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SISSEJUHATUS
Käesolev uurimustöö Eesti kaugküttesektori CO2 heitmed valmis Eesti Jõujaamade ja
Kaugkütte Ühingu (EJKÜ) tellimusel.
Töö põhieesmärgiks on viia läbi Eesti kaugküttevõrkude CO2 heitmete analüüs ja arvutada
kaugkütte eriheitetegurid nii riikliku statistika kui reaalsete 2020.a kaugküttesüsteemide
andmete põhjal. Samalaadne uuring on läbiviidud Rootsis 100 suurima kaugküttevõrgu
kohta aastal 2014.1
Eriheiteteguri arvutamiseks kasutatakse kaht metoodikat. Esimese metoodika kasutamisel
eeldatakse, et energia tootmisel tekkivad CO2 heitmed on jagatud toodetud elektri ja
soojuse vahel proportsionaalselt toodetud energiale. Teise meetodi kohaselt on peamiseks
toodanguks soojusenergia ja kogu toodetud elekter arvestatakse boonusena (nn „power
bonus“ meetod).
Analüüsi oluliseks osaks on kasutatud kütustele/energiatele CO2 eriheitetegurite
omistamine. Erilist tähelepanu pööratakse elektritootmise eriheiteteguri leidmise
võimalustele ja sellega kaasnevatele eripäradele.
Kaugkütte eriheiteteguri arvutamisel arvestatakse ainult kaugküttesüsteemi sisenevate
kütuste/energiaga seotud heitega, sh kaugküttesüsteemide käitamiseks vajaliku
energiaga.
Töö puudutab kitsalt energiatootmiseks kasutatud energiate heitmete jaotamist ning ei
puuduta kaugküttesoojuse tootmisega seotud kaudseid heitmeid. Samuti ei ole töös
kasutatavad metoodikad rakendatavad koostootmisjaamade investeeringukulude
osakaalu jaotamisel.

Lukas Lundström, Erik Dahlquist, Fredrik Wallin, Jan Helgesson, Ulf Björklund. Impact on carbon
dioxide emissions from energy conservation within Swedish district heating networks. Energy
Procedia, Volume 61, 2014, Pages 2132-2136, ISSN 1876-6102.
WWW: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187661021403121X [04.11.2021]
1

3

1. KAUGKÜTTE CO2 ERIHEITETEGURI ARVUTAMISE
METOODIKAD
Kaugkütte CO2 eriheitetegur näitab, millised on müüdud kaugküttesoojuse energiaühiku
(MWh) tootmisega kaasnevad CO2 heitmed (kilogrammides). Reeglina tehakse arvutusi
konkreetse aasta andmete põhjal.
Vastavalt vajadustele on CO2 eriheitetegureid võimalik leida nii konkreetsetele
võrgupiirkondadele
(aluseks
eelnevalt
kokkulepitud
aasta
kohta
konkreetse
võrgupiirkonna kütuste tarbimise, energia tootmise ja soojuse tarbimise andmed) kui ka
kogu kaugküttesektorile (aluseks riigi statistilised andmed).
Võrgupiirkondades, kus puudub koostootmine, on kaugkütte eriheitetegur suurus, mis
sõltub etteantud perioodi jooksul võrgupiirkonna tarbijatele tarnitud kaugkütte
soojushulgast ja selle soojushulga tootmiseks kasutatud kütuste/energiate kogustest, mis
tuleb omakorda korrutada vastava kütuse/energia CO2 eriheiteteguriga (vt peatükk 2.
Kütuste ja energiate eriheitetegurid).
Kaugküttesoojuse CO2 eriheiteteguri määramine võrgupiirkondades, kus puudub elektri ja
soojuse koostootmine, toimub allpool oleva valemi 1.1 järgi.
𝑞𝐶𝑂2 ,𝐾𝐾 =

∑𝑖 𝑞𝐶𝑂2 ,𝑖 × 𝐵
𝐵𝑡𝑎𝑟𝑏

𝑖

,

(1.1)

kus
𝑞𝐶𝑂2 ,𝐾𝐾 – kaugkütte CO2 eriheitetegur;
𝑞𝐶𝑂2 ,𝑖 – i kütuse või energia sisendi CO2 eriheitetegur;
𝐵𝑖 – i kütuse või energia tarbimine soojuse tootmisel käsitletava perioodi jooksul.
𝐵𝑡𝑎𝑟𝑏 – soojuse tarbimise summa, mis on mõõdetud hoonete soojussõlmede primaarpoolel,
käsitletava perioodi (tavaliselt aasta) kohta.
Juhul, kui kaugküttesoojuse tootmiseks kasutatakse koostootmisseadmeid, siis kaugkütte
CO2 eriheiteteguri arvutamine ei ole enam nii ilmne. Üks arvutusmeetoditest – nn „power
bonus method“ – on üks levinumatest Euroopa Liidus ja seda võib nimetada peamiseks
variandiks. Lisaks võib leida ka muid lähenemisi CO2 heitmete jaotamiseks toodetud elektri
ja soojuse vahel2.
Käesolevas töös on rakendatud/analüüsitud kahte meetodit ja need on kirjeldatud
peatükkides 1.1 ja 1.2.

1.1. CO2 heitmete proportsionaalne jaotus elektri ja
soojuse vahel
Üks lihtsamatest võimalustest CO2 heitmete analüüsimiseks ja eriheiteteguri arvutamiseks
on CO2 heitmete jaotus toodetud elektri ja soojuse vahel proportsionaalselt toodetud
energiale, ehk nn energia meetod („caloric allocation“ meetod ehk „energy method“3). See
meetod ei arvesta toodetud energia kvaliteediga seonduvaid aspekte.

2

CO2 emission allocation in CHP systems and recomendations. Adam Cenian,
Jarosław Losiński. Interreg.
Baltic Sea Region. 2021. WWW: https://www.lowtemp.eu/wp-content/uploads/2021/06/PPT_CO2Allocation.pdf
3
Uncertainty of the allocation factors of heat and electricity production of combined cycle power plant. Tymofii
Tereshchenko,
Natasa
Nord.
Veebruar
2015,
Applied
Thermal
Engineering
WWW:
https://www.researchgate.net/publication/270008242_Uncertainty_of_the_allocation_factors_of_heat_and_ele
ctricity_production_of_combined_cycle_power_plant [15.02.2021]
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Kui koostootmisjaama toodang on 30% elektrit ja 70% soojust, siis ka CO2 heitmete jaotus
jääb samaks, s.t CO2 heitmed elektri tootmisest moodustavad 30% ja 70% soojuse
tootmisest.
Selle meetodi rakendamine võib anda erinevaid tulemusi sõltuvalt sellest, kas arvutused
on koostootmisjaamade või kogu võrgupiirkonna põhised (musta kasti lahendus, kus
analüüsime ainult kaugküttesüsteemi sisendeid ja väljundeid). Näiteks, kui koostootmine
kaugküttevõrgu piirkonnas põhineb taastuvkütustel ja kogu fossiilkütuste kasutamine on
seotud soojuse tootmisega (s.h näiteks tipukoormuse katmine gaasikateldega), siis oleks
toodetud elekter CO2 vaba ja CO2 heitmed oleksid seotud ainult soojuse tootmisega.
Kui analüüsida seda süsteemi nn musta kastina, siis osa CO2 heitmetest saaks
proportsionaalselt seostada elektri tootmisega. Selle tulemusena väheneb soojusega
seotud CO2 kogus ja langeb kaugkütte soojuse CO2 eriheitetegur.
Käesolevas töös lähtume lihtsustatud lähenemisest, ehk vaatleme kaugküttesüsteemi
musta kastina ja arvestame sinna sisenevate ja väljuvate kütuste ja energiate kogustega
(valem 1.2).
𝑞𝐶𝑂2 ,𝐾𝐾 =

∑𝑖 𝑞𝐶𝑂2 ,𝑖 × 𝐵𝑖
(𝐵𝑡𝑎𝑟𝑏 +𝐵𝑒𝑙,𝑒𝑥𝑝 )

,

(1.2)

kus
𝑞𝐶𝑂2 ,𝐾𝐾 – kaugkütte CO2 eriheitetegur;
𝑞𝐶𝑂2 ,𝑖 – i kütuse või energia sisendi CO2 eriheitetegur;
𝑞𝐶𝑂2 ,𝑒𝑙 – koostootmise protsessis toodetud elektriga asendatud võrguelektri kaalumistegur;
𝐵𝑖 – i kütuse või energia tarbimine soojuse tootmiseks ning elektri ja soojuse
koostootmiseks käsitletava perioodi jooksul, MWh;
𝐵𝑒𝑙,𝑒𝑥𝑝 – koostoodetud elekter käsitletava perioodi jooksul, MWh;
𝐵𝑡𝑎𝑟𝑏 – soojuse tarbimine, mis on mõõdetud hoonete soojussõlmede primaarpoolel,
käsitletava perioodi kohta (tavaliselt aasta), MWh.
Kui elektri tootmine puudub, siis valem 1.2 taandub valemiks 1.1 (vaata ptk 1).

