 
väärtused oleksid suure tõenäosusega väiksemad (vt lisa 3). Selline lähenemine soodustab 
kaugkütte firmade osalemist kaugküttepiirkondade spetsiifiliste primaarenergia faktorite 
arvutamisel.  
 
Kasutatud kaalumistegurite metoodika põhineb alternatiivkatlamaja meetodil, mille arvutuskäigu 
loogika võimaldab saavutada kaalumisteguri väärtust null (vt lisa 2). See on võimalik suure 
taastuvkütuste osakaaluga ja põhikoormuse katmiseks koostootmisseadmeid kasutavates 
piirkondades.   
 
Poola. Poola õigusaktides7 olevad kaalumistegurid erinevad kütuste ja nende kasutamise erinevate 
soojusvarustusviiside puhul (vt lisa 4).  
 
Leedu primaarenergia faktorid on fikseeritud dokumendis PASTATO ENERGINIO 
NAUDINGUMO ĮVERTINIMO METODIKA8. Dokumendis on eraldi näidatud taastuvad ja 

                                                 
 
4 WWW: http://www.rescue-project.eu/index.php?id=5&L=1  [07.01.2016] 
5 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto.  
Ymäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011 
 http://www.finlex.fi/data/normit/37188-D3-2012_Suomi.pdf [04.01.2016] 
6 Arbeitsblatt FW 309-1. 
 WWW: https://www.agfw.de/erzeugung/energetische-bewertung/enev-und-fernwaerme/ [07.01.2015] 
7 Regulation of the Polish Ministry of Infrastructure of 6 November 2008 on the ‗methodology of calculation of 
energy characteristics of buildings, living apartments, or parts of buildings which constitute a separate technical and 
usable entity as well as on a method of preparation and forms of energy certificates of buildings‘ (Dz.U. 2008, nr. 
201, position 1240). 
8 PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMO METODIKA. Statybos techninio reglamento , STR 
2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas.  Energinio naudingumo sertifikavimas“ 2 priedas 
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mittetaastuvad kaalumistegurid. Lisaks sellele on toodud nii üldine kaugkütte kaalumistegur, kui 
ka üksikvõrkude kaalumistegurid eraldi (vt lisa 5).  
 
Mõnede valitud EL-i riikide kaalumistegurite analüüs näitab, et: 

- Elektri kaalumistegur on Eestis üks madalamaid vaatamata sellele et üle 90% sellest on 
toodetud põlevkivist. Meie tegurist (2,0) on madalam vaid Soome oma. Soomes 
kasutatakse aga fossiilkütuseid vaid ca 35% elektri tootmiseks – ülejäänu toodetakse 
hüdro- ja tuumaelektrijaamades või elektri ja soojuse koostootmisjaamades. Teiste 
riikide (sh Taani) keskmised väärtused on isegi märkimisväärse taastuvenergia osakaalu 
juures Eesti omast kõrgemad, olles vahemikus 2,4…3,0. 

- Fossiilkütuste kaalumistegurite väärtused on reeglina vahemikus 1,0…1,2. 
- Taastuvate kütuste ja energia kaalumistegurite väärtused on vahemikus 0…0,5. Ainult 

Taanis on taastuvate ja fossiilset kütuste kaalumistegur võrdne. 
- Kaugkütte kaalumistegurid on määratud kas riikliku keskmise kaugküttesoojuse 

tootmise kütuseportfelli või konkreetses võrgus tegeliku kütustekasutuse alusel. Viimasel 
juhul on taastuvkütusel baseeruva soojuse tootmisega kaugkütte kaalumistegurid 
vahemikus 0…0,7. Koostootmise korral on sama väärtus vahemikus 0…0,2. 

- Soomes ja Taanis ei ole kaugkütte kaalumistegurid diferentseeritud (vastavalt 0,7 ja 0,8). 
Taanis langeb eeldatavalt 2020.aastal energiatõhusate hoonete kaugkütte kaalumistegur 
0,6-ni.  

- Kaalumistegurite diferentseerimist kasutatakse eelkõige taastuvate kütuste ja nendel 
baseeruva elektri ja soojuse tootmise eelistamiseks fossiilsete kütuste ees.  
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4. KAALUMISTEGURITE KONTROLLARVUTUSED  
 
Lähtudes teiste riikide kaugkütte kaalumistegurite määramise praktikast, võib leida, et on erinevaid 
lahendusi, mis põhinevad kas poliitilistel otsustel (Soome, Austria, Taani), arvutustel (Saksamaa) 
või nende kombinatsioonidel (Poola, Leedu). Veel üheks omapäraks on kaalumistegurite 
määramise ulatus, ehk kas kaugkütte kaalumistegur kehtib kõikidele riigis olevatele 
kaugküttevõrkudele (Soome, Taani, Austria), kas antakse võimalus määrata igale võrgule eraldi 
(Saksamaa), või kehtestatakse diferentseeritud kaugkütte kaalumistegurid, mis sõltuvad erinevatest 
teguritest, näiteks, kasutatavad kütused, seadmed (Poola, Leedu, Austria). Eestis kehtiv kaugkütte 
kaalumistegur on rakendatav kõikidele võrkudele ja selle määramise aluseks on poliitiline otsus.   
 
Selleks, et paremini mõista teiste kaalumistegurite määramise praktikaid (kaalumistegurite 
arvutamine ja diferentseerimine) on tehtud kontrollarvutused Eesti keskmise kaugkütte 
kaalumisteguri hindamiseks ja mõnede kaugkütte konfiguratsioonide (kütused ja kasutatud 
seadmed) erinevuste väljatoomiseks.  
 
Peatükkides 4.1 ja 4.3. kasutatud arvutamismetoodika jälgib kehtiva standardi EVS-EN 15316-4-
5:2007 „Hoonete küttesüsteemid. Süsteemide energiavajaduse ja süsteemide tõhususe arvutus-
meetod. Osa 4-5: Kütte soojusallikad, kaugkütte ja suuremahuliste süsteemide näitajad ning kvali-
teet“ põhimõtteid. Tegemist on ainsa standardiseeritud metoodikaga kaugkütte tõhususe 
hindamiseks, kus hindamise kriteeriumiks on konkreetse kaugküttevõrgu kaalumistegur (sama 
metoodika on kaugkütte kaalumistegurite määramise aluseks Saksamaal).  
 
