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Fortum – teerajaja puhtale energiale 

Kliimamuutused 
Linnastumine 

Aktiivsed kliendid 
Digitaliseerumine, uued tehnoloogiad 

MISSIOON 

 

Me pakume klientidele energialahendusi, mis muudavad 
paremaks praeguste ja tulevaste põlvkondade elu ja loome 
märkimisväärset lisandväärtust meie aktsionäridele.  
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Loome uusi 
ärimudeleid 
energeetikas 

MEGATRENDID 



Miks inimestele meeldib mõnes kohas rohkem elada kui teises?  

 

Edetabelid, mis koostatakse elutingimuste iga-aastase 

hindamise põhjal.  

• Monocle - The Most Liveable Cities Index,  

• The Economist - The Economist Intelligence Unit's 

(EIU) most recent liveability ranking,  

• Mercer - Quality of Living Survey 

 

Pidevalt erinevates elamisväärsuse indeksites 

esikümnes olevatel linnadel on üldjuhul kaugküte ja –

jahutus (Stockholm, Helsinki, Viin, Vancouver, 

Copenhagen jm.) 

 

Aprill 2016, Telos, Tilburg University, Sustainability 

benhmark study: 1) Espoo, 2) Stockholm, 3) München 

 



Mis on jätkusuutlik linn? 

Jätkusuutlik linn on paik, kus keskkonnaalased, sotsiaalsed ja majanduslikud aspektid vastavad 

praeguste ja tulevaste põlvkondade vajadustele.  

See on kogukond, mis hoolib elu kvaliteedist, tagades selleks tervisliku keskkonna ja tõhusa infrastruktuuri. 

Jätkusuutlikus linnas on energia tootmine, edastamine ja tarbimine integreeritud ühte nutikasse, tõhusasse ja 

rohelisse ökosüsteemi. 



Linnad - väljakutsetest lahendusteni 

Saaste, sudu 

Jäätmed, prügilad 

Müra 

Ebatõhus infrastruktuur 

Kaootiline planeering 

Vanad ehitised 

Madal energiatõhusus 

Individuaalsed 

küttesüsteemid 

Puhas õhk 

Tõhus jäätmekäsitlus 

Tõhus transpordi 

korraldus 

Nutikad infrastruktuurid 

ja  planeeringud 

Energiatõhusad 

elamud 

Haljasalad/pargid 

Sportimise ja vabaaja 

veetmise alad 

 

Kaugküte  

Kaugjahutus 

Koostootmine 

Biokütused 

Jäätmepõletus 

Elektriautod/laadimine 

Päikesepaneelid 

Nõudlusele vastamine 

IT platvormid ka 

lahendused 

Energia salvestamine 

Väljakutsed Vajadused Lahendused 



 
Mida saab energiaettevõte teha lahenduste leidmiseks,  
Fortumi näide 

Puhas, tõhus ja usaldusväärne energia: kohalike 

kütuste kasutamine (jäätmed, biomass), jääksoojuse 

kasutamine (serverid, reovesi, kliendid); koostootmine 

ja kaugjahutuslahendused. 

Kõrged emissioonid 

ebatõhusast 

soojuse/jahutuse/elektri 

tootmisest 

Ebatõhus energia 

kasutamine, elektrivõimsuste 

kasv 

Integreeritud jaemüügi lahendused: ühendatud 

elektri ja soojuse pakkumised klientidele (targa kodu 

energialahendused, nõudluse-pakkumise 

tasakaalustamine, päikeseenergia paketid, 

soojuspumbad) 

Kasvav jäätmete hulk, 

probleemid prügilatega 

Jäätmeenergia ja jäätmekäitluslahendused – 

kooskõlas ringkäitluspõhise majandusega  

 

Liiklusmüra ja heitgaasid 
E-mobiilsus: targad laadimislahendused 

elektriautodele 

Linnade väljakutsed Fortumi lahendused 



Jätkusuutlikud lahendused linnadele 

Vajadused Lahendused 

Liiklusest tekkivate 

emissioonide ja müra 

vähendamine 

• Nutikad laadimissüsteemid 

elektril põhinevale transpordile 

Vajadused Lahendused 

Jäätmete 

ümbertöötlemine ja 

jäätmetekäitlus 

• Jäätmed energiaks – jäätmete 

kasutamine koostootmises 

• Biogaasi tootmine 

Vajadused Lahendused 

Usaldusväärne ja 

puhas elekter.   