1.2. Eriheiteteguri arvutus „power bonus“ meetodiga
CO2 heitmete analüüs ja eriheiteteguri arvutus kasutades „power bonus“ meetodit eeldab,
et peamiseks toodanguks on soojus ja kogu toodetud elekter arvestatakse boonusena.
Kogu koostootmisjaama kütuste tarbimine sisaldab kütust, mida kasutati nii soojuse kui
ka elektri tootmiseks.
„Power bonus“ meetodit kasutatakse soojuse tootmise primaarenergia tegurite
(kaalumistegurite) leidmiseks. Samas, see meetod sobib ka soojuse tootmise CO 2
eriheiteteguri määramiseks. Sellisel juhul kasutame tarbitud kütuste ja energiate
primaarenergia tegurite asemel vastavate kütuste ja energiate CO 2 eriheitetegureid. Kuna
toodetud elekter arvestatakse boonusena (ehk toodetud elektriga kaasnev CO 2 kogus
lahutatakse tarbitud kütustega seotud CO 2 kogusest), siis tänu reeglina kõrgemale
konkreetse riigi/asukoha keskmisele elektri eriheitetegurile jäävad soojuse tootmisega
seostatavad CO2 heitmed ja kaugküttesoojuse CO2 eriheitetegur võrdlemisi madalaks.
Selle meetodi tulemused sõltuvad olulisel määral elektri CO2 eriheitetegurist ja selle
määramisest.
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Meetod on detailselt kirjeldatud kehtivas standardis EVS-NE 15316-4-5:2017. Standard
võimaldab arvutuste läbiviimist kas lihtsustatud või detailse arvutusloogika järgi.
Lihtsustatud meetodi eripäraks on kaugküttesüsteemi vaatlemine n-ö musta kastina
(„black box“).
Meetodi aluseks on kaugküttesüsteemi CO2 heitmete bilanss (vt joonis 1.1.1 ja laiendatud
skeemi lisas 2). Süsteemi sisenevate CO2 voogude (tarbitud kütuste ja energiatega seotud
CO2 heitmed) summa peab olema võrdne väljuvate CO 2 voogude (toodetud elektriga ja
soojusega seotud heitmed).

Joonis 1.1.1 – CO2 heitmete bilanss

Bilanss on väljendatud valemiga 1.3.
∑𝑖 𝑞𝐶𝑂2 ,𝑖 × 𝐵𝑖 = 𝑞𝐶𝑂2 ,𝑒𝑙 × 𝐵𝑒𝑙 + 𝐵𝑡𝑎𝑟𝑏 × 𝑞𝐶𝑂2 ,𝐾𝐾 ,

(1.3)

kus
𝑞𝐶𝑂2 ,𝐾𝐾 – kaugkütte CO2 eriheitetegur;
𝑞𝐶𝑂2 ,𝑖 – i kütuse või energia sisendi CO2 eriheitetegur;
𝑞𝐶𝑂2 ,𝑒𝑙 – koostootmise protsessis toodetud elektriga asendatud võrguelektri kaalumistegur;
𝐵𝑖 – i kütuse või energia tarbimine soojuse tootmiseks ning elektri ja soojuse
koostootmiseks käsitletava perioodi jooksul, MWh;
𝐵𝑒𝑙,𝑒𝑥𝑝 , – koostoodetud elekter käsitletava perioodi jooksul, MWh;
𝐵𝑡𝑎𝑟𝑏 – soojuse tarbimine, mis on mõõdetud hoonete soojussõlmede primaarpoolel,
käsitletava perioodi kohta (tavaliselt aasta), MWh.
Käesolevas töös toimub kaugkütte eriheiteteguri määramine „power bonus“ lihtsustatud
meetodiga allpool oleva valemi 1.4 järgi, mis on tuletatav valemist 1.3:
𝑞𝐶𝑂2 ,𝐾𝐾 =

∑𝑖 𝑞𝐶𝑂2 ,𝑖 × 𝐵𝑖 −𝑞𝐶𝑂2 ,𝑒𝑙 × 𝐵𝑒𝑙,𝑒𝑥𝑝
𝐵𝑡𝑎𝑟𝑏

.

(1.4)

Teatud juhtudel võib leitud kaugkütte eriheitetegur olla isegi negatiivse väärtusega. Selle
peamiseks põhjuseks on valemis kasutatav elektri CO 2 eriheitetegur, mis ei sõltu
konkreetsest koostootmisjaamast ja seal kasutatud kütustest, vaid võrdub võrguelektri
keskmise CO2 eriheiteteguriga. Seega, mida suurem on võrguelektri CO2 eriheitetegur,
seda suurem on mõju soojuse eriheiteteguri vähenemisele.
Teisisõnu, arvutatav soojuse CO2 eriheitetegur on madalam siis, kui võrguelektri CO2
eriheitetegur on kõrge, koostootmise osakaal on arvestatav ja kaugküttepiirkonnas
kasutatakse palju taastuvkütuseid (tarbitud kütustega kaasnev CO2 sisend on madal).
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2. KÜTUSTE JA ENERGIATE ERIHEITETEGURID
Kaugküttes soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste ja energiate eriheitetegurid omavad
suurt rolli kaugkütte CO2 eriheitetegurite määramisel.
Enamik kütuste eriheiteteguritest on kirjanduses või õigusaktides ette antud (vaata ptk
2.1. Kütuste CO2 eriheitetegurid).
Soojuspumplahenduste rakendamisel kaugkütte soojuse tootmisel ja „power bonus“
meetodi arvutuspõhimõtete kasutamisel mängib olulist rolli elektri CO2 eriheitetegur.
Elektri CO2 heitetegur omakorda sõltub elektri tootmiseks kasutatud kütustest ja nende
kogustest, mis võivad aastate lõikes muutuda. Selle põhjuseks on kas klimaatilised või
energeetika arenguga seotud tegurid. Elektri CO2 eriheiteteguri teemat on käsitletud
peatükis 2.4.
Statistiliste andmete töötlemiseks vajavad sellised kütused/energiad nagu põlevkivigaas,
gaasitehasegaas ja koksiahjugaas eraldi analüüsi. Nende kütuste CO2 eriheitetegureid
koos nende määramise eripäradega on kirjeldatud peatükis 2.2.

2.1. Kütuste CO2 eriheitetegurid
Kütuste eriheitetegurite määramise aluseks on määruses „Välisõhku väljutatava
süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid“ 4 pakutud lähenemine.
Kasutades kütuse CO2 eriheitetegur määramisel standardmeetodit leitakse esmalt kütuse
süsiniku eriheide qc (vt tabel 2.1).
Tabel 2.1 – Kütuste süsiniku eriheide

Seejärel arvutatakse kütuse süsiniku eriheite alusel CO2 eriheitetegur (qCO2, kg/MWh)
kasutades järgmist valemit qCO2 = qc × 3,664 / 0,27778.

Määrus „Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid“. Avaldamismärge: RT I,
08.03.2019, 6
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/108032019006 [15.02.2021]
4
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2.2. Põlevkivigaasi, gaasitehasegaasi ja koksiahjugaasi
CO2 eriheitetegurid
Põlevkivigaas on põlevkivi termilise töötlemise kõrvalprodukt ja seetõttu kasutatakse ning
toodetakse mitmeid põlevkivigaasi liike, mis erinevad nii kütteväärtuse kui ka
süsinikuheitega seotud parameetrite poolest.
Statistikaameti poolt avaldatud andmetes (sõltuvalt statistikatabelist) võib leida mõisteid
nagu põlevkivigaas või gaasitehasegaas ja koksiahjugaas.
Põlevkivigaasi
Statistikaamet
üleminekuga
koksiahjugaasi

tarbimise statistilised andmed on esitatud tabelites, mille uuendamist
enam ei jätka (viimased uuendused põhiliselt 2018. a seisuga). Seoses
Eurostat’i metoodikale avaldatakse andmeid gaasitehasegaasi ja
tarbimise kohta.