Metoodika lühikirjeldus. Arvutusmetoodika kohaselt on teatud perioodi kaugkütte kaalumistegur 
leitav suurus ja sõltub selle perioodi jooksul kaugküttevõrgus tarbijate poolt tarnitud soojushulgast 
ja selle soojuse tootmiseks kasutatud kütustest, kus iga kütuse liigiga toodetud soojuse kogus on 
korrutatud kütusele vastava primaarenergia teguriga.  
 
Metoodika võtab arvesse ka olukorda, kus soojust toodetakse kaugküttepiirkonnas ka koostootmise 
režiimil. Kaugkütte kaalumisteguri määramine käib allpool oleva valemi 1 järgi: 
 

��,�� =
(∑ ��,�,�� ∙��,����,��∙���,���)

∑ ����,��
                                                                                                      (1) 

 
kus 
 
��,�� – kaugkütte süsteemi kaalumistegur; 

��,�,� – i kütuse või energia sisendi primaarenergia tegur; 

��,�� – koostootmise protsessis toodetud elektriga asendatud elektri kaalumistegur; 
∑ ����,��  – soojuse tarbimise summa, mis on mõõdetud hoonete soojussõlmede primaarpoolel 

käsitletava perioodi kohta (tavaliselt aasta); 
���,��� – käsitletava perioodi jooksul koostoodetud elekter (vastavalt direktiivile 2004/08/EC lisa 

II); 
��,� – i kütuse lõpptarbimine elektri ja soojuse koostootmisel käsitletava perioodi jooksul. 
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Siinjuures tuleb rõhutada taastuvate kütuste kaalumistegurite kasutamise aspekte ja nimelt: 
- Teiste riikide kaalumistegurite kasutamise praktika kohaselt (vt peatükk 3) on 

taastuvkütuste primaarenergia tegurid üldjuhul väiksemad, võrreldes Eestis kehtiva 0,75-
ga ja on piirides 0 – 0,5 (tahkete biokütuste kaalumistegurid Saksamaal, Leedus ja Poolas 
on 0,2). Erandiks on Taani, kus fossiil- ja taastuvkütuste primaarenergia tegurid on võrdsed 
(Taani kaalumistegurite määramise aluseks on taastuvkütuste ressurssi nappus).  

- Üldjuhul baseerub tahkete biokütuste kasutamine Eesti kaugküttevõrkudes hakkepuidul. 
Hakkepuidu valmistamisel kasutatakse tavaliselt metsa hooldamise käigus 
(raietööd, võsalõikus) tekkivaid jäätmeid. Halupuid või väärindatud tahkeid 
taastuvkütuseid (puidubrikett ja puidupelletid kasutatakse pigemlokaalküttena ). 

- Primaarenergia ja ressursside taaskasutamise seisukohast on väärindatud kütuste tootmine 
lisaenergiat (elekter ja soojus) vajav protsess. Seega, ühe väärindatud kütuseühiku 
tootmiseks vajalik primaarenergia kasutus ja tootmise keskkonnamõju on suurem. 

- Raietööde ja võsalõikuse tulemusena tekkivate jäätmete energiaressursi kasutamine 
halupuidul põhinevatel lokaalkütte süsteemidel ei ole üldjuhul võimalik. Puidujäätmete 
kasutamine kaugküttes energia tootmisel mõjub eriti positiivselt CO2 emissioonidele 
(raiejäätmete metsa jätmine ja nende lagunemine põhjustab sama CO2 koguse eraldumist 
kui eraldub põletamisel).  

 
Tuginedes ülalmainitud aspektidele, võib järeldada, et kaugküttes kasutatavate tahkete 
taastuvkütuste tootmiseks vajalik primaarenergia kasutus ja tootmise keskkonnamõju on 
reegline väiksem võrreldes lokaalküttega (väiksem primaarenergia tegur).  
 
Selleks, et paremini mõista taastuvate kütuste kaalumistegurite mõju kaugkütte omale, on tehtud 
kontrollarvutused primaarenergia teguriga 0,2, mis vastab ka Saksamaa, Leedu ja Poola 
kogemusele. Primaarenergia tegur 0,1-0,2 vastab hinnanguliselt selle taastuvkütuse tootmisel, 
kogumisel ja transpordil kuluva  fossiilse või mittetaastuva kütuse kulule.  
 

4.1. KESKMISE EESTI KAUGKÜTE KAALUMISTEGURI 
ARVUTAMINE 

  
Arvutuste läbiviimiseks on vaja leida valemis (1) mainitud komponentide arvväärtused. Toodetud 
soojuse ja koostootmise režiimil toodetud elektri ning nende tootmiseks kasutatud kütuste andmed 
on võetud Statistikaameti andmebaasist. Arvutused on läbi viidud 2014. aasta andmete alusel. Kuna 
kättesaadavate statistiliste andmete liigitus ei ühine täielikult arvutusteks vajalike andmetega, on 
tehtud mõningad üldistused ja eeldused. Andmete valik ja põhjendused on toodud allpool. Detailne 
kirjeldus on tehtud Eestis kehtivate kaalumisteguritega arvutustele.  
 
Koostootmise režiimil toodetud elekter (���,���). Andmed on võetud Statistikaameti andmebaasi 

tabelist E034: KOOSTOOTMISJAAMAD (vt tabel 4.1.).  
 

Tabel 4.1 – Koostootmise režiimil toodetud elekter aastal 2014 
2014 TJ GWh Osakaal 

Toodetud elekter 4 460 1 239 0,26 
Toodetud soojus 12 654 3 515 0,74 
Kokku 17 114 4 754 1 
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Keskmine ainult soojuse tootmise kaalumistegur kaugküttes (∑ ��,�,�� ). Kaalumisteguri leidmisel 
eeldame, et kaugkütte keskmine kaalumistegur on võrdne soojuse tootmise keskmise 
kaalumisteguriga. Andmed on võetud Statistikaameti andmebaasi tabelist KE024: 
ENERGIABILANSS, TERADŽAULI, valik Tarbitud soojuse tootmiseks (vt tabel 4.2).  
 