Tarbijate 

kaasamine energia 

kasutamise ja 

tootmise 

optimeerimiseks 

• Koostootmine 

• Lahendused, mis optimeeriksid 

energia kasutamist.  

• Päikesepaneelid 

• Elektri salvestamine 

• Nõudmise ja pakkumise 

tasakaalustamise tehnoloogiad 

Partnerid 

•Vee-ettevõtted 

•Kliendid (B2B ja B2C) 

• IT lahenduste pakkujad 

•Tehnoloogia arendajad 

Jäätme- 

CHP 

Serverite 

jääksoojus 

CHP – bio, 

jäätmed 

Tuule-

pargid 

Päikese-

paneelid Infrastruktuur 

elektriautodele 

Hüdro 

Kaugkütte 

võrk 

Vajadused Lahendused 

Kohalikel kütustel 

põhinev puhas ja 

tõhus kütmine ja 

jahutamine 

• Usaldusväärne kaugküte ja -

jahutus 

• Koostootmine, mis kasutab 

kütusena biomassi ja jäätmeid 

• Jääksoojuse ärakasutamine 

• Geotermaalenergia 

Kliendid 



Kaugküte on otstarbekaim kütteviis linnades 
Kaugjahutus on otstarbekas suure tarbimistihedusega piirkondades  

 

 Soojuse tootmine kliendi lähedal (nearby production) 

 Jääksoojuse ärakasutamine (koostootmine, 

jäätmepõletus) 

 Kõrge varustuskindlus (erinevad allikad) 

 Konkurentsivõimeline ja stabiilne hind, mille tagab 

mitmekesistest allkatest ja paindlik soojuse tootmine 

 Võimalik soojust salvestada ja kliendi poolt toodetud 

jääksoojust müüa tagasi avatud kaugküttevõrku 

 

 Kaugjahutus võimaldab vabaneda kohtjahutusel levinud 

kahjulikest freoonidest 

 Vähendab suviseid elektritarbimistippe ja vastavaid 

investeeringuid 

 Vabajahutus 

 Müra ja vibratsiooni puudumine 

 

 



Kaugkütte kiire areng viimasel kümnendil 

 

Uued soojusalikad ja tootmisviisid: 

 Täielikult biokütuseid kasutavad koostootmisjaamad (Tartu, Tallinn, 

Pärnu, Rakvere) 

 Avatud kaugküte: kliendi poolt toodetud soojuse kasutamine 

kaugküttes (nt serverid, haiglad, tööstused jne) 

 Soojuspumbad: reoveejaamade jääksoojuse kasutamine, 

kaugjahutuse tagastuva soojuse kasutamine 

 Jäätmed: Olmejäätmete kasutamine kütusena 

 Bioõli tootmine: Joensuu koostootmisjaamas toodetakse ka bioõli, 

mida saab kasutada fossiilsete kütuste asemel katlamajades 

 Biokütuste kasutamise suurendamine tipu- ja varukatlamajades. 