Gaasitehasegaas (vastavalt definitsioonile5) hõlmab kõiki gaasiliike, mis on toodetud
riiklikes või eraettevõtetes, mille peamiseks tegevusalaks on gaasi tootmine, transport ja
jaotamine. Siia kuuluvad gaasid, mille tootmiseks on kasutatud karboniseerimist
(sealhulgas koksiahjudes toodetud gaas ja gaasitehastesse edastatud gaas); täielikku
gaasistamist koos naftatoodetega rikastamisega või ilma selleta (veeldatud naftagaas,
masuut jms), reformimist ning gaaside ja/või õhu lihtsat segamist, ja mis deklareeritakse
real „Teistest allikatest”. Muundamissektoris tuleb deklareerida gaasikogused, mis on
edastatud maagaasivõrgu kaudu jaotatava ja tarbitava maagaasi segamiseks.
Koksiahjugaas (vastavalt definitsioonile) on saadud kõrvalsaadusena koksiahjukoksi
tootmisel raua- ja terasetootmise jaoks.
Lähtudes toodud mõistetest gaasitehasegaasi ja koksiahjugaasi tootmist Eestis ei ole.
Suure tõenäosusega (seda saab järeldada statistiliste andmete ja aruandes Greenhouse
Gas Emissions in Estonia 1990-2018. National Inventory report6 avaldatud andmete
võrdlemisel) on tegemist vastavalt generaator- ja poolkoksigaasiga (uttegaasiga).
Vastavalt tööle Eesti põlevkiviõli tootmise parim võimalik tehnika 7 on poolkoksigaas
(uttegaas) protsessis mittekondenseeruv gaas, mis saadakse põlevkivi utmisel ehk
poolkoksistamisel (põlevkivi kuumutamisel kuni 500 °C) tahke soojuskandjaga
utteseadmes. Generaatorgaas on gaasilise soojuskandja meetodiga põlevkiviõli
tootmisega kaasnev põlevkivigaas.
On oluline mainida, et aastani 2014 (kaasaarvatud) puudusid Statistikaameti poolt
avaldatud statistilised andmed koksiahjugaasi kohta, mistõttu gaasitehasegaasi tarbimine
on tõenäoliselt võrdne põlevkivigaasi tarbimisega. Aastast 2015 (kaasaarvatud) on
kättesaadavad andmed eraldi gaasitehasegaasi ja koksiahjugaasi kohta.
Statistilised ja CO2 inventuuri andmed näitavad poolkoksigaasi tekke kasvu.
Poolkoksigaasi toodetakse umbes kolm korda rohkem (energia kogusena mõõdetuna) kui
generaatorgaasi.

5

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus energiastatistika kohta. Institutsioonidevaheline
dokument: 2007/0002 (COD)
WWW: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5474-2007-INIT/et/pdf [15.02.2021]
6
Estonia’s National Inventory Report (NIR) under the United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) and the Kyoto Protocol (koos lisadega). Keskkonnaministeerium. 2020.
WWW: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/est-2020-nir-13apr20.zip [15.02.2021]
7
Eesti Põlevkiviõli tootmise parim võimalik tehnika. Eesti Keemiatööstuse Liit, ÅF-Consulting AS. 2013. WWW:
https://www.envir.ee/sites/default/files/p6levkivi6li_toostuse_pvt_aruanne_05_07_2013.pdf [15.02.2021]
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Varem mainitud CO2 heitmete riikliku inventuuri lisas 3 on tehtud põlevkivigaaside süsiniku
eriheitetegurite arvutused Eestis kasutusel olevatele põlevkiviõli tootmistehnoloogiatele.
Arvutuste aluseks on põlevkivigaaside koostised.
Tahke soojuskandjaga meetodiga õlitootmisel tekkiva poolkoksigaasi süsiniku eriheide on
piirides 18,1–19,1 tC/TJ, ehk keskmiselt 18,6 tC/TJ (245,7 kgCO2/MWh). Gaasilise
soojuskandja meetodiga õlitootmisel tekkiva poolkoksigaasi süsiniku eriheide on piirides
44,0–51,2 tC/TJ, ehk keskmiselt 47,6 tC/TJ (628,9 kgCO2/MWh).
Edaspidistes arvutustes eeldame, et:
- poolkoksigaasi (uttegaasi), ehk Statistikaameti terminoloogia järgi koksiahjugaasi,
CO2 eriheitetegur on 245,7 kgCO2/MWh;
- generaatorgaasi, ehk Statistikaameti terminoloogia järgi gaasitehasegaasi, CO2
eriheitetegur on 628,9 kgCO2/MWh;
- põlevkivigaasi CO2 eriheiteteguriks on poolkoksigaasi ja generaatorgaasi keskmine
väärtus, ehk 437,3 kgCO2/MWh.

2.3. Olmejäätmete ja tööstusjäätmete CO2 eriheitetegur
Varem mainitud dokumendis Greenhouse Gas Emissions in Estonia 1990–2018. National
Inventory
report
on
olmeprügi
CO2
eriheiteteguriks
pakutud
16,15 tC/TJ
(213,0 kgCO2/MWh). Eeldades, et taastuva olmeprügi osakaal on umbes 42%, siis ainult
fossiilse CO2 eriheitetegur kogu põletatavas kütuses (nii fossiilne kui ka taastuv osa) on
umbes 10,0 tC/tJ (118,2 kgCO2/MWh).
Edaspidistes arvutustes eeldame, et mittetaastuvast toorainest olmejäätmete ja
mittetaastuvast toorainest tööstusjäätmete eriheitetegurid on võrdsed ja moodustavad
213 kgCO2/MWh.

2.4. Elektri CO2 eriheitetegur
Elektri CO2 eriheiteteguri (kütuste põletamisest) määramine ja kasutamine omab eriti
suurt rolli soojuse CO2 eriheiteteguri määramisel koostootmisega kaugküttevõrkudes
„power bonus“ arvutusmeetodi kasutamisel. Töö koostamise käigus kerkis esile kaks
elektri CO2 eriheiteteguri leidmise alternatiivi. Esimene on nii nimetatud elektri „segajäägi“
eriheiteteguri kasutamine. Segajääk väljendab elektrienergia kogust, mille osas ei ole
päritolu tõendatud päritolutunnistustega
Elektri segajäägi CO2 eriheiteteguri kasutamise eelised ja puudused..
Teoorias näitab segajääk kasutatud elektri fossiilse osa eriheitetegurit. Segajäägi
kasutamine on lihtne, kuna eriheiteteguri arvutatakse vastavalt metoodikale 8
ja
avaldatakse
põhivõrgu
operaatori
kodulehel9.
Näiteks
2020.a.
on
Eestis
päritolutunnistustega katmata elektrienergia tarbimise osakaal 89,91%, segajäägi CO2
sisaldus on 546,89 gCO2/kWh. Samas, segajääk ei arvesta piisavalt Eesti elektritootmise
spetsiifikat (tuleneb segajäägi arvutamise eripäradest).
Segajäägi leidmine käib alljärgnevalt. Kui teadmata päritolu elektrienergia tootmine
riigisiseselt on suurem kui tarbimine, kantakse ülejääk edasi Euroopa segajäägi arvutusse
(ja vastupidi – kui tootmine on väiksem kui sisemaine tarbimine, võetakse puudujääv osa
arvutuslikust Euroopa segajäägist). Kuna tarbitud ning piiriüleselt kaubeldud
8

European Residual Mix. Association of Issuing bodies.
WWW: https://www.aib-net.org/facts/european-residual-mix [25.10.2021]
9
Eleringi koduleht. Segajääk ja selle kirjeldus. WWW: https://elering.ee/segajaak [25.10.2021]
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elektrienergia päritolu ei ole võimalik füüsiliselt tuvastada, siis arvutatakse iga-aastaselt
Euroopa segajääk ning see kogus jaguneb fossiilsetest kütustest toodetud energia,
taastuvenergia ning tuumaenergia vahel protsentuaalselt vastavalt riiklikest segajääkidest
üle kantud kogustele. Teisisõnu, segajääk iseloomustab pigem Euroopa keskmist elektri
kogust, mille osas ei ole päritolu tõendatud päritolutunnistustega mitte Eestis tegelikult
tarbitavat elektrit.
Elektri CO2 eriheiteteguri leidmine statistiliste andmete põhjal. Käesolevas töös
elektri CO2 eriheiteteguri arvutamisel lähtume Statistikaameti poolt esitatud andmetest.
Tuleb mainida, et enamik energeetika valdkonna seniste statistiliste tabelite tugi lõppes
2018. a seisuga. Lisaks sellele lõppes nende kuvamine statistika andmebaasis – alates
27.01.2021 ei ole võimalik vastavaid andmeid saada.
Elektri eriheiteteguri leidmise aluseks võtame statistikatabeli KE0240: ENERGIABILANSS
KÜTUSE VÕI ENERGIA LIIGI JÄRGI, TERADŽAULI (EUROSTATI METOODIKA) ja analüüsime
alljärgnevaid näitajaid:
- põhitegevusena tootvate elektrijaamade toodang (elekter), Qpt.ej [1];
- põhitegevusena elektrit ja soojust tootvate koostootmisjaamade toodang (soojus
ja elekter), Qpt.ktjs ja Qpt.ktjel;
- oma tarbeks tootvate elektrijaamade toodang (elekter), Qot.ej [3];
- oma tarbeks elektrit ja soojust tootvate koostootmisjaamade toodang (elekter ja
soojus), Qot.ktjs ja Qot.ktjel;
- kütuse/energia liik i, tarbitud põhitegevusena tootvates elektrijaamades, Bpt.ej, i;
- kütuse/energia liik i, tarbitud põhitegevusena elektrit ja soojust tootvates
koostootmisjaamades, Bpt.ktj, i;
- kütuse/energia liik i, tarbitud oma tarbeks tootvates elektrijaamades, Bot.ej,i;
- kütuse/energia liik i, tarbitud oma tarbeks elektrit ja soojust tootvates
koostootmisjaamades, Bot.ktj,i.
Toodetud elektri kogus Qel arvutatakse valemiga Qpt.ej + Qpt.ktjel + Qot.ej + Qot.ktjel. Elektri
tootmiseks kulunud CO2 arvutamiseks korrutatakse tarbitud kütuste/energiate kogused
vastavate CO2 eriheiteteguritega 𝑞𝐶𝑂2 ,𝑖 (vt lisa 1). Koostootmise korral eeldatakse, et elektri
tootmisel tekkiv CO2 kogus (CO2elekter) on proportsionaalne toodetud elektri ja soojuse
suhtega (valem 2.1).
CO2elekter = Bpt.ej, i x qCO2,i + Bot.ej, i x qCO2,i + Bpt.ktj, i x qCO2,i x Qpt.ktjel / Qpt.ktjs +
Bot.ktj, i x qCO2,i x Qot.ktjel / Qot.ktjs.