Tabel 4.2 – Soojuse tootmise keskmine kaalumistegur aastal 2014 

 
 
Kaugkütte soojuse tootmiseks vajalik kütusekogus (��,�). Andmed tuletatud Statistikaameti 
andmebaasi tabelitest Tabel KE04: SOOJUSE BILANSS  ja Tabel KE024: ENERGIABILANSS, 
TERADŽAULI.  
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Arvutustes on eeldatud, et kaugküttevõrkudes soojust tootvate seadmete keskmine soojuslik 
kasutegur on võrdne keskmise soojuse tootmise kasuteguriga. Kaugkütte soojuse tootmiseks 
vajalik kütusekogus on keskmise soojuse tootmise kasuteguri korrutis tarbijate müüdud soojuse ja 
võrkude kao summaga (vt tabel 4.3).  
 

Tabel 4.3 – Kaugkütte soojuse tootmiseks vajalik kütus aastal 2014  

 
 
Tasub ära märkida, et Statistikaameti andmete järgi on toodetud soojus ligi 2000 GWh võrra 
(28%) suurem kaugkütte tarbijate jaoks toodetud soojusest. Vahe tuleneb peamiselt Ida-
Virumaa tööstusklientidele müüdud soojusest. Kuna tööstusklientidele müüdud soojuse 
tootmisel kasutatakse enamus põlevkivist, põlevkiviõlist, ja põlevkivigaasist, siis tegelik Eesti 
kaugkütte kaalutud keskmine kaalumistegur on madalam kui 0,716.  
 
Koostootmisel toodetud elektri tootmiseks kulunud kütuste kaalutud kaalumistegur (∑ ��,�,�� ). 
Kaalumistegur on tuletatud statistikaameti andmebaasi tabelist E034: KOOSTOOTMISJAAMAD 
(vt tabel 4.4). 

Tabel 4.4 – Koostootmisel toodetud elektri tootmiseks kulunud  
kütuste kaalutud kaalumistegur aastal 2014 

 
Koostootmisel toodetud elektri tootmiseks vajalik kütuste kogus (��,�). Arvutused põhinevad 
Statistikaameti andmebaasi tabelis E034: KOOSTOOTMISJAAMAD olevatel väärtustel 
(vt tabel 4.5). 
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Tabel 4.5 – Koostootmisel toodetud elektri tootmiseks vajalik kütuste kogus aastal 2014 

Ülalmainitud andmete sisestamisel valemisse (1) saame 2014. aasta keskmise kaugkütte 
kaalumisteguri 0,69 (vt tabel 4.6).  

Tabel 4.6 – Arvutuslik hinnang Eesti keskmisele kaugkütte  
kaalumistegurile aastal 2014 (taastuvkütuste kaalumistegur 0,2) 

 
Taastuvkütuste primaarenergia tegurite väärtuste mõju Eesti keskmisele kaugkütte 
kaalumistegurile on toodud joonisel 4.1. Joonisel on näidatud ka Eestis 2014. aastal toodetud elektri 
kaalumistegurite sõltuvused taastuvkütuste kaalumisteguritest (arvutuste eeldused ja algandmete 
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valik on käsitletud peatükis 4.2). Lisaks sellele on näidatud hetkel kehtivad elektri ja soojuse 
kaalumistegurid.   
 
Vaadates teiste riikide kogemust, peab taastuvkütuste kaalumistegur olema senisest (0,75) oluliselt 
madalam (umbes ~0,2). Arvestades 2015. aastal toimunud positiivsete muudatustega ning 2016. 
aastal planeeritud investeeringutega kaugküttevõrkude energiaefektiivsuse tõstmiseks, 
taastuvkütuste laiema kasutuselevõtuga ja koostootmise osakaalu suurenemisega (suurim mõju on 
seotud uue taastuvkütustel töötava koostootmisjaama käivitamisega aastal 2016 Tallinnas) võib 
eeldada, et 2016. aasta arvutatav keskmine kaugkütte kaalumisteguri väärtus väheneb ja läheneb 
hetkel kehtivale väärtusele. 

 
Joonis 4.1 –  Taastuvkütuste primaarenergia tegurite väärtuste mõju Eesti keskmisele kaugkütte 
ja elektri kaalumisteguritele (aluseks 2014. aasta statistilised andmed) 
 
Arvutatud elektri kaalumisteguri sõltuvus taastuvkütuste kaalumistegurist on minimaalne, kuna 
enamik elektrist toodetakse fossiilkütustest (taastuvkütuste osakaal ainult 3%). Hetkel kehtestatud 
ja arvutatud elektri kaalumistegurite vahe (2 versus 3,44) on oluliselt suurem võrreldes kaugkütte 
vastavate kaalumisteguritega. Eestis toodetud elektri kaalumistegur võiks olla suurem, kuna 
arvutustes on eeldatud, et vabadest kütustest toodetud elektri kaalumistegur on null (vt. arvutusi 
ptk 4.2). Kuigi ka kütusevabade tehnoloogiate elutsüklis kulutatakse mittetaastuvaid 
kütuseid/energiaid.  
 
Kaugkütte kaalumistegur on väga tundlik kütuste primaarenergia väärtustele. Kasutades 
taastuvate kütuste primaarenergia tegurit 0,2 (põhjendus peatükis 4), oleks Eesti keskmine 
arvutatud kaugkütte kaalumistegur 0,7 (aluseks 2014. aasta andmed).  
 
Kasutades taastuvate kütuste primaarenergia tegurit 0,75 (võrdne Eestis kehtiva taastuvkütuste 
kaalumisteguriga) oleks kaugkütte kaalumistegur 1,0 (aluseks 2014. aasta statistilised andmed), 
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mis on mõnevõrra kõrgem (erinevus [1 – 0,9] / 0,9 = 11%), kui poliitilistest kaalutlustest lähtuvalt 
kehtestatud kaalumistegur (0,9). Samas, arvutatud Eesti keskmine toodetud ja elektrikadudega 
korrigeeritud elektri kaalumistegur (3,4) on oluliselt kõrgem (erinevus [3,4 – 2] / 2 = 70%) kui 
kehtestatud väärtus (2,0). 
 
