
Energiatootmine, 
energiasääst ja energia 

taaskasutus



1. Kütused.
a) tahkekütused- halupuit, hakkepuit, turvas, pellet, süsi, põhk, hein;
b) vedelkütused- diislikütus (eriotstarbeline), ahjukütus, petrool, 
masuut;
c) gaaskütused- maagaas, veeldatud gaas, biogaas.

Biokütused (taastuvad kütused) – puit , hakkepuit, pellet, biogaas, 
hein , põhk,

Turvas loetakse taastumatuks kütuseks.

Taastuvad kütused- tuul, päike, vesi, geotermaalne energia, puit, 
biomass



2. Primaarenergia hind

Põlevkiviõli (kerge)                            38-40 eurot/MWh                
                   
Eriotstarbeline diislikütus                73-74 eurot/MWh                  
   
Maagaas                                              40-44 eurot/MWh
Pellet                                                    34-37 eurot/MWh
Hakkepuit                                            11-12 eurot/MWh
Turvas                                                  12- 13 eurot/MWh

Hinnad võetud erinevate soojuse tootjate kütuste 
ostulepingutest 2014 aastal ja sisaldavad transpordikulu



3. Energia tootmine ja tarbimine

Katlamaja – lokaalne, kaugküte

1. lokaalne – kõik kütused;

2. kaugküte- kõik kütused (ka halupuudega);

Lokaalkatlamaja katlaid on lihtne kombineerida ka koos soojuspumpadega 
(päikeseenergiaga, vee energiaga, maa energia) ja jahutusega. Siin ka 
võimalik energia taaskasutus (heitvesi, heitõhk).

Kaugküte on kõige lihtsam lahendus. Ettevõte saab keskenduda oma 
põhitegevusele.



Koostootmine

Kui lokaalne katlamaja ja kasutatakse kütusena maagaasi ja samas on ka 
elektrienergia tarbimine suur, siis tasuks kaaluda gaasimootori paigaldust. Osa 
soojusest müüa naabritele või kaugküttevõrku.  Elektrit tarbida ise ja ülejääk 
müüa võrku.  

Võimalik ka koostootmisjaam rajada taastuvatel kütustel. Eeldab aastaringset 
soojuse tarbimist.

Taastuvatest allikatest toodetud energia eest saab toetust – 0,0537 eurot/kWh

Tõhusal koostootmisel toodetud energia eest on toetus- 0,032 eurot/kWh

 Tasu maksab Elering tootja avalduse ja lepingu alusel. 
http://elering.ee/taastuvenergia-toetus/ 

http://elering.ee/taastuvenergia-toetus/
http://elering.ee/taastuvenergia-toetus/


4. Soojuse tootmise hinnad

Tootjatele, kes müüvad soojust kaugküttevõrku on kohustus hinnad 
kooskõlastada Konkurentsiametiga. Sama ka lõpptarbijatele müüjatel.

Soojuse hinnad on nähtavad siit:

http://www.konkurentsiamet.ee/?id=18308

Soojuse hind soojuspumbaga maakontuurist      34-36 eurot/MWh

Soojuse hind soojuspumbaga kaevanduse veest  55 eurot/MWh

http://www.konkurentsiamet.ee/?id=18308
http://www.konkurentsiamet.ee/?id=18308


5.Võimalikud toetused 
1) SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Olemas programm nimega Keskkonnaprogramm ja selle 
alamprogramm – atmosfääriõhu kaitse programm.
http://
www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/keskkonnaprogr
ammi-oigusraamid

2) PRIA

http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/keskkonnaprogrammi-oigusraamid
http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/keskkonnaprogrammi-oigusraamid
http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/keskkonnaprogrammi-oigusraamid


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Energeetika negatiivse keskkonnamõju vähendamisega seoses toetatakse 
järgmiseid tegevusi

………………………………………………………….
2) Elektri ja soojuse koostootmise arendamisel, katlamaja üleviimisel 
taastuvale kütusele või taastuval kütusel töötava katlamaja rajamisel peab 
omaosalus olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest.



PRIA 
Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse 
parandamiseks, maamajanduse mitmekesistamine

 



Periood 2014 – 2020

Säästev energia tootmine, ülekanne ja tarbimine

Selleks tuleb EL vahenditest kaasrahastada:

energiavarustuse mitmekesistamist; 

võrkude töökindluse parandamist ja integreerimist 
naaberriikidega;

energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamist (sh 
investeeringud energiatõhusatesse hoonetesse, tööstusse ja 
avaliku sektori taristu energiamahukuse vähendamisse)





Tänan kuulamast!

Taivo Kaus

GSM 512 7342

taivo.kaus@eesa.ee
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