(2.1)

Elektri kaalumistegur qCO2,el on elektri tootmisel tekkinud CO2 ja toodetud elektrikoguse
suhe (valem 2.2).
qCO2,el = CO2elekter / Qel.

(2.2)

Välja arvutatud elektri tootmise eriheitetegurid aastatel 2011–2019 on koondatud
joonisele 2.4.1.
Elektri tootmise CO2 eriheiteteguri olulisemaks mõjuteguriks Eestis on põlevkivi ja
põlevkiviõli tootmisel tekkinud kõrvalproduktide (põlevkivigaasid) kasutamine elektri
tootmiseks. Aastal 2019 on põlevkivi kasutamine elektri tootmiseks oluliselt vähenenud.
Selle peamiseks teguriks on CO2 kõrge maksumus, mille korral elektri tootmine põlevkivist
muutus majanduslikult ebaotstarbekaks.
Tuleviku seisukohalt on keeruline määrata ja prognoosida elektri CO 2 eriheiteteguri
käitumist soojuse CO2 eriheiteteguri määramises kontekstis. Viimati Eleringi poolt
avaldatud „Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruanne 2020“ kohaselt jääb Baltikum
(kaasaarvatud Eesti) elektri importijaks. Samas, aastani 2019 elektri tootmine Eestis
10

ületas elektri tarbimist. Varasemalt tehtud elektritootmise CO2 analüüsides eeldati, et
Eestis tarbitud elektri CO2 eriheitetegur on võrdne Eesti elektri tootmise eriheiteteguriga
(elektri tootmisega seotud CO2 heitmete suhe neto elektri tootmisega, millest on lahutatud
elektrikaod).
Arvestades eeltooduga tekivad küsimused imporditud energia päritolu ja selle CO 2
eriheiteteguri kohta Eestis tarbitud elektri CO2 määramise kontekstis.

Joonis 2.4.1 – Elektri tootmise eriheitetegurid aastatel 2011–2019

Vastavalt Eleringi prognoosidele aastaks 2030 moodustab elektri aastane tarbimine
9,5 TWh (16% suurem võrreldes aastaga 2019) ja tipukoormus 1 690 MW (10% suurem
võrreldes aastaga 2019). Samas, kasutatav võimalik tootmisvõimsus hakkab alanema,
kuna elektritootmisseadmete arv hakkab prognooside kohaselt vähenema (võimalik
tootmisvõimsus erineb installeeritud netovõimsusest tehniliste võimaluste ja muutliku
iseloomuga
tootmisvõimsuste
tõttu,
kuhu
kuuluvad
tuuleelektrijaamad
ja
päikeseelektrijaamad). Kui aastal 2020 moodustas summaarne võimalik elektri
tootmisvõimsus 1 779 MW (tabel 2.4.1), siis aastaks 2030 langeb võimalik
tootmisvõimsus umbes kaks korda (vt joonis 3.1.3).
Tabel 2.4.1 – Eesti elektrisüsteemiga ühendatud tootmisseadmed 2020. aastal
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Joonis 2.4.2 – Kasutatav tootmisvõimsus, impordivõimekus ja talvise tipunõudluse eeldatav
prognoos

Arvestades Eleringi prognoosidega jääb 10 aasta pärast ainsaks põlevkivi baasil töötavaks
jaamaks Auvere elektrijaam (keskkonnanõuetele vastav ja tehniliselt tootmist võimaldav
jaam). Fossiilkütuste kasutamine elektri tootmiseks võib olla seotud ka turba
kasutamisega koostootmisjaamades (kõrge CO2 hinna juures ei ole see tõenäoline) ja
põlevkivist õli tootmisel tekkivate kõrvalproduktide utiliseerimisest elektri tootmisel.

Joonis 2.4.3 – 2020.a eeldatav elektri tootmise eriheitetegur

Samas, lisaks põlevkivile võimaldab Auvere elektrijaam kasutada kuni 50% ulatuses
biokütuseid, mis aitab alandada jaama heitmed ja vähendada CO2-ga seotud kulusid.
Lisaks sellele ei saa välistada ka CO2 püüdmisseadmete paigaldamist.
Septembris 2019 Riigikantselei tellimusel valminud uuringus „Analysis of the opportunities
to increase climate ambition in Estonia“ toodud hinnangute kohaselt moodustab Eesti
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võrgus oleva elektri keskmine CO2 eriheitetegur aastatel 2030 ja 2040 vastavalt 500 ja
100 tCO2/GWh kohta.10
Edaspidi eeldame Eesti suurimate 2020. a kaugküttevõrkude CO2 heitmete analüüsil, et
aastal 2020 elektri tootmise keskmine CO2 eriheitetegur on 600 tCO2/GWh (eelduste
aluseks on, elektri tootmise eriheiteteguri ja elektritootmise korrelatsioon, vt joonis
2.4.3)11.

2.5. Heitsoojuse eriheitetegur
Sisse ostetud heitsoojust arvestame sisendvooga kaugküttevõrku teisest süsteemist
(tööstusettevõtest).
Heitsoojust tootvate tootmisüksuste kindlaks tegemiseks arvestame alljärgnevate
heitsoojuse definitsioonidega/seletustega:
- Heitsoojus on tootmisprotsessis vabanev ja seal kasutust mitteleidev
soojusenergia.
Heitsoojuse
teke
on
mistahes
energiamuundamisel
termodünaamiliselt paratamatu. Heitsoojuse tagasisuunamine tootmisesse,
kasutamine kütteks või vee soojendamiseks võimaldab kokku hoida loodusvarasid
ja vähendada saastamist.12
- Heitsoojus on pärast tööstusprotsessi ja soojuse kasulikku ärakasutamist
järelejäänud soojus. Protsessides tekkivat heitsoojust (ja -külma) on raske
arvestada, sest alates selle järelejäänud soojuse kasutamise hetkest ei ole see
enam „raisatud“ soojus ja see parandab kasutegurit ja/või vähendab
tegevuskulusid. Põhimõtteliselt loetakse soojust heitsoojuseks ainult siis, kui see
on mõne muu protsessi kõrvalsaadus, mis eralduks keskkonda, ka siis kui see ei
leiaks rakendamist väljaspool tekkekohta. Teisisõnu, tööstuslik jääksoojus on
samaväärne energiakoormusega, mida muidu ei kasutata ja mis vajab välist
jahutamist.13
- heitsoojus- ja heitjahutusenergia – tööstus- või energiakäitistes või kolmanda
sektori poolt kõrvalsaadusena toodetud vältimatu soojus- või jahutusenergia, mis
jääks ilma juurdepääsuta kaugkütte- või kaugjahutussüsteemile kasutamata ja
hajuks õhku või vette, kui on kasutatud või kasutatakse koostootmisprotsessi või
juhul, kui koostootmine ei ole võimalik; 14
Teisisõnu, heitsoojusena me kasutame seda soojust, mis tekiks vaatamata soojuse
tarbimisele, kuna soojuse tootmine ei ole vastava tööstusettevõtte jaoks opereerimise
põhieesmärgiks. Siinjuures tuleb mainida, et soojuse ja elektri koostootmisjaamades

10

Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüs. Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus. 2019.
WWW: https://www.sei.org/wp-content/uploads/2019/10/kliimaambitsiooni-analüüs.pdf [15.02.2021]
11
Täiendus: 01.10.2021 uuendatud andmete alusel arvutatud Eesti 2020.a elektri tootmise eriheitetegur
moodustab 559 tCO2/GWh ja tarbitud (arvestatud tootmisega ja kadudega võrgus) elektri eriheitetegur
599 tCO2/GWh.
12
Säästva arengu sõnaseletuste Interneti-versioon. Valminud SEI Tallinna keskuse, ÜRO arenguprogrammi ja
keskkonnaministeeriumi koostöös.
WWW: http://www.seit.ee/sass/?ID=1&L_ID=82 [15.02.2021]
13
ANNEXES to the COMMISSION RECOMMENDATION on the content of the comprehensive assessment of the
potential for efficient heating and cooling under Article 14 of Directive 2012/27/EU. 2019.
WWW:https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/c_2019_6625__annex_com_recom_heating_and_cooling.pdf [15.02.2021]
14
DIRECTIVE (EU) 2018/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2018 on
the promotion of the use of energy from renewable sources.
WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=fr [15.02.2021]