Reaalsete kaugküttevõrkude kaalumistegurid sõltuvad kaugkütte konfiguratsioonist, 
tarbimisest, kasutatud kütuste ja soojuse tootmistehnoloogiate kasutamisest ja võivad oluliselt 
erineda Eesti keskmisest kaugkütte kaalumistegurist  (detailne hinnang peatükis 4.3).  
 

4.2. KESKMISE EESTI ELEKTRI KAALUMISTEGURI 
ARVUTAMINE 
 
Elektri kaalumisteguri leidmiseks on vaja teada nii Eestis tarbitud elektri kui selle tootmiseks 
kulunud kütuste kogust. Eestis tarbitud elektri kaalumisteguri leidmine on raskendatud kuna: 

- Võrreldes kaugküttega elektrivõrk on ühendatud teiste riikidega. See tähendab, et reaalne 
Eestis tarbitud elektri kaalumistegur osaliselt sõltub imporditud elektri kaalumisteguritest. 
Need kaalumistegurid sõltuvad teiste riikide elektri tootmiseks kulunud kütuste bilansist.  

- Puuduvad avalikult kättesaadavad andmed sellest, milline osa imporditud elektrist sai 
tarbitud Eestis ja millist transiiditakse. 

- Eesti puuduvad kaalumistegurid hüdro-, päikese- ja tuuleenergiale. Samas, Eestis toodetud 
ja tarbitud elektrikogused sisaldavad ka kütusevabade  tehnoloogiatega toodetud kütustest 
elektrit.  

 
Tabel 4.7 – Elektri tootmiseks kasutatud kütused ja nende kogused 2014. aastal Eestis  



 
20 

 

Selleks et hinnata elektri kaalumistegurit on tehtud järgnevad eeldused: 
- Kütusevabadest energiaallikatest toodetud elektri kaalumistegur on null. Vastavate 

tehnoloogiate elutsüklis siiski kulutatakse mittetaastuvaid kütuseid/energiaid (mittetaastuv 
kaalumistegur ei saa olla null). Kasutades tuule-, vee-  ja päikeseenergiast toodetud elektri 
puhul nullist kõrgemat kaalumistegurit, siis oleks ka elektri kaalumistegur kõrgem.   

- Hinnangu andmisel arvestatakse ka trassikadude absoluutväärtusega.  
- Eestis toodetud elektri kaalumistegur on elektri tootmiseks kulunud kütuste primaarenergia 

(vt tabel 4.7), mis on jagatud elektri netotoodanguga, millest omakorda on lahutatud 
elektrikaod ülekandevõrkudes (vt tabel 4.8). 

- Tabelis 4.7 toodud tulemused illustreerivad olukorda, kus taastuvkütuste primaarenergia 
tegur moodustab 0,2. 

- Kaalumisteguri leidmiseks vajalikud olulisemad väärtused on võetud Statistikaameti 
andmebaasi tabelitest KE024: ENERGIABILANSS ja KE03: ELEKTRIENERGIA 
BILANSS. 

Tabel 4.8 – Eesti elektrienergia bilanss aastal 2014  

 
 
Ülalmainitud printsiipide alusel arvutatud Eestis toodetud ja ülekandevõrkude kadudega 
korrigeeritud elektri kaalumistegur on 3,38. Kaalumistegur on leitud järgnevalt: 
Elektri kaalumistegur = (Elektri tootmiseks tarbitud kütuste energia [35 725 GWh] x Kasutatud 
kütuste kaalutatud kaalumistegur [0,974]) / (Elektri netotootmine [11 013 GWh] – Elektrikaod 
[842 GWh]) = 3,38. 
 
Elektri kaalumisteguri koondarvutused tabeli kujuna on toodud allpool (tabel 4.9). 
 

 Tabel 4.9 – Elektri kaalumisteguri koondarvutused 

 
 
Antud arvutus näitab ilmekalt, et tegelik Eesti keskmine elektri tootmise kaalumistegur on 70% 
kõrgem kui hetkel kehtestatud kaalumistegur (2,0). Niipalju väiksem elektri kaalumistegur annab 
elektri kasutamisele hoonete energiaga varustamisel võrreldes näiteks kaugküttega suure eelise. 
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4.3. KAALUMISTEGURID ERINEVATE 
TOOTMISPORTFELLIDEGA KAUGKÜTTEVÕRKUDES 
 
Selles peatükis tehtud kontrollarvutused iseloomustavad kaugkütte konfiguratsioonide (kütused ja 
kasutatud seadmed) mõju kaugkütte kaalumisteguritele. Arvutuste alused on kirjeldatud peatükis 4.  
 
Arvutuste läbiviimiseks on vaja leida valemis (1) mainitud komponentide arvväärtused. Selleks 
loodi Exceli arvutusmudel, mille abil leiti eri konfiguratsiooni ja tootmisportfelli korral konkreet-
sete kaugküttesüsteemide kaalumistegurid. Arvutused on tehtud nii erinevatele alternatiividele 
(indikatiivsed arvutused) kui ka kaugküttesüsteemide tootmisportfellidele (detailsed arvutused)..  
 
Allpool käsitletud kaugküttesüsteemide tootmisportfellid on kirjeldatud tabelis 4.10. 
 

Tabel 4.10 –  Analüüsitavad kaugküttesüsteemide tootmisportfellid 
Tootmise portfell 1, taastuvkütuse katlamaja   
CHP soojuse toodangu osakaal kogutoodangus 0% 

Biokatlamaja toodangu osakaal kogutoodangus 85% 

Gaasikatlamaja toodangu osakaal kogutoodangus 15% 

Tootmise portfell 2, fossiilne koostootmisjaam (CHP)   
CHP soojuse toodangu osakaal kogutoodangus 100% 

Biokatlamaja toodangu osakaal kogutoodangus 0% 

Gaasikatlamaja toodangu osakaal kogutoodangus 0% 

Tootmise portfell 3, taastuvkütuse CHP ja fossiilkütusel katlamaja   
CHP soojuse toodangu osakaal kogutoodangus 65% 

Biokatlamaja toodangu osakaal kogutoodangus 0% 

Gaasikatlamaja toodangu osakaal kogutoodangus 35% 

 
Kaugküttesüsteemide tootmisportfellid arvutustes on kasutatud eeldusi, mis on toodud tabelis 4.11. 