 Investeeringud tõhusatesse põletamistehnoloogiatesse, 

suitsugaaside puhastamisse ning kütuste vahetamisse 

olemasolevates jaamades 



Fortumi käimasolevad koostootmise ja kaugküttega seotud 
investeeringud Euroopas 

Stockholm 

Jelgava 

Klaipeda 

Joensuu 

Järvenpää 

Espoo 

Częstochowa  

Järvenpää 
Bio-CHP 

Brista 
kaasomandis 

jäätme-CHP 

Värtan 
Kaasomandis 

bio-CHP 
(rajamisel) 

Jelgava 
Bio-CHP 

Klaipeda 
Jäätme-CHP 

Czestochowa 
Kivisüsi/bio-CHP 

Espoo 
Reovee 

soojuspump  

Espoo 
Soojus haiglast 

(rajamisel) 

Joensuu 
Bioõli tootmine 

CHPs 

Naantali 
kaasomandis 

bio-CHP 
(rajamisel) 

Espoo 
Geotermaal-

soojus 

(rajamisel) 

Zabrze 
Multikütustel 

põhinev CHP 
(rajamisel) 

Kaunas 
Jäätme-CHP   

(rajamisel) 

Klaipeda 

Kaunas 

Zabrze 

Tartu Pärnu 



Näited: Tartu ja Fortum 

Kaasaegne kaugküttevõrk = 1500   

soojaklienti 

 

Kaugjahutus  

13 MW + 1,6 km võrk 

SmartEnCity projekt – 

hruštšovkadega piirkonna 

ehitamine targaks linnaks 

Eesti Rahva Muuseum – energiatõhus 

ehitis kaugküttel ja lokaalse 

jahutussüsteemiga 

Bioenergia koostootmisjaam 

soojus 50 MW, elekter 25 MW  

Avatud kaugkütte pilootprojekt  

Koostöös trükikojaga Kroonpress 



Näited: Espoo ja Fortum 
Reoveest sooja vee  

kasutamine 

Serverite jääksoojuse 

kasutamine 

 

Espoo haigla 

jääksoojuse kasutamine 

Geotermaalsoojus 

pilootprojekt koos St1 

 

Pelletid ja bio-õli  

 

 

Elektriautode 

laadimispunktid 
Kaugjahutus Päikesepaneelid ja 

tarbimise optimeerimine 
 



Näited: Stockholm ja Fortum 

Stockholm Royal Seaport 

Smart City lahendus  

Avatud kaugküte 
Interxion Kista, H&M 

Bahnhof Thule 

 

Kaugjahutus – maailma pikim 

kaugjahutusvõrk 200  km 
Elektriautode laadimispunktid 

Kaasaegne kaugküttevõrk Maailma suurim bioenergia 

koostootmisjaam 



 
Ringkäitluspõhine majandus  
ja multikütustel põhinev koostootmine 

Segajäätmete  

käitlus 

Fossiilsed 

kütused 

0-100% 

Jäätme-

energia 

kütused 

0-50% 

Biomass 

0-100% 

Multikütustel 

CHP 

Plastik, paber, metallid 

Jäätmete sorteerimine Segajäätmed 

Materjalide taaskasutus Energia taaskasutus 

Sorteeritud 

jäätmete 

käitlus 



0 

Ringkäitluspõhine majandus 

Juhtivad jõud 

 

• Kuluefektiivsus (EUR/t)   

• Jätkusuutlikkus 

• Ressursside tõhusus 

• Piiratud ressursside 

taaskasutus 

• Kõrge tõhususega 

energia taaskasutus 
 

  

Ringkäitluspõhise majanduse visioon 



Mida teha, et visioon teostuks?  

 Teadvustamine, et midagi tuleb ette võtta 

 Teadvustamine, et sääst peab tähendama 

tervikuna kogu  primaarenergiaressursside 

säästlikumat tarbimist 

 Teadvustamine, et tõhusus peab tähendama 

tõhusust kogu energiaahelas 

 Planeeringud peavad olema komplekssed ja 

lähtuma säästust ja tõhususest 

 Säästlikkuse ja tõhususe mõõdikud peavad 

mõõtma tegelikku primaarenergiaressursside 

säästu ja nende kasutamise tõhusust 

(energiamärgised, kütte- ja jahutusviiside 

kaalumistegurid) 

 Sõltumatud ja läbipaistvad arvutused 

 Kaugkütteettevõte peab muutuma kliendikeskseks 

 Ülejäänu eest hoolitseb turg 

 

 

 