13

toodetud soojust ei tohiks käsitleda heitsoojusena, kuna koostootmine on põhimõtteliselt
energiatõhususe meede.15
Arvestades ülaltoodud definitsioonidega eeldame, et heitsoojust kasutatakse
kaugküttesoojuse tootmiseks järgnevates kaugküttevõrkudes:
- Kohtla-Järve – Jõhvi – Ahtme. Heitsoojuse tootja VKG Energia AS. Ettevõtte
peamine eesmärk on utiliseerida põlevkiviõli tootmisel tekkivaid gaasilisi
kõrvalprodukte.
- Kiviõli (heitsoojuse tootja Kiviõli Keemiatööstus). Ettevõtte peamine eesmärk on
utiliseerida põlevkiviõli tootmisel tekkivaid gaasilisi kõrvalprodukte.
- Tartu linn ja selle ümbrus (heitsoojuse tootja Kroonpress AS). Tegemist on
Baltimaade juhtiva trükikojaga.
- Tallinn. Heitsoojuse tootja Iru elektrijaama jäätmepõletusjaam. Jaama peamine
eesmärk on olmejäätmete utiliseerimine.
Aastal 2020 tootsid biogaasi baasil gaasimootoritega soojust kaugküttesüsteemi kaks
ettevõtet - Aravete Biogaas OÜ (müük Aravete kaugküttesüsteemi) ja Tartu Biogaas OÜ
(müük
Ilmatsalu
kaugküttesüsteemi).
Mõlemad
biogaasijaamad
töötavad
põllumajanduslikel substraatidel.
Ühelt poolt on tegemist koostootmisseadmetega (gaasimootorid). Teiselt poolt on tootja
eesmärgiks pidevalt tekkiva biogaasi kasumlik realiseerimine. Siiani oli selleks biogaasi
põletamine gaasimootorites elektrienergia tootmiseks. Täna on teada, et Aravetele
ehitatakse biometaani tootmisjaam. Suure tõenäosusega läheb kogu tekkiv biogaas
edaspidi biometaani tootmiseks. Biometaani jaama ehitamine Ilmatsalu biogaasijaama
juurde lõppes 2020.a suvel. Suure tõenäosusega aastal 2021 need jaamad enam soojust
kaugküttevõrkudesse ei tooda.
Aravete ja Ilmatsalu kaugküttesüsteemide käsitlemisel sisse ostetud koostoodetud
soojusega eeldab andmete esitamist gaasimootorite poolt toodetud ja elektrivõrku
suunatud koguse kohta. Need andmed puudusid esitatud küsitlusankeetidel. Seetõttu
otsustati biogaasijaamadest sisse ostetud soojust arvestada heitsoojusena. Seda eeldust
võib pidada konservatiivseks. Ta ei mõjuta proportsionaalse jaotuse meetodi rakendamisel
saadud tulemusi (biogaasi ja heitsoojuse CO 2 eriheitetegur käesolevas töös on võetud 0
kgCO2/MWh). „Power boonus“ meetodi rakendamisel saavutatav eriheitetegur on pigem
kõrgem, ehk sisse ostetud soojuse heitsoojusena arvestamisel eriheitetegur osutub
kõrgemaks võrreldes sisse ostetud soojuse arvestamisel koostoodetud soojusena.
Vastavalt standardi EVS-NE 15316-4-5:2017 tabelis D3 ja juhisele “Guidelines for
technical assessment of District Heating systems“16 pakutud vaikeväärtustele võib
tööstusprotsessis toodetud soojuse CO 2 eriheiteteguriks võtta 0 kgCO2/MWh.

COMMISSION RECOMMENDATION on the content of the comprehensive assessment of the potential for efficient
heating and cooling under Article 14 of Directive 2012/27/EU
WWW:https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/c_2019_6625__annex_com_recom_heating_and_cooling.pdf [15.02.2021]
16
The “Guidelines for technical assessment of district heating and cooling systems”. AGFW, 2016.
WWW:
https://www.euroheat.org/wp-content/uploads/2016/04/Ecoheat4cities_3.1_Labelling_Guidelines.pdf
[15.02.2021]
15
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3. EESTI KESKMINE KAUGKÜTTE CO2 ERIHEITETEGUR
3.1. Statistilised andmed
Eesti kaugkütte keskmise eriheiteteguri arvutamiseks oleks vaja teada kaugkütte soojuse
tarbimist ja kaugkütte soojuse tootmiseks tarbitud kütuseid ja nende koguseid. Varem
avaldas Statistikaamet andmed kaugküttesoojusest tabelis KE04: SOOJUSE BILANSS.
Veebruarist 2021 ei ole see tabel enam kättesaadav.
Hinnanguid kaugkütte keskmise CO2 eriheiteteguri kohta Eestis saab anda tuginedes
tabelis KE0240: ENERGIABILANSS KÜTUSE VÕI ENERGIA LIIGI JÄRGI, TERADŽAULI
(EUROSTATI METOODIKA) avaldatud andmetele. Selleks analüüsitakse alljärgnevaid
näitajaid:
- põhitegevusena tootvate soojusjaamade toodang (soojus), Qpt.sj;
- põhitegevusena elektrit ja soojust tootvate koostootmisjaamade toodang (soojus
ja elekter), Qpt.ktjs ja Qpt.ktjel;
- kütuse/energia liik, tarbitud põhitegevusena tootvates soojusjaamades, Bpt.sj, i;
- kütuse/energia liik, tarbitud põhitegevusena elektrit ja soojust tootvates
koostootmisjaamades, Bpt.ktj, i.
Toodetud soojuse kogus Qsoojus arvutatakse valemiga Qpt.sj + Qpt.ktjs. Soojuse
tootmisprotsessiga (soojusjaamad ja koostootmisjaamad) kaasnevate CO 2 heitmete
arvutamiseks korrutatakse tarbitud kütuste/energiate kogused (nii soojuse kui ka elektri
ja soojuse koostootmiseks) vastavate CO2 eriheiteteguritega 𝑞𝐶𝑂2 ,𝑖 (vt lisa 1 ning ptk 2.3,
2.4 ja 2.5).
CO2soojus = Bpt.sj, i x qCO2,i + Bpt.ktj, i x qCO2,i.

(3.1.)

Elektri kaalumisteguri qCO2,el arvutamine „Power bonus“ meetodiga käib valemi 3.2 järgi.
qCO2,soojus = (CO2soojus – Qpt.ktjel x qCO2,el)/Qsoojus,

(3.2)

kus Qpt.ktjel x qCO2,el on koostootmisprotsessis toodetud ja sama aasta kohta arvutatud
elektri eriheiteteguri (ptk 2.4) korrutis, ehk koostootmisel toodetud elektri sama koguse
keskmise võrguelektri CO2 ekvivalent.
Kui elektri kaalumisteguri qCO2,el arvutamisel on rakendatud CO2
proportsionaalne jaotus elektri ja soojuse vahel, siis kasutatakse valemit 3.3.
qCO2,soojus = CO2soojus /( Qsoojus+ Qel ).

heitmete

(3.3)

Valemite 3.2 ja 3.3 järgi arvutatud väärtused on -soojuse tootmise eriheitetegurid (mitte
otseselt võrdsustada tarbitud kaugküttesoojuse eriheiteteguriga). Kuna statistilised
andmed kaugkütte ja soojuskadude kohta puuduvad, siis eeldame, et soojuse tootmiseks
ja kaugküttesoojuse tootmiseks tarbitud kütused ning energia tootmiskogused on
proportsionaalsed, s.t eriheitetegurid on võrdsed.

3.2. Arvutustulemused
Valemite 3.2 ja 3.3 kasutamisel arvutatud soojuse tootmise eriheitetegurid on koondatult
joonisel 3.2.1.
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Joonis 3.2.1 – Soojuse tootmise eriheitetegurid ja primaarsete tahkete biokütuste osakaal
kütuste/energiate aastatel 2011–2019

Tabelist selgub, et ulatuslikum koostootmise rakendamine, biokütuste kasutamise
osakaalu tõus ja viimastel aastatel põlevkivielektri tootmismahtude vähendamine mõjus
väga positiivselt soojuse tootmise eriheiteteguri vähenemisele. Aastatel 2016–2019
„power bonus“ meetodiga arvutatud eriheitetegur oli nullilähedane.
Rakendades proportsionaalset CO2 heitmete jaotust elektri ja soojuse vahel soojuse
eriheiteteguri arvutamisel leiame, et aastatel 2011–2013 oli eriheitetegur ~230–
240 tCO2/MWh ja langes aastaks 2019 umbes 43–45% võrra, moodustades
131 tCO2/MWh. See on põhjendatav märkimisväärsete muudatustega soojuse tootmise
struktuuris, kus CO2 neutraalsete kütuste (enamikus primaarsed tahked biokütused,
peamiselt puiduhake) osakaal kasvas oluliselt (33% aastal 2011 ja 65% aastal 2019).
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4. EESTI SUURIMATE KAUGKÜTTEVÕRKUDE CO2
HEITMETE ANALÜÜS
Andmed Eesti kaugküttevõrkude kohta edaspidiseks analüüsiks on saadud
Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu (EJKÜ) käest. EJKÜ ühendab juhtivaid
energiatootjaid ja võrguettevõtjaid.