 
Tabel 4.11 – Arvutustes kasutatud eeldused 

Eeldused tootmisportfellidele 1 ja 3   
CHP elektriline kasutegur 25% 

CHP soojuslik kasutegur 60% 

CHP suitsugaaside pesuri kasutegur 15% 

CHP kasutegur kokku 100% 

Gaasikatlamaja kasutegur 92% 

Biokatlamaja kasutegur 85% 

Biokatlamaja suitsugaaside pesuri kasutegur 15% 

Soojuse kadu jaotamisel 15% 

Eeldused tootmisportfellile 2  

CHP elektriline kasutegur 35% 

CHP soojuslik kasutegur 50% 

CHP suitsugaaside pesuri kasutegur 0% 

CHP kasutegur kokku 85% 

Soojuse kadu jaotamisel 15% 
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Tootmisportfell 1. Tootmisportfelli 1 kaugküttesüsteemi kaalumisteguri arvutused on näidatud 
tabelis 4.12.  

Tabel 4.12 – Tootmisportfelli 1(taastuvkütuse katlamaja) kaugküttesüsteemi  
kaalumisteguri arvutused 

Müüdud soojuse kogus  85 

Soojuse kadu jaotamisel 15% 

Toodetud soojuse kogus 100,0 

Gaasi kütuse kogus 16,3 

Biomassi kütuse kogus katlamajas 85,0 

Kaugkütte kütuse kogus kokku 101,3 

Kaugküttesüsteemi kaalumistegur 0,39 

  
Taastuvkütuste kaalumistegurite väärtuste mõju kaugkütte kaalumistegurile on toodud joonisel 4.2.  

Joonis 4.2 –  Biokatlamaja toodangu osakaalu mõju kaugkütte kaalumistegurile 
 
Tootmisportfell 2. Enne tootmisportfelli 2 tulemuste analüüsimist teeme kõrvalepõike. Arvutatud 
Eesti keskmine toodetud ja elektrikadudega korrigeeritud elektri kaalumistegur (3,4) on oluliselt 
kõrgem kui kehtestatud väärtus (2). Arvutatud elektri kaalumisteguri sõltuvus taastuvkütuste 
kaalumistegurist on minimaalne, kuna enamik elektrist toodetakse fossiilkütustest (taastuvkütuste 
osakaal ainult 3%). 
 
Tootmisportfelli 2 puhul on tehtud mõningaid muutusi üldistes eeldustes. Pidasime nimelt silmas 
Narva linna kaugküttesüsteemi ja kasutasime ka oma eeldustes vastavaid koostootmise kasu-
tegureid.  
 
Samuti tõstsime elektri kaalumisteguri 2,0 pealt 2,5-ni, kuna Eestis 2014.a andmetele tuginev 
tegelik elektri kaalumisteguri arvutus näitab, toodud väärtus peaks olema veelgi kõrgem (3,38). 
Seega peaks kaugküttesüsteemi kaalumisteguri määramisel kasutama oluliselt kõrgemat elektri 
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kaalumistegurit. Ning tõstes viimast kõigest 2,5-ni tõestame, et fossiilsetest kütustest heitsoojuse 
kasutamisel on ka kaugküttesüsteemi kaalumistegur 0,29 (vt tabel 4.13).  
 

Tabel 4.13 – Tootmisportfelli 2 kaugküttesüsteemi kaalumisteguri  
arvutamisel kasutatud eeldused ja arvutuskäik 

Kaalumistegurid  
Taastuvkütuste primaarenergia tegur 0,2 

Fossiilkütuste primaarenergia tegur 1,0 

Koostootmise protsessis toodetud elektriga asendatud elektri kaalumistegur 2,5 

Tootmise portfell  
CHP soojuse toodangu osakaal kogutoodangus 100% 

Kütuse või energia sisendi kaalumistegurid  
Soojuse tootmiseks kuluvate kütuste kaalutud kaalumistegur  1,00 

Koostootmise režiimis toodetud elektri tootmiseks kuluvate kütuste kaalumistegur  1,00 

Tulemused  
Müüdud soojuse kogus  85 

Soojuse kadu jaotamisel 15% 

Toodetud soojuse kogus 100,0 

CHP soojuse toodang 100,0 

CHP elektri toodang 70,0 

Kütuse kogus CHPs soojuse tootmiseks 117,6 

Kütuse kogus CHPs elektri tootmiseks 82,4 

Kaugkütte kütuse kogus kokku 117,6 

Soojuse ja elektri tootmiseks kuluva kütuse kogus kokku 200,0 

Kaugküttesüsteemi kaalumistegur 0,29 

   
Elektri kaalumisteguri vähendamisel 2,0-ni, tõuseb selle kaugküttesüsteemi kaalumistegur 0,29-lt 
0,71-ni (vt joonis 4.3). Ka see on väiksem kui täna kehtiv kaugkütte kaalumistegur 0,9. 

Joonis 4.3 – Kaugküttesüsteemi kaalumisteguri sõltuvus tootmisportfelli 2 koostootmise 
protsessis toodetud elektriga asendatud elektri kaalumistegurist 
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Tootmisportfelli 3 kaugküttesüsteemi kaalumisteguri arvutamisel kasutatud eeldused ja 
arvutuskäik on toodud tabelis 4.14. 

Tabel 4.14 – Tootmisportfelli 3 kaugküttesüsteemi  
kaalumisteguri arvutamisel kasutatud eeldused ja arvutuskäik 

Kaalumistegurid  
Taastuvkütuste primaarenergia tegur 0,2 

Fossiilkütuste primaarenergia tegur 1,0 

Koostootmise protsessis toodetud elektriga asendatud elektri kaalumistegur 2 

Tootmise portfell  
CHP soojuse toodangu osakaal kogutoodangus 65% 

Gaasikatlamaja toodangu osakaal kogutoodangus 35% 

Kütuse või energia sisendi kaalumistegurid  
Soojuse tootmiseks kuluvate kütuste kaalutud kaalumistegur  0,50 

Koostootmise režiimis toodetud elektri tootmiseks kuluvate kütuste kaalumistegur  0,20 

Tulemused  
Müüdud soojuse kogus  85 

Soojuse kadu jaotamisel 15% 

Toodetud soojuse kogus 100,0 

CHP soojuse toodang 65,0 

CHP elektri toodang 21,7 

Gaasi kütuse kogus 38,0 

Kütuse kogus CHPs soojuse tootmiseks 65,0 

Kütuse kogus CHPs elektri tootmiseks 21,7 

Kaugkütte kütuse kogus kokku 103,0 

Soojuse ja elektri tootmiseks kuluva kütuse kogus kokku 124,7 

Kaugküttesüsteemi kaalumistegur 0,14 

 
Lisaks erinevate tootmisportfellide analüüsile on tehtud ka arvutusi näitamaks taastuvkütuste, 
koostootmise ning ka suitsugaaside pesuri kasutamise mõju kaugküttevõrkudes. Tulemused on 
toodud tabelis 4.15.  

