


ADVENi partnerlus –

püsiv konkurentsivõime ja
kulutõhusus muutuvas 
maailmas



Üldinfo ADVENi kohta

• Käive ~160 M€

• Töötajate arv 190, Eestis 75

• Soojuse müük 2014 kokku 2300 GWh - Soome 1930 GWh, Eesti 370 GWh

• Energialahenduse arv 192 - Soome 103, Eesti 89
‒ Kaugküttevõrke- Soome 12, Eesti 33 

‒ Ärikliendi lahendusi - Soome 92, Eesti 55 

‒ Tahkel kütusel lahendusi - Soome 23, Eesti 4

‒ Gaasikütusel lahendusi - Soome 19, Eesti 79

‒ Külmatootmislahendusi - Soome 5

‒ Elektritootmislahendusi – Soome 1, Eesti 3

‒ Muud lahendused – Soome 45, Eesti 7

• Installeeritud võimsused
‒ Tahkel kütusel lahendused - Soome 232 MW, Eesti 18 MW

‒ Soojuspumbad – Soome 21 MW 

‒ Muud lahendused – Soome 1091 MW, Eesti 309 MW

• Varustuskindlus- 99.9%

Peakontor

Regionaalsed 

keskused

Tootmisüksused



Eesmärk on leida kliendile 
soodsaim energialahendus

Energia tootmine erinevate kütuste ja 

lahendustega

Tootmise jälgimine ja 

analüüs

Efektiivne 

tootmisseadmete 

käitamine

Kütuste hankimine

Energiatarbimise   

auditeerimine ja 

energialahenduste 

kavandamine

Energialahenduste  

ehituse 

projektijuhtimine

Energialahenduste  

finantseerimine

 Aurukatlamajad

 Veekatlamajad

 Soojuspumbad

 Külmalahendused

 Koostootmisjaamad

 Jääksoojuse  

kasutamine

 Erinevad kütused-

hakkpuit, turvas, 

pelletid,  LNG, 

põlevkiviõli, maagaas 



Energiatõhususe toetused

• Riiklik energiapoliitika   
‒ taastuvate energiaallikate kasutuse osakaalu suurendamine

‒ energiatõhususe suurendamine läbi koostootmise

• Toetuseta mittetasuvad projektid
- kaugküttevõrkude soojuskao vähendamine

• Soojuse lõpptarbija hinda alandavad projektid
‒ Kütusevahetuse projektid

‒ Ebaefektiivse kaugkütte asendamine lokaalkütte lahendustega



Koostöös KIK-iga teostatud 
projektid

• 2010 aastal Kunda linna kaugküttevõrgu renoveerimine
‒ 642m eelisoleeritud torustikku

‒ Soojuskao vähenemine 1800 MWh võrra (11%)

‒ Investeering kokku 220k€, sellest toetus 110k€

‒ CO2 vähenemine 119t/a

• 2011 Viimsi kooli ühendamine Haabneeme kaugküttevõrguga
‒ 545m eelisoleeritud torustikku

‒ Primaarenergia kokkuhoid tulenevalt madala kasuteguriga katlamaja ühendamisest 
ühtsesse võrku

‒ Investeering kokku 138k€, sellest toetus 55k€

‒ CO2 vähenemine 120t/a



Koostöös KIK-iga teostatud 
projektid

• 2012-2013 aastal Narva-Jõesuu kaugküttevõrgu renoveerimine
‒ Toetuse saaja Narva-Jõesuu linnavalitus

‒ 3585m eelisoleeritud torustikku

‒ Soojuskao vähenemine 4900MWh võrra (36%)

‒ Investeering kokku 1391k€, selles toetus 696k€

‒ CO2 vähenemine 1191t/a

• 2012-2014 aastal Rakveres Päikese tänaval koostootmisjaama ehitus
‒ Puiduhakkel töötav termaalõli katel koos ORC turbiiniga

‒ Soojuslik võimsus üle 5,3MW ja elektriline võimsus 1MW

‒ Aastane soojuse toodang   32 000 MWh ja elektri müük võrku 5 600 MWh

‒ Investeering 4,2M€, toetus 1,4M€; kokku 5,6M€

‒ Kaugkütte hinnalangus tarbijale 12€/MWh

‒ CO2 vähenemine 10800 t/a



Ettepanekud

• Toetatavate tegevuste, tingimuste ja taotlusvoorude aegade pikemaajaline 
planeerimine 

• Toetuste rakendamine kõikidele projekti osadele (maa ost, võrkude ja 
liitumiste ehitus, jne) mis on vajalik projekti elluviimiseks

• Konkurentsiameti regulatsiooni muutmine (uute seadmete rajamisel 
olemasolevate seadmete mahakandmine)

• Toetuse määrade diferentseerimine (väiksemates võrkudes kõrgem toetuse 
määr)

• Arengukavade toetusmeede (toetuse saaja ja arengukava koostaja võiks olla 
ka soojusettevõtja)



Tänan tähelepanu eest!

Priit Tiit

Adven Eesti AS

Arenduse ja investeeringute valdkonna juht

priit.tiit@adven.com