Eesti
Eesti

2020. aasta seisuga on kogutud andmeid 99 kaugküttevõrgu kohta, mille summaarne
soojuse müük moodustas 3 689 GWh ja soojuskaod 634 GWh (keskmine soojuskadu
võrgus 14.7%).
Esitatud 2020. a andmete kohaselt kasutatakse heitsoojust neljas võrgus (Tartu linn ja
selle ümbrus, Tallinn ja selle ümbrus, Kohtla-Järve – Jõhvi – Ahtme, Narva) ja jääksoojust
koostootmisest 11 võrgus (Viljandi ja Jämejala, Kiviõli, Pärnu, Kuressaare, Rakvere, Tartu
linn ja selle ümbrus, Tallinn, Kohtla-Järve – Jõhvi – Ahtme, Paide linna kaugküttepiirkond,
Narva, Põlva keskuse põhivõrk). Andmete töötlemisel eeldati, et ka Imavere ja Aravete
kaugküttesüsteemide poolt sisse ostetud soojus on heitsoojus (vt ptk. 2.5).
Kaugküttesüsteemi CO2 eriheiteteguri määramiseks (peatükis 1 toodud arvutusvalemite
kasutamiseks) vajalikud sisendid, väljundid ja energiavood on toodud joonisel 4.1.

Joonis 4.1. – Kaugküttesüsteemi olulised sisendid, väljundid ja energiavood kaugkütte CO2
eriheiteteguri määramiseks

4.1. Soojuse tootmine koostootmiseta
kaugküttevõrkudes
Enamik
kaugküttepiirkondadest
põhineb
ainult
soojust
tootvatel
tootmisüksustel/lahendustel. Reeglina on tegemist baaskoormust katva hakkepuidul
töötava katlaga ja tipukoormuse katlaga. Kui kaugküttevõrgus kasutatakse heitsoojust
kaugküttesoojuse tootmiseks, siis heitsoojuse sisendvoogu on otstarbekas käsitleda
energiasisendina kaugküttesüsteemi.
Sellise lahendusega (seejuures puudub koostootmine) kaugkütte korral oleks vaja teada
soojuse tootmiseks ja edastamiseks kasutatud kütuste ja energiate koguseid (andmeid
esitab võrguettevõte), nendega kaasnevaid CO2 kaalumistegureid (analüüsitud peatükis
2) ja tarbijatele müüdud soojuse kogust. Elektri kulu peab sisaldama nii soojuse otseseks
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tootmiseks kasutatud (näiteks soojuspumba poolt kasutatud elekter)
soojustootmisseadmete käitamiseks (näiteks katlamaja üldelekter) ja
edastamiseks elektrivõrgust (näiteks võrgupumbad) ostetud elektri koguseid.

kui ka
soojuse

Kaugkütte CO2 eriheiteteguri määramine võrgupiirkondades, kus puudub elektri ja soojuse
koostootmine, toimub valemi 1.1 järgi (peatükk 1).
Juhul, kui soojuse tootmisüksus varustab soojusega nii kaugküttevõrku kui ka teisi
tarbijaid väljaspool kaugküttevõrku (näiteks konkreetsetel parameetritel auru tarbiv
äriklient), siis tuleb kogu soojuse tootmisel kasutatud kütuse või energia kogusest eristada
ainult see osa, mis oli kasutatud kaugküttevõrku suunatud soojuse tootmiseks. Selle
osakaal on kaugküttevõrku suunatud soojuse ja kogu toodetud ning välistarbijatele
(kaasaarvatud kaugküte) suunatud soojuse suhe.

4.2. Soojuse tootmine koostootmisega
kaugküttevõrkudes
Koostootmise arvestamise seisukohalt on oluline, et kaugküttesüsteemi CO 2 eriheiteteguri
arvutamisel arvestaksime koostoodetud kaugküttesoojusega ja selle tootmisega kaasneva
kütuse kuluga ning toodetud elektriga. Oluline on, et koostootmise positiivsete mõjudega
arvestatakse vaid juhul, kui tõesti soojus- ja elektrienergiat koos toodetakse ning et
koostootmisjaamad ei tööta kondensatsioonirežiimil.
Vastavalt standardile EN 15316-4-5:2017 ei saa koostootmisjaamas toodetud elekter, mis
ei ole seotud soojuse tootmisega (näiteks koostoodetud kondensatsioonrežiimil),
mõjutada toodetud soojuse energiatõhususe näitajaid (CO2 eriheitetegur on üks nendest).
Elektritootmise režiimi määramine. Vastavalt standardile EN 15316-4-5:2017 on
elektritootmise režiimi (kas koostootmisjaam töötab koostootmisrežiimil või mõningatel
aegadel mitte) hindamise aluseks reaalse koostootmisjaama kogu kasuteguri võrdlus
referentsväärtustega. See lähenemine vastab direktiivis 2008/952/EÜ soojus- ja
elektrienergia koostootmise stimuleerimiseks siseturu kasuliku soojuse nõudluse alusel
pakutud lahendusele.
Selleks et teha vahet, milline osa toodetud elektrienergiast ei ole käsitatav koostootmisel
saadud elektrienergiana, tuleb kõigepealt välja arvutada koostootmisüksuse üldine
kasutegur. Koostootmisüksuse üldise kasuteguri (𝜂𝐾𝑇𝐽,𝑘𝑜𝑔𝑢 ) arvutamiseks jagatakse
koostootmisjaama energiatoodang (elektri- ja mehaaniline energia Bel,meh ning kasulik
soojus Bsoojus,kasulik) teatud perioodil sama koostootmisüksuse poolt samal perioodil
kasutatud kütusekogusega Bktj, st:
𝜂𝐾𝑇𝐽,𝑘𝑜𝑔𝑢 = (Bel,meh + Bsoojus, kasulik) / Bktj.

(4.1)

Aruandeperiood tähendab selle koostootmisüksuse talitlusperioodi, mille
kohta
elektrienergia toodangut kindlaks määratakse. Tavaliselt esitatakse aruanded kord aastas
(EJKÜst saadud andmed on ühe kalendriaasta kohta). Üldine tõhusus arvutatakse
konkreetse koostootmisüksuse poolt aruandeperioodil kogutud reaalsetel/registreeritud
mõõdetud väärtustel põhinevate tegelike talitlusandmete alusel. Tootja esitatud üldiseid
väärtusi (konkreetse tehnoloogia jaoks) kasutada ei tohi.
Kasuliku soojusena (Bsoojus,kasulik) käsitakse soojust, mida kasutatakse protsessis
kuumutamiseks või ruumide kütteks ja/või järgnevaks jahutamiseks, kaugkütte- või
kaugjahutussüsteemide jaoks toodetavat soojust ning soojusenergiat, mis on saadud
koostootmisprotsessi heitgaasidest ja kasutatud otsekütteks või kuivatamiseks.
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Koostootmise kütuseenergia (Bktj) tähendab kütuseenergiat, mis arvutatakse
aruandeperioodil koostootmisprotsessis elektrienergia ja kasuliku soojuse koostootmiseks
kasutatud kütuse alumise kütteväärtuse ja koguse alusel. Mitte koostootmise
kütuseenergia tähendab kütuseenergiat, mis arvutatakse aruandeperioodil koostootmisüksuses kasuliku soojusena mitte käsitatava soojusenergia ja/või mitte koostootmise
elektrienergia tootmiseks kasutatud kütuse alumise kütteväärtuse ja koguse alusel.
Koostootmisprotsessi tõhususe kindlaksmääramise metoodika rakendamisel (aluseks
määrus Soojus- ja elektrienergia tõhusa koostootmise nõuded 17) võib kogu mõõdetud
elektrienergia ja kasuliku soojuse kogutoodangu arvesse võtta siis, kui koostootmisüksuse
üldine tõhusus on võrdne või suurem kui:
- 80% – kombineeritud tsükli ja soojuse tagastamisega gaasiturbiinide ning
vaheltvõtu auru-kondensatsioonturbiinidel põhinevate jaamade korral ning
- 75% – muude koostootmisüksuste puhul.
Juhul, kui pakutud referentsväärtused ei ole saavutatud, siis see tähendab, et
koostootmisjaam
töötab
sega/hübriidrežiimil
(osa
soojusest
on
toodetud
koostootmisrežiimil ja osa mitte). Sellisel juhul jagatakse koostootmisüksus kaheks
tinglikuks osaks: koostootmise osa ja mittekoostootmise osa.
Koostootmise osa korral kontrollib jaama käitaja koormusgraafikut (kasuliku soojuse
nõudlus) ja hindab, kas üksus töötab teatavatel perioodidel koostootmise
maksimaalrežiimil. Kui see on nii, mõõdab jaama käitaja koostootmisüksuses toodetud
soojusenergia ja elektrienergia tegeliku toodangu asjaomases olukorras ja sellele vastaval
perioodil. Saadud andmete põhjal saab käitaja määrata elektri- ja soojusenergia tegeliku
suhte (Ctegelik). Elektri- ja soojusenergia tegelik suhe võimaldab käitajal välja arvutada,
millist osa aruandeperioodil mõõdetud elektrienergiast võib käsitada koostoodetud
elektrienergiana, mis on elektrienergia ja kasuliku soojuse kogutoodangu ja Ctegelik
korrutis. Eesti kaugküttevõrkude kontekstis on enamik koostootmisjaamadest
vaheltvõtuga vasturõhuturbiinidega jaamad. Erandiks on Enefit Power AS-i Balti
elektrijaam, mis on vaheltvõttudega kondensatsioonelektrijaam.
On oluline mainida, et standard EN 15316-4-5:2017 ei tee vahet koostootmisjaamas
koostoodetud soojuse ja kaugküttes kasutatud koostoodetud soojuse vahel. Võib juhtuda,
et koostootmisjaamas toodetud kasulik soojus on müüdud otse teatud tarbijatele, mis
asuvad väljaspool kaugküttevõrku (näiteks auru müük tööstustarbijatele). Antud töös on
sellega arvestatud – küsitlusankeedi täitmisel saab määrata kasuliku soojuse ja
kaugküttevõrku suunatud soojuse kogused eraldi. On eeldatud, et kaugküttega seotud
koostoodetud elektri ja tarbitud kütuste kogused on proportsionaalsed kaugküttevõrku
müüdud kasuliku soojuse osakaaluga kogu toodetud kasulikus soojuses.