Tabel 4.15 – Kaalumistegurite kontrollarvutuste koondtabel  
(taastuvkütuste primaarenergia tegur 0,2) 
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Arvutused on tehtud järgnevatele alternatiividele: 
- Kasutatud taastuvkütuste osakaalu mõju kaugkütte kaalumistegurile (ainult soojuse 

tootmine); 
- Suitsugaaside kondensaatori tootlikkuse mõju kaugkütte kaalumistegurile (ainult soojuse 

tootmine); 
- Taastuvatel kütustel töötava koostootmisjaama elektrilise kasuteguri mõju kaugkütte 

kaalumistegurile (elektri ja soojuse koostootmine, on paigaldatud suitsugaaside 
kondensaator). 

 
Kütuste kasutuse mõju kaugkütte kaalumistegurile. Arvutustes on eeldatud, et: 

- Aasta keskmine suhteline soojuskadu kaugküttevõrgus on 15%; 
- Taastuvkütustel töötava katla aasta keskmine kasutegur on 85%. Ülejäänud soojuse 

tootmiseks kasutatakse gaasi- ja/või õlikatelt; 
- Gaasi- ja/või õlikatla aasta keskmine kasutegur on 92%; 
- Fossiilkütuste primaarenergia tegur on 1 ( võrdne kehtiva kaalumisteguriga); 
- Elektri primaarenergia tegur on 2 (võrdne kehtiva kaalumisteguriga). 

 
Suitsugaaside kondensaatori kasutamise mõju kaugkütte kaalumistegurile. Arvutustes on 
eeldatud, et: 

- Aasta keskmine soojuskadu kaugküttevõrgus on 15%; 
- Taastuvkütustega toodetud soojuse osakaal on 85%. Ülejäänud soojuse tootmiseks 

kasutatakse gaasi- ja/või õlikatelt; 
- Taastuvkütustel töötava katla aasta keskmine kasutegur on 85%; 
- Gaasi- ja/või õlikatla aasta keskmine kasutegur on 92%; 
- Fossiilkütuste primaarenergia tegur on 1 ( võrdne kehtiva kaalumisteguriga); 
- Elektri primaarenergia tegur on 2 (võrdne kehtiva kaalumisteguriga). 

 
Koostootmise mõju kaugkütte kaalumistegurile. Arvutuste eeldused on samad kui suitsugaaside 
kondensaatoriga lahendusel. Lisaeeldusena on  suitsugaaside kondensaatori kasutus, mille aasta 
keskmine tootlikkus on 15% koostootmisjaama soojuse toodangust. 
 
Uue taastuvkütuste kaalumisteguri väärtusega 0,2 tehtud arvutuste tulemusena võime välja tuua 
järgmised järeldused:  

- Ainult fossiilkütuste kateldega töötava kaugküttevõrgu arvutatav kaalumistegur on 1,28. 
- Täieulatuslikul taastuvkütuste kasutamisel oleks kaugkütte kaalumisteguriks 0,24.  
- Koostootmise rakendamisel kaalumistegur langeb oluliselt. Näiteks soojusvõrgus, kus 

65% soojusest toodetakse taastuvkütustel töötavas koostootmisjaamas ja on paigaldatud 
suitsugaaside kondensaator, moodustab kaugkütte kaalumistegur 0,14. Aasta keskmiste 
elektri kasuteguritega 15% ja 25% oleks kaugkütte kaalumistegur vastavalt 0,36 ja 0,14. 

- Taastuvkütuseid ja koostootmist kasutavates kaugküttevõrkudes on arvestuslikult 
kaugkütte kaalumistegur võrdne 0-ga või isegi negatiivne. 
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5. SOOVITUSED KAALUMISTEGURITE 
MÄÄRAMISEKS KAUGKÜTTELE 

 

5.1. MÄÄRAMISVÕIMALUSTE EELISED JA PUUDUSED 
 

Teiste riikide kaalumistegurite määramise loogika (vt peatükk 3) näitab, et määramine käib 
poliitilistest kaalutlustest lähtuvalt, arvutusmetoodikaid kasutades või diferentseerimise teel 
(poliitilise kaalutluse ja arvutamise vahepealne variant). Nende variantide eelised ja puudused on 
toodud allpool. 
 
Määramine poliitilistest kaalutlustest lähtuvalt. Selline lähenemine on kasutusel näiteks Eestis, 
Soomes, Taanis, kus kõikidele kaugküttevõrkudele on määratud üks ainus arvväärtus (vt 
peatükk 3). See väärtus iseloomustab kogu kaugküttesektorit primaarenergia efektiivsuse 
seisukohalt.  
 
Kasutamise eelised: Ei pea kasutama keerulisi arvutusmetoodikaid. Ühe teguri kasutamine 
arvutustes on lihtne.  
 
Kasutamise puudused: Peamiseks puuduseks on see, et kõikidele kaugküttevõrkudele määratud 
ainus primaarenergia tegur ei arvesta konkreetse kaugküttevõrgu omapäraga. Ühe väärtuse 
kasutamine ei võimalda kaugküttevõrkude omavahelist võrdlust. Selline lahendus ei soosi üksikute 
kaugküttevõrkude arengut taastuvkütuste ja energiaefektiivsete tehniliste lahenduste 
kasutuselevõtu osas (milleks on suitsugaaside kondensaatori kasutus ja koostootmine). 
 
