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KOGEMUS JA KVALITEET 

20 aastat, 20 tuhat projekti, 2 mld €, 

veamäär 0,88%

KÕRGE RAHULOLU

kliendid 87%, ministeeriumid 96%, töötajad 84% 

INIMESED JA TEHNOLOOGILINE 

VALMIDUS

58 töötajat sh 58% (33 töötajat) maakondades. 

SFOS (KIKAS) Asjalikud koostöösuhted

KESKKONNAMINISTEERIUMI 

HALDUSALAS

ASUTATUD 2000

22 aastat 

keskkonna heaks
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Kolm valdkonda- hulk 

erinevaid tegevusi

2019: 

…. valdkonnad on muutunud. 
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Valdkonnad 2022

Heledad teemad seostuvad kõikidesse valdkondadesse

Lisaks projektid: ELWIND, karjäärid, puurkaevud, laevarakid jne
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Rohelepe – keskkond on oluline!
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Uued 

kaugküttepiirkonnad

✓ Uus soojustorustik 2,8 km

✓ Uus katlamaja 2,35 MW

✓ Kokkuhoitud 540 t CO2 ekv/a

- Kanepi

- Melliste

- Rannu
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Soojustorustiku 

rekonstrueerimne

✓ Rekonstrueeritud ja uus 

soojustorustik 175 km, 

sellest valmis 158 km

✓ Projekte 158 tk

✓ Energia kokkuhoid 52 tuhat 

MWh/a

✓ Kokkuhoitud 13 tuhat t CO2

ekv/a

✓ Toetus 28,8 miljonit eurot
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Katelde 

rekonstrueerimine

✓ Rekonstrueeritud ja uus võimsus 154 MW*, 

sellest valmis 125 MW

✓ Projekte 74 tk

✓ Kõik on katlamajad (hake, pellet)

✓ Kokkuhoitud 73,5 tuhat t CO2 ekv/a

✓ Toetus 28,8 miljonit eurot

* 3 katlamaja loobumise teade
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Lokaalset küttelahendust

ehitamin kaugküttelahendus

asemel

✓ Uus võimsus 1,64 MW

✓ Projekte 8 tk

✓ Voor oli avatud 01.12.2017-27.03.2020.

✓ Algne eelarve oli 5 miljonit eurot, väikse huvi 

tõttu suunati vahendid mujale

✓ Toetus 359 tuhat eurot.
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Soojusmajanduse 

arengukavad

✓ SMAKe valmis 195 tk – sihtmäär 200 tk

✓ Taotlemine on avatud

✓ Eelarve 500 tuhat eurot

✓ Eelarve jääk 20 tuhat eurot
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KP: Korteriühistute 

toetus

• Liitumiseks kaugküttega (biomassil või fossiilsel 

kütusel töötav küttesüsteem on võimalik asendada 

kaugküttevõrguga). Liitumispunktini

• Biomassil töötava (nt halupuit, pellet, hakkepuidu) 

katelseadme saab välja vahetada biomassil töötava 

katelseadmega või taastuvkütuse lahendusega

• Fossiilset kütust (nt kivisüsi, nafta, põlevkivi) kasutav

küttesüsteem (v.a maagaas) on võimalik asendada

taastuvkütuse lahendusega.
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KP: Korteriühistute 

toetus

- Toetus korteriühistutele

- Omaosalus 50%

- 1 x aastas
NB! Elamu peab olema ehitatud enne 2010. aasta 1. jaanuar

✓ 51 rahastatud projekti, sh. 41 liitumist kaugküttega 

(mitte-rahastatud 8)

✓ Toetus 1,2 miljonit eurot

✓ 1500 inimest kasutavad rohelisemat kütet



Homse hoidjadHomse hoidjad

Murekohad

➢ Sõda – ebakindlus, kallinemine, tarneraskused
o AK periood kuni 31.08.23

o Toetust ei saa suurendada (max toetus on eraldatud või on leping 

sõlmitud)

➢ Hanketingimuste täitmine

➢ Lepingute muutmine vs täiendava tähtaja andmine 

puuduste kõrvaldamiseks (VÕS § 114)

➢ Vaegtöö
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Energia salvestuse 
pilootprogramm
RRF taaste- ja vastupidavusrahastu

• Eesmärk: Toetuse andmise eesmärk on 

hoogustada taastuvast energiast toodetud ja 

salvestatud soojus- või elektrienergia 

kasutuselevõttu ning suurendada seeläbi  

taastuvenergia osatähtsust kaugkütte- ja 

elektrisüsteemides koos fossiilkütuste kasutuse 

vähendamisega

• Toetame: Soojusettevõtja investeeringud 

taastuvatest energiaallikatest toodetud soojuse 

energiasalvestusseadmete rajamiseks ning

ettevõtja investeeringud elektri 

energiasalvestusseadmete rajamiseks

• Meetme eelarve: 8 miljonit eurot

Kellele?

Eestis registreeritud äriühingud, 

kellel pole seadusega keelatud 

energiasalvestusseadmete 

omamine või opereerimine sh 

kohalikule omavalitsusele kuuluvad 

äriühingud 

Millal?

2022 IV kvartal 

Kuidas?