Joonis 4.2. – CO2 eriheiteteguri arvutamiseks vajalikud koostootmisjaama andmed (juhul, kui
puudub koostootmisjaamas toodetud kasuliku energia müük väljapoole kaugküttevõrku ning kogu
soojus on toodetud koostootmisprotsessis)

17

Soojus- ja elektrienergia tõhusa koostootmise nõuded. Määrus. RT I, 16.12.2016, 10.
WWW: https://www.riigiteataja.ee/akt/116122016010?dbNotReadOnly=true [22.10.2021]
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Kui puudub koostootmisjaamas toodetud kasuliku energia müük väljapoole
kaugküttevõrku ja kogu soojus on toodetud koostootmisprotsessis, siis CO2 eriheiteteguri
arvutamiseks
vajalikud
andmed
(joonis
4.2):
kogu
kütuse/energia
sisend
koostootmisjaama ja koostootmisjaamas kogu toodetud soojus ning kogu toodetud neto
elekter (ei arvestata toodetud elektri kogust, mis läks omatarbeks).
Juhul, kui leiab aset koostootmisjaamas toodetud kasuliku energia müük väljapoole
kaugküttevõrku ja kogu soojus on toodetud koostootmisprotsessis, siis CO2 eriheiteteguri
arvutamiseks vajalikud andmed on (joonis 4.3):
- koostootmisrežiimil toodetud ja kaugküttevõrku suunatud soojuse kogus;
- koostootmisrežiimil toodetud elektri kogus, mis on seotud kaugküttevõrku
suunatud soojuse tootmisega;
- kütuse/energia kogus, mis on tarbitud kaugkütte soojuse tootmisega seotud
koostootmisrežiimil toodetud energia tootmiseks.

Joonis 4.3. – Koostootmisjaama sisendite ja väljundite jaotus ning CO2 eriheiteteguri arvutamiseks
vajalikud koostootmisjaama andmed (märgistatud valgete ringidega). Skeemi rakendatakse siis, kui
leiab aset koostootmisjaamas toodetud kasuliku energia müük väljapoole kaugküttevõrku ja osa
energiast on toodetud mitte koostootmisprotsessis.
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4.3. Arvutustulemused
Allpool olevad arvutustulemused põhinevad täidetud küsitlusankeetide põhjal. Küsitluse
üks aluseid oli Tõhusa kaugkütte nõuetele vastavus.18 Küsitlusankeetidega on kaetud nii
EJKÜ liikmete poolt majandatavad kaugküttevõrgud kui ka mõningad ühingusse
mittekuuluvate ettevõtete kaugküttevõrgud, kus nõustuti omi andmeid esitama.
Hinnanguliselt moodustavad andmeid esitanud ettevõtted 95% (toodetud soojusejärgi)
kaugküttesüsteemidest. Suurim kaugküttesüsteem mis jäi erinevatel põhjustel vaatlusest
on Sillamäe linna kaugküttesüsteem (soojuse toodang umbes 160 GWh/a). Aasta 2020 oli
esialgsetel andmetel Eesti kliimaajaloo kõige soojem. Eesti aasta keskmiseks
õhutemperatuuriks arvutati ilmateenistuses 8,4 °C (norm 6,0 °C). Nii sooja aastat ei ole
varem esinenud – Eesti keskmine õhutemperatuur ei olnud ühelgi kuul alla nulli.
Laekunud andmete kohaselt enamus soojusest (58.4%) on toodetud taastuvkütustega.
Peamine taastuvkütus on puiduhake (üle 99% soojuse tootmiseks kasutatud
taastuvkütustest). Heitsoojusega toodetud soojuse osakaal on 15.7%. Fossiilsete kütuste
osakaal on 25.9%, millest 3/4 moodustab maagaas (vt joonis 4.4).

Joonis 4.4 – Toodetud soojuse jaotus selle tootmiseks kasutatud kütuse/energia järgi

Eesti kaugküte CO2 eriheiteteguri väärtus sõltub kasutatavatest arvutusmetoodikatest.
Ainult katlamajades toodetud soojuse ja/või heitsoojuse kasutamisel CO 2 eriheiteteguri
arvutamine on oluliselt lihtsam võrreldes kaugküttesüsteemidega, kus on rakendatud
koostootmine, ja selle leidmiseks on vaid üks viis (vt ptk 4.1, kus kütustega/energiatega
kaugküttesüsteemi sisenev CO2 kogus jagatakse müüdud soojuse kogusega).
Tõhus kaugküte ja tõhus kaugjahutus. EJKÜ. 2021
WWW: https://epha.ee/tohus-energia/ [02.11.2021]
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Koostootmisega kaugküttepiirkondades CO 2 eriheiteteguri arvutamiseks on kasutatud nii
power bonus“ meetodit kui ka CO2 heitmete proportsionaalset jaotust elektri ja soojuse
vahel.
Kaugküttesüsteemides, kus soojuse tootmine toimub ainult katlamajades või
ja/või heitsoojuse arvelt, moodustas soojuse tarbimine 2020.a 960 396 MWh, ehk 26%
kogu soojuse tarbimisest ja nende kaalutud keskmine kaugküte CO 2 eriheitetegur on
33.1 kgCO2/MWhsoojus.
Kaugküttesüsteemides, kus kasutati koostootmist, moodustab soojuse tarbimine
2 728 485 MWh, ehk 74% kogu soojuse tarbimisest. Samas, koostootmisega
kaugküttesüsteemid moodustavad ainult 6% kogu laekunud täidetud ankeetide kogusest
(joonis 4.5).

Joonis 4.5 – Koostootmisega ja koostootmiseta kaugküttesüsteemide arv ja soojuse müük nendes
kaugküttesüsteemides

Koostootmisega kaugküttesüsteemide kaalutud keskmine kaugküte CO2 eriheitetegur on:
- CO2
heitmete
proportsionaalsel
elektri
ja
soojuse
vahel
jaotamisel
104 kgCO2/MWhsoojus,
- „power bonus“ meetodi kasutamisel -38.4 kgCO2/MWhsoojus.
„Power bonus“ meetodi kasutamisel on tulemuseks negatiivne CO2 eriheiteteguri väärtus.
See tuleneb sellest, et:
1. Koostootmisel
toodetud
elektrienergiale
rakendatakse
Eesti
keskmist
elektritootmise CO2 eriheitetegurit.
2. Eeldatakse, et koostootmisel toodetud elekter on lisatoodang („boonus“ toodang)
ja selle tõttu asendatav Eesti keskmine elektritootmise CO2 kogus lahutatakse
koostootmiseks kulunud kütustega/energiatega kaasnevast CO2 kogusest.
3. Suur erinevus kahe kaugküte CO2 eriheiteteguri arvutamise meetodi vahel
koostootmisega kaugküttesüsteemides tuleneb sellest, et Eesti keskmine elektri
tootmise CO2 eriheiteteguri väärtus on suhteliselt kõrge. Tänu sellele võib
koostoodetud elektriga seostatav CO2 koguse arvväärtus olla suurem kui
kaugküttesüsteemis tarbitud kütuste/energiate CO2 kogus (eriti siis, kui
kaugküttesüsteemis on suur taastuvkütuste/energiate ja heitsoojuse tarbimine
kasuliku energia tootmiseks), ehk toodetud soojusega kaasnev CO2 eriheitetegur
jääb bilansiliselt negatiivseks.
Tulevikus, kui elektri tootmisel kasutatakse rohkem taastuvaid energiaallikaid ja elektri
tootmise eriheiteteguri väärtus muutub väiksemaks, võib „power bonus“ meetodiga
arvutatud kaugküte soojuse CO2 eriheitetegur olla suurem võrreldes proportsionaalse CO2
heitmete jagamise meetodiga.
Kaugküttesüsteemide kaalutud keskmine CO2 eriheitetegur sõltuvalt valitud
koostootmisega kaugküttesüsteemide arvutamise metoodikast on -19.8 kgCO2/MWhsoojus
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(„power bonus“ meetod) või 85.6 kgCO2/MWhsoojus (proportsionaalne jaotus). Tulemused
on koondatud tabelis 4.1. Joonisel 4.6 on toodud laiendatud ülevaade soojuse tootmise
eriheiteteguritest lähtuvalt kaugküttesüsteemide soojuse müügikoguse vahemikutest.
Tabel 4.1. 2020.a laekunud andmete alusel arvutatud kaugküttesüsteemide kaalutud keskmine CO2
eriheitetegur kasutades „power bonus“ ja proportsionaalse jaotuse arvutusmeetodeid

Juhul, kui kaugküttesüsteemid hakkavad sisse ostma taastuvelektrit ja meie arvestame
seda null CO2 eriheiteteguriga, siis:
- proportsionaalse jaotuse arvutusmeetodi kasutamisel moodustab kaugküte CO 2
eriheitetegur 80.0 tCO2/MWhsoojus (vähenemine 6.5%);
- koostootmiseta
kaugküttesüsteemides
moodustab
eriheitetegur
24.1 tCO2/MWhsoojus (vähenemine 27.2%).