Kaalumistegurite arvutamine. Selline lähenemine on kasutusel näiteks Saksamaal (vt peatükk 3). 
Kaugkütte kaalumistegurite arvutamine eeldab, et iga konkreetne kaugküttevõrk on omapärane ja 
igale võrgule peab olema omistatud oma konkreetne kaalumistegur. Selline lähenemine on kõige 
rohkem kooskõlas kaalumistegurite olemusega, kus kaalumisteguritega võetakse arvesse tarnitud 
energia tootmiseks vajalik primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamõju.  
 
Kasutamise eelised: Kõige täpsem viis konkreetsete kaugküttevõrkude energiaefektiivsuse 
määramiseks. Võimaldab objektiivselt hinnata ja võrrelda erinevaid võrke. Soosib 
keskkonnasäästu, energiasäästu ning taastuvkütuste osakaalu suurenemist kaugküttevõrkudes 
(positiivsed muutused leiavad kajastamist konkreetsetes kaalumistegurites). 
 
Kasutamise puudused: Peamiseks puuduseks on metoodika väljatöötamise või juba kasutusel oleva 
metoodika kohandamise vajadus. Vajab aega ja ressursse verifitseerimise süsteemi haldamiseks ja 
toimima panekuks.   
 
On vajalik üle vaadata kehtivad normatiivdokumendid energiamärgiste ja energiatõhususe 
määramise osas, kuna võimalikult madal kaalumistegur viib kaalutud energiaerikasutust alla, mis 
omakorda võib anda võimaluse uute hoonete projekteerimiseks, mille energiatõhusus on väike 
(majakarbi energiakaod on liiga suured).  
 



 
27 

 

Diferentseeritud kaalumistegurite kasutamine. Selline lähenemine on kasutusel Leedus, Poolas 
ja vaikimisi kaalumistegurite rakendamisel Saksamaal (vt peatükk 3). Kaalumistegurite 
diferentseerimine on kahe eelmise lahenduse kombinatsioon. Diferentseerimisel on eeldatud, et 
kaugküttevõrkude kaalumistegurid võivad olla erinevad, kuid nende eristamine käib lihtsustatud 
meetodil. Kaalumistegur valitakse mitmetest eelnevalt fikseeritud väärtustest, kus valiku aluseks 
on kaalumistegurile vastavad kaugküttevõrgus kasutatavad tootmisseadmed ja kütused.  
 
Eelised: Peamine eelis võrreldes poliitilistest kaalutlustest lähtuvalt valitud ühe kaalumisteguri 
kasutamisega on võimalus eristada kaugküttevõrke nende efektiivsuse ja keskkonnamõjude 
poolest. Erinevate faktorite omistamise võimalus suunab kaugküttevõrkude arengut 
keskkonnasäästu suurendamise ja primaarenergia kasutamise vähendamise suunas. 
 
Puudused: Vajab aega ja ressursse diferentseerimissüsteemi loomiseks ja täiendamiseks. Samas, 
ressursside vajadus ei ole nii suur, võrreldes kaalumistegurite arvutamisega. Diferentseeritud 
lahendus ei ole nii täpne, kui kaalumistegurite arvutamine igale soojusvõrgule eraldi. Analoogselt 
kaalumistegurite arvutamisega tuleb lahendada probleeme, mis võivad tekkida uute hoonete 
projekteerimisel (madal kaalumistegur viib alla kaalutud energiaerikasutuse). 
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5.2. SOOVITUSED KAALUMISTEGURITE MÄÄRAMISEKS 
 
Selleks, et kaugkütte kaalumistegurid oleksid rohkem kooskõlas kaalumisteguri definitsiooniga, 
mille kohaselt kaalumisteguritega võetakse arvesse tarnitud energia tootmiseks vajalik 
primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamõju, on otstarbekas kaalumistegureid kas arvutada või 
valida vastavalt diferentseeritud lahendusele.   
 
On oluline mainida, et hetkel käib aktiivne EL-i hoonete energiatõhususe standardite uuendamine. 
On teada, et standard prEN 15603:2015 hakkab sisaldama uut, oluliselt parandatud energia-
süsteemide piiritlemise kontseptsiooni, milles hakatakse paremini eristama lokaalseid („on-site“), 
lähedal asuvaid („nearby“) ja kaug- („distant“) süsteeme. Esialgse informatsiooni kohaselt saab 
kaugküte käsitletud kui lähedal asuv süsteem. See, kas selle liigitamisega hakkavad kaasnema kon-
kreetsed reeglid kaalumisteguri määramise osas või mingid kohustuslikud piirangud, ei ole teada. 
 
Edasised soovitused põhinevad eeldusel, et uuendamisel olevad standardid ei muuda liikmesriikide 
võimalusi kaalumistegurite valiku osas (iga liikmesriik langetab ise otsuse kaugkütte 
kaalumistegurite määramise loogika ja väärtuste kohta). Soovitused on jagatud kaheks osaks. 
Esimeses osas on toodud üldised soovitused, mis on seotud kaalumistegurite teemaga, kuid otseselt 
ei hõlma kaugkütte kaalumistegurite määramist. Teine osa on fokuseeritud diferentseeritud 
kaalumisteguritele, mille kasutus aruande koostajate arvamuse kohaselt on Eesti tingimustes 
sobivaim (soosib kaugkütte arenguid, kuid ei nõua uue mahuka metoodika väljatöötamist või 
teistes riikides kasutusel olevate metoodikate kohandamist ning aega ja ressursse 
verifitseerimissüsteemi haldamiseks ja toimimapanekuks). 
 
Üldised soovitused on toodud allpool: 

- Taastuvkütuste osas eristada muundatud (brikett, pelletid) ja väärindamata (traditsiooniline 
küttepuit, saepuru, hakkpuit) puitkütuseid. Muundatud taastuvkütuste kaalumisteguri 
pakutud väärtuseks on 0,75 (hetkel kehtiv kõikidele taastuvkütustele) ja väärindamata 
taastuvkütuste väärtuseks on 0,2. 

