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Mis on EJKÜ? 

 EJKÜ eesmärk: koondada energeetikavaldkonnas 
tegutsevate ettevõtete kompetentse ja aktiivset osalust, et 
esindada ühishuve ning jagada erialast infot, teavet ja 
kogemusi. 

 

 EJKÜ missioon: töötada energeetikavaldkonnas tegutsevate 
ettevõtete ühishuvide nimel. 

 

 EJKÜ visioon: olla Eesti energeetikavaldkonna arendamisega 
seotud osapooltele tuntud ja tunnustatud partner. 

 



 Asutati 28. septembril 1995, 21 ettevõttega, praegu 45 liiget 

 Suur roll oli Soome Kaugkütte Ühingul ja Matti Nuutila 

 Esimene juhatuse esimees 1995…1999 Mati Kuusk, tegevjuht Rein Hanni kuni 

2001, assistent Anu Keskpaik (hilisem tegevjuht 2001…2004) 

 Põhikiri 1996 ning EHP liikmelisus 

 1997 η-auhind 

 1999…2000  juhatuse esimees Toomas Koovit 

 

 



 

 2001 juhatuse esimees Sven Trofimov 

 2001. aastal alustas EJKÜ konkursi „Kaasaegne efektiivne soojusettevõte“ 

 2001…2004 juhatuse esimees Toomas Niinemäe 

 2002 EJKÜ esimene ja seni ainuke auliikme tiitel - Matti Nuutila 

 2002 esimene bowlingu turniir 

 1. juulist 2003. a hakkasid, senise Energiaseaduse asemel, kehtima eraldi 

seadused – maagaasiseadus, vedelkütuste seadus, kaugkütteseadus ning 

elektrituruseadus 

 

 



 2004. aastal valmisid kaugküttepiirkondade määramise juhendmaterjal, 

kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ning hinnavalemid ja soojuse 

hinnakalkulatsiooni tabelid 

 2004 juhatuse esimees Mati Meos 

 2005…2011 EJKÜ juhatuse esimees Tiit Rahkema 

 2006 EJKÜ lipp 

 2006…2015 tegevjuht Õnne-Ly Reidla 

 2008 EJKÜ brošüür 

 

 



 2008 EJKÜ suveseminar 30.-ndat korda (esimene 1978) 

 2010 raamat „15 aastat Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingut, 1995-2010“ 

 2010 liitus EJKÜ-ga Aime Allikmets 

 Alates 2011 juhatuse esimees Andres Veske  

 2012 AGFW liikmelisus 

 2013 kaugkütte reklaambrošüür, reklaamvoldik, lühifilm ja 2 filmiklippi 

 

 



 2014 eelisoleeritud kaugküttetorustike projekteerimise ja paigaldamise 

juhendmaterjalide osad 1…8 

 2014 Ernst&Young sõltumatu analüüsi WACC-i arvutamise metoodikale  

 2015 EHP kongress Tallinnas 

 Valmimas juhendmaterjalid osad 9…18 (v.a 10,11) 

 TTÜ töö „Kaugkütte kaalumisteguri määramine sõltuvalt soojuse tootmisviisist 

ja kasutatavatest kütustest, selle kasutamine energiatõhususe 

miinimumnõuete arvutamisel ja soojuse paralleeltarbimise mõju kaugküte 

efektiivsusele“ 

 



 Euroheat & Power liige alates 1996ndast aastast 

 Eesti Taastuvenergia Koja liige alates 2011 

 2012 Saksamaa Kaugkütte Ühingu (AGFW) liige 

 

 





 
Kaugküte Euroopas 



 
Kaugküte Euroopas 



 

Kaugküte 

 Eesti 226-st omavalitsusest on kaugküte kasutusel 149-s  

 e. ligi 60 % elanikkonnast  

 Kokku on Eestis 239 kaugküttevõrku ning ca 1500 km soojustorustikku  

 



Energia lõpptarbimine Eestis 
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Energia kokku Elektrienergia Soojus 



 

Väljakutsed  

 Vähenev soojuse vajadus kokkuhoiu ja energiaefektiivsete hoonete tõttu 

 Fossiilkütuste vähendamine kaugkütte süsteemides, KHG emissiooni 

vähendamine 

 Paralleeltarbimisest tulenev kaugkütte osakaalu vähenemine 

 Väga jäik regulatsioon hoiab tagasi investeeringuid 

 



 

TA kulutused 2003…2013 



 

Tulevik? 

 Madalatemperatuuriline kaugküttevõrk, nn 4. gen kaugküte 

 Tootmine biomassist, tööstuse-, andmepankade jääksoojus 

 Soojussalvestus nii tipukoormuste kui reservi tarvis 

 Päikesekollektorid, suured maasoojuspumbad 

 Tark võrk, kauglugemine ja –juhtimine, tööriist tarbijale 



 
4. gen kaugküttevõrk 
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