Taotlemine toimub E-toetuse 

keskkonnas

Lisainfo

Avaldatakse enne vooru 

avanemist KIKi kodulehel

https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
https://www.kik.ee/et
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Energia salvestuse 
pilootprogramm
RRF taaste- ja vastupidavusrahastu

• Toetatakse: Projekteerimine (s.h. ekspertiis),
soetamine, ehitamine (s.h. omanikujärelvalve),
paigaldamine ja sellega seotud tegevused (s.h.
personali koolitus selles osas), teavitamisnõuete
täitmiseks vajalikud kulud.

• Ei toeta: Lisaks tavalistele mitte toetatavatele 
tegevustele (palga- ning projektijuhtimiskulud, 
amortisatsioon, kasutatud seadme ost jne) ei toeta 
energia tootmisseadme rajamise ja haldamisega seotud 
kulusid, kaugkütte- ja elektrisüsteemide trasside 
rajamise ja haldamisega seotud kulusid.

• Toetus: Toetuse maksimaalne summa on 1 miljon 
eurot.

• Abi osakaal toetatavatest kuludest: 50% (VTA); 
30% suurtele (riigiabi koostootmisjaamadeta piirkond); 
15% suurtele (riigiabi koostootmisjaamadega 
piirkond). Osakaalu suurendamine:+20 % 
väikeettevõtjatele ja +10% keskmise suurusega 
ettevõtjatele (riigiabi)

Projektikoordinaator 
Anastasia Petrova
(anastasia.petrova@
kik.ee, 6 274 151)

mailto:anastasia.petrova@kik.ee
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Kaugkütte investeeringud
Regionaalarengufond

• Eesmärk: kaugküttesüsteemides energia 
kasutamise efektiivsuse suurenemine ja 
tootmissüsteemist pärinevate saasteainete 
heitkoguste vähenemine. 

• Tegevused: 

1) soojustorustiku renoveerimine (km, KHG 
kokkuhoid);

2) soojuse tootmise seadme renoveerimine, 
taastuvenergia ainult (MW, KHG kokkuhoid, 
taastuvenergia toodang MWh);

3) lokaalkütet kasutava hoone tarbijapaigaldise 
ühendamine olemasoleva kaugküttevõrguga 
(km, KHG kokkuhoid).

• Meetme eelarve: 22,5 miljonit eurot

Kellele?

Taotleja võib olla soojusettevõtja 

kaugkütteseaduse tähenduses, 

KOV, KOVle kuuluv asutus või 

äriühing

Millal?

2022 IV kvartal

Kuidas?

Taotlemine toimub E-toetuse 

keskkonnas

Lisainfo

Avaldatakse enne vooru 

avanemist KIKi kodulehel

https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
https://www.kik.ee/et
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Kaugkütte investeeringud
Regionaalarengufond

• Lisad
- SMAK (kuni 50 tuhat MWh/a)

- Eelprojekt ja projekteerimistingimused (soojuse tootmine)

- Eelprojekt või põhjalik kirjeldus koos skeemiga (torud)

- Soojuse ostu konkurssi info (tootmine)

- KHG arvutus (KIKi vorm)

- FMA

- Omafinantseeringu olemasolu tõendus
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Kaugkütte investeeringud
Regionaalarengufond

• Toetus kuni 1 miljon eurot

• 45% AK kuludest

• ≤1 MW – 400 tuhat; >1MW – 300 tuhat eurot

• 1 km – 220 tuhat eurot. 

GBER uus versioon II poolaasta – ilmselt ei pea 
enam tavapärase tootmisseadme maksumust 
maha lahutama.

• Ei toetata: 

- uue kaugküttepiirkonna rajamist

- ehitatava hoone liitmist võrguga

- kasutatud seadme ostu

- fossiilse kütusega tootmisseade

Projektikoordinaator Kristjan 

Kalda

(kristjan.kalda@kik.ee, 6 274 327)
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Ida-Virus kaugkütte 
lahtisidumine põlevkivist
Õiglase ülemineku fond

• Eesmärk: Narva linna kagukütte lahti 
sidumine põlevkivitööstusest taastuvatel 
energiaallikatel põhineva soojuse tootmise 
seadme ehitusega, mille võimsus on 
vähemalt … MW

• Katlamaja, CHP, soojuspump vms –
tehnoloogiat ei piira, roheline, tõhus ja 
jätkusuutlik

• Taotlusvoor paralleelselt NSV soojuse ostu 
konkursiga – eelkonsultatsioon

• CHP korral toetus ainult soojuse osale

• Riigiabi? Kiirendatud korras rakendatav 
meede? Ühendmäärus?

• Toetus kuni 45%

• Meetme eelarve: 20 miljonit eurot

Kellele?

Äriühing – soojuse ostu 

konkursi võitja

Millal?

2022 II pool

Kuidas?

Taotlemine toimub E-

toetuse keskkonnas

Lisainfo

Avaldatakse enne vooru 

avanemist KIKi kodulehel

Projektikoordinaator 

Kristjan Kalda

(kristjan.kalda@kik.ee, 6 274 

327)

https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
https://www.kik.ee/et
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Loome tuleviku võimalusi!

Järjekindlalt!