- Olmeprügile omistada kaalumistegur 0,2. 
- Võtta kasutusele kaugjahutuse kaalumistegur. Reaalsete kaugjahutus süsteemide 

kaalumistegurid võivad sõltuvalt kasutatud tehnoloogiast (absorbtsioonseadmed, 
soojuspumbad või vaba jahutus) olla erinevad ja nad varieeruvad piirides 0,07 (vaba 
jahutus) kuni 1,3 (absorbtsioonseade, mille teguriks pakutakse 1,3, korrutades kasutatud 
kütuse/energialiiki kaalumisteguriga)9. Eeldatava väärtuse võiks Eestis kasutada sarnaselt 
Soomes kehtivat kaalumistegurit 0,4.  

 
Soovitused diferentseeritud kaalumistegurite määramiseks. Kuna Eesti kaugküttesektori arengu 
peamisteks eesmärgiks on maksimeerida taastuvate kütuste kasutamist ning samaaegselt panustada 
energiatõhusasse soojuse tootmisesse ning jaotamisse, siis on tööde autorite ettepanek määrata 

                                                 
 
9 ECOHEATCOOL Workpackage3,  Guidelines for assessing the efficiency of district heating and district 
cooling systems. Euroheat & Power. 2006. lk 18  
www: http://www.euroheat.org/files/filer/ecoheatcool/documents/Ecoheatcool_WP3_Web.pdf [31.03.2016] 
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Eestis kaugküttevõrkude jaoks 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 – kaugküte 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 
tootmisprofelliga kaugküttevõrgu jaoks, kus on täidetud mõlemad tingimused (tingimused a ja b): 

a) vähemalt 50 % toodetud koostootmisrežiimil või kasutatud heitsoojust või mõlemat 
kombineeritult;  
b) vähemalt 50% toodetud taastuvenergiast. 

 
On vajalik üle vaadata kehtivad normatiivdokumendid energiamärgiste ja energiatõhususe 
määramise osas, kuna võimalikult madal kaalumistegur viib kaalutud energiaerikasutust alla, mis 
omakorda võib anda võimaluse projekteerida uusi hooneid, mille energiatõhusus on halb 
(majakarbi energiakaod on liiga suured). Probleemi lahendamiseks on mõistlik kaaluda lisaks 
kaalutud energiaerikasutusele ka energiaerikasutuse piirmäära kehtestamist. 
 
Pakutud lahenduse eeliseks võib nimetada seda, et arvutuste jaoks vajalikute andmete kogumine 
(energia tootmine ja kütuse tarbimine) ei pea tekitama lisakoormust, kuna vastavad andmed juba 
kogutakse ja esitatakse energiatootjate poolt Statistikaametile. Täna peavad nii soojuse- kui 
elektritootjad esitama Statistikaametile aruandeid, kus toodud andmed on piisava täpsusega, et 
võrguettevõtja saaks oma kodulehel avaldada antud võrgupiirkonna erinevatest energiaallikatest ja 
erineval moel (katlamajad, koostootmisjaamad) toodetud kaugküttesoojuse osakaalud ning neist 
tuletatud antud kaugküttepiirkonna kaalumisteguri.  
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LISA 1 – SAKSAMAAL VAIKIMISI KASUTATAVAD 
KAALUMISTEGURID 
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LISA 2 – KAUGKÜTTEVÕRKU ARVUTATUD KAALUMISTEGURI 
SERTIFIKAAT (SAKSAMAA)  
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LISA 3 – METOODIKA KOHASELT ARVUTATUD KONKREETSETE 
VÕRGUPIIRKONDADE KAALUMISTEGURID (SAKSAMAA) 
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LISA 4 – POOLAS KEHTIVAD KAALUMISTEGURID  
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LISA 5 – LEEDUS KEHTIVAD KAALUMISTEGURID  
 

 Energijos gamybai naudojamų energijos šaltinių neatsinaujinančios pirminės energijos 
faktoriaus fPRn  (vnt), atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPR,r  (vnt)   ir CO2 

emisijų faktoriaus MCO2 (kgCO2/kWh) vertės 
Eil. 
Nr. 

Energijos šaltinis 
fPRn, 
vnt 

fPRr, 
vnt 

MCO2, 
kgCO2/kWh 

1 Mazutas 1,1 0 0,28 
2 Orimulsija 1,1 0 0,29 
3 Dyzelinas, krosninis skystas kuras, skalūnų alyva 1,1 0 0,27 
4 Suskystintos dujos 1,1 0 0,23 
5 Tepalai 1,1 0 0,34 
6 Durpės 1,1 0 0,37 
7 Akmens anglis 1,2 0 0,34 
8 Biokuras (mediena, šiaudai, biodujos, bioalyva ir kt.) 0,1 1 0 
9 Gamtinės dujos 1,1 0 0,2 

10 Elektra, gaminama hidroelektrinėse 0,5 1 0,007 
11 Elektros įvairių gamybos būdų vidurkis 2,8 0 0,6 
12 Fotovoltiniai Saulės kolektoriai 0,7 1 0 
13 Vandenį šildantys Saulės kolektoriai 0,2 1 0 
14 Vėjo elektrinės 0,3 1 0 
15 Šiluma iš šilumos tinklų (Lietuvos vidurkis) 1,3 0,26 0,29 
16 Šiluma iš UAB „Birštono šiluma“ šilumos tinklų 0,52 1,19 0,097 

17 
Šiluma iš UAB „Fortum Švenčionių energija“ šilumos 
tinklų 0,43 1,01 0,070 

18 Šiluma iš UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ šilumos tinklų 0,23 1,60 0,017 
19 Šiluma iš UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos tinklų 0,19 1,37 0,014 
20 Šiluma iš UAB „Molėtų šiluma“ šilumos tinklų 0,22 1,42 0,020 
21 Šiluma iš UAB „Raseinių šilumos tinklai“ šilumos tinklų 0,48 1,33 0,104 
22 Šiluma iš UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos tinklų 0,24 1,71 0,022 
23 Šiluma iš UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos tinklų 0,51 1,20 0,122 
24 Šiluma iš UAB „Širvintų šiluma“ šilumos tinklų 0,21 1,13 0,019 
25 Šiluma iš UAB „Tauragės šilumos tinklai“ šilumos tinklų 0,40 1,18 0,082 
26 Šiluma iš UAB „Varėnos šiluma“ šilumos tinklų 0,33 1,41 0,058 

  
 
 
 
 
 
  
 
 

 