Joonise 4.6 – Ülevaade soojuse tootmise eriheiteteguritest lähtuvalt kaugküttesüsteemide soojuse
müügikogusest

Analüüsitud kaugküttesüsteemidest enamus on tõhusad lähtuvalt tõhususe määramise
metoodikast19. Joonisel 4.7 on koondatud kaugküttesüsteemide eriheitetegurit väärtused
lähtuvalt süsteemi suurusest ja tõhususest.

19

Kaugjahutussüsteemide energiatõhususe tõendamise statuut. WWW:https://epha.ee/wpcontent/uploads/2020/08/Kaugjahutuss%C3%BCsteemi-t%C3%B5hususe-m%C3%A4rgisestatuut_2020.pdf [28.10.2021]
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Joonis 4.7 – Kaugküttesüsteemide eriheitetegurit väärtused lähtuvalt süsteemi suurusest
ja tõhususest (proportsionaalse jaotuse meetodi tulemused)
Jooniselt 4.7 on näha, et kõigi tõhusate kaugküttesüsteemide soojuse tootmise CO2
eriheide on oluliselt väiksemad ainult maagaasist (on madalaima süsinikusisaldusega
fossiilkütus) toodetud soojuse tootmise keskmisest eriheitest (reaalne eriheide hakkab
sõltuma katla konstruktsioonist ja soojuskandja parameetritest). Esitatud andmetest on 7
kaugküttesüsteemi mittetõhusad ja nende eriheitmed on kõrgemad võrreldes maagaasiga
toodetud soojuse eriheitega.
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5. ETTEPANEKUD JA TÄHELEPANEKUD
Tähelepanekud:

-

Eesti seadusandluses puudub heitenergia (heitsoojuse ja heitjahutuse) ühtlane ja
selge definitsioon. Praegune lähenemine põhineb eeldusel, et heitsoojus tekib
vaatamata soojuse tarbimisele/vajadusele, kuna soojuse tootmine ei ole vastava
ettevõtte jaoks opereerimise põhieesmärgiks.
Heitenergia olemuse ja CO2 eriheiteteguri(te) ühtlane määramine energiatõhususe
kontekstis riigi tasandil on oluline arvutuste läbipaistvuse ja tulemuste usalduse
tõstmise seisukohalt.

-

Hoonete energiatõhususe arvutamise põhimõtted ei soodusta sisse ostetava
taastuvelektri
kasutamist.
Näiteks,
soojuspumplahendusel
põhinev
ja
taastuvelektrit tarbiv kaugküttesüsteem ei taga sellisel juhul CO 2 neutraalset
soojuse tootmist. Kogu sisse ostetav elekter vaatamata päritolule on arvestatav
sama
kaalumisteguriga,
ehk
vaatamata
elektri
päritolule
hoone
(kaugküttesüsteemi) energiatõhusus ei muutu. Kaugkütte CO2 eriheiteteguri
arvutamisel arvestati sama põhimõttega, ehk sisse ostetud elektrile rakendatakse
eraldi tuletatud Eestis toodetud keskmise CO2 eriheitetegurit vaatamata sellele, mis
päritoluga on tarbitav elekter konkreetses kaugküttesüsteemis.

-

„Power bonus“ meetodil kasutatakse Eesti keskmist elektritootmise eriheitetegurit
(rakendatakse nii toodetud ja elektrivõrku suunatud kui ka tarbitud elektrile). See
meetod ei toeta taastuvelektri kasutamist soojuse tootmisel ja edastamisel
kaugküttesüsteemides.

-

Mõnede (reeglina väikse soojuse tootmismahuga) kaugküttesüsteemide korral
puudusid andmed tarbitud primaarenergia kohta (näiteks, puudub hakkepuidu
kütteväärtuse mõõtmine, arveldus tarnijaga käib toodetud soojuse järgi). Sel juhul
on tarbitud primaarenergia leitud arvutuslikult võttes suitsugaaside pesurita
hakkepuidukatelde kasuteguriks 85% alumise kütteväärtuse järgi ja 92% õli või
maagaasi katelde korral.

-

Mõnede koostootmisega kaugküttepiirkondade koostootmisüksuste üldised
kasutegurid olid madalamad kui referentsväärtused. Referentsväärtuste ületamine
võimaldab kogu mõõdetud elektrienergia ja kasuliku soojuse kogutoodangu
arvesse võtta (vt ptk 4.2. Soojuse tootmine koostootmisega kaugküttevõrkudes).
Standardis pakutud lahendus soojuse tootmisega seotud elektri koguse leidmiseks
põhineb elektri- ja soojusenergia tegeliku suhe väärtusel. Selle leidmiseks
kontrollib jaama käitaja koormusgraafikut (kasuliku soojuse nõudlus) ja hindab,
kas üksus töötab teatavatel perioodidel koostootmise maksimaalrežiimil.
Reaalsete objektide korral ei ole selline lähenemine alati võimalik.

Ettepanekud:

-

Kui on soovi tulevikus arvestada tarbitud taastuva elektri kaalumisteguriga, siis
koostootmisega kaugküttepiirkondades on mõistlik rakendada proportsionaalset
jaotuse metoodikat kaugküttes toodetus soojuse CO2 eriheiteteguri arvutamiseks.
Selliselt juhul tuleb eraldi arvutada Eestis toodetud fossiilse elektri CO 2
eriheiteteguri ja rakendada neid vastavalt tarbitud elektri päritoluga kogustele.

-

On mõistlik jälgida standardis EN 15316-4-5:2017 mainitud põhimõtet, ehk
koostootmisjaamas toodetud elektrit, mis ei ole seotud soojuse tootmisega (nt
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kondensatsioonrežiimil toodetus elekter), ei arvestata soojuse CO2 eriheiteteguri
arvutamisel.
Samas võib koostootmisega kaugküttepiirkondades kaaluda kaugküttega seotud
koostoodetud elektri arvutamismetoodika muutmist. Kui praegusel lähenemisel on
rakendatud üldkasuteguri referentsväärtused ja elektri- ja soojuse toodangu
tegelik suhe, siis uus lähenemine võiks arvestada koostoodetud ja kaugküttevõrku
suunatud soojuse ja muu kondensaatoris eraldatud soojuse, mis ei leidnud
rakendamist ja oli suunatud väliskeskkonda. Teisisõnu, kui koostootmisüksus
suunab üleliigse ja potentsiaalselt kasulikult ära kasutatava soojuse
väliskeskkonda, siis vaatamata üldkasuteguri referentsväärtuse ületamisele, tuleb
selle soojusega kaasnevat koostoodetud elektrikogust mitte arvestada CO 2
eriheiteteguri arvutamisel.

26

LISA 1 – KÜTUSTE/ENERGIATE CO2 ERIHEITETEGURID
Eriheide
Kütus

Antratsiit
Koksistuv kivisüsi
Bituminoosne kivisüsi
Ligniit
Turvas
Eesti põlevkivi tolmpõletamisel
Eesti põlevkivi keevkihtpõletamisel
Eesti põlevkivi tsemendi tootmisel
Koks
Tahke biomass (puit)1
Toornafta
Vedelgaas
Bensiin
Reaktiivkütus
Petrool
Diislikütus
Raske kütteõli
Kerge kütteõli
Põlevkiviõli
Etaan
Bituumen
Määrdeained
Õlikoks
Rafinaatõlid
Muud õlid
Maagaas
Generaatorgaas
Poolkoksigaas (uttegaas)
Põlevkivigaas
Olmeprügi
1

tC/TJ

26,8
25,8
26,2
27,6
28,9
27,85
26,94
29,1
29,6
29,8
20,1
17,3
18,1
19,5
19,6
20,3
21,1
19,6
21,2
16,9
22,1
20,1
27,6
20,1
20,0
15,3
47,6
18,6
33,1
16,15

tCO2/GWh

353,5
340,3
345,6
364,1
381,2
367,4
355,3
383,8
390,4
393,1
265,1
228,2
238,7
257,2
258,5
267,8
278,3
258,5
279,6
222,9
291,5
265,1
364,1
265,1
263,8
201,8
627,9
245,3
436,6
213,0

– taastuva biomassi eriheide on 0
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LISA 2 – SOOJUSE ERIHEITETEGURI LEIDMINE
KOOSTOOTMISJAAMA NÄITEL
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