
9/1/2015

1

Millest alustada ja kuidas kavandada 
energiasäästu ettevõttes?

Aivar Uutar
AU Energiateenus OÜ

52 49 809
aivar@energiateenus.ee

Saame tuttavaks

Aivar Uutar

Alates juuni 2011 AU Energiateenus juhataja www.energiateenus.ee

Alates juuni 2004  kuni mai 2011 AS Clik ehitusdirektor / juhatuse liige

Oktoober 1996 – mai 2004 AS Merko Ehitus eriosade spetsialist

Haridus TEMT(üldehitus)+TTÜ (küte ja ventilatsioon)

Aktiivselt tegev EKVÜ liinis www.ekvy.ee, liige alates aastast 2007

Alates 08.05.2012 EKVY juhatuse esimees

Volitatud 8 kütte- ventilatsiooni ja jahutusinsener

Volitatud 8 energiatõhususe spetsialist

Konsultatsioon

Energia- ja
ressursiaudit
Konsultatsioon

Energiatõhusus-
projektid

Hooldus ja
kaugseire

Lokaalsed energia-
tootmislahendused

Hoone-
automaatika

E N E R G I A T E E N U S

3 aasta jooksul:

o Kaardistatud 76 äri ja - tootmisettevõtte energiatarbimine - ca 490 000 m2

o Planeeritud meetmed on realiseeritud tänaseks 18 äri- ja tootmisettevõttes

o 2013 aastal vähenes realiseeritud meetmete tulemina

o Soojusenergia tarbimine 4 100 MWh / a  st. ca 230 000 EUR / a

o Elektrienergia tarbimine 2 400 MWh / a st. ca 240 000 EUR / a

ET pidepunktid

Miks tegelda energiatõhususe temaatikaga ?

Energiatõhususprojekti sisendid?

Millised on ET realiseerimise võimalused?

Kes mida teeb ?

Miks tegelda energiatõhusustemaatikaga?
Kulud on suured…

Regulatsioonid karmistuvad…

Teema on popp…

Avalikkuse surve…

Hea võimalus investeeringuteks…

Naaber juba tegi, teen ka…

EU toeatusrahade abil saab nii mõndagi tehtud…

Hakkajad inimesed otsivad uusi väljundeid…

jne

Millest alustada?

Ise pusida – kas on oskusi, aega, motivatsiooni ?

Määrata ettevõttes keegi vastutama - defineerida ülesanded…

Kaasata välist abi – keda, kuidas…

Lüüa käega…

Oodata, kuni rahalaev randub ja keegi midagi ära teeb…
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Võimalikud stsenaariumid

Ühekordne konsultatsioon…
Energiamärgis…
Piloteeriv audit / kiirkaardistus / kiirseire…
Nö lõputu infovahetus…
Energiaaudit…
Erinevate müügimeeste combo…
Laiendatud energiaaudit…
Energiatõhususkava ideest teostuse ja vastutuseni

Kuskil vahel on veel termograafia, piirete ülevaatus, 

Lähteandmete analüüs, benchmarking

Energiaarvutused, simluatsioonid, 
majandusarvutused

Meetmete projekteerimine, realiseerimine

Väiksemad kogukulud
Uuenenud tehnoloogia
Rahulolevad kliendid

Seadistused, järelseireSeadistused, järelseire

Fookuses on energiasääst, mõistlike investeeringute ja positiivsemate rahavoogudega

� Klassikaline auditeeri, projekteeri, ehita hangete jada;

� Erinevad partnerid teevad oma osa kokkuleppehinna alusel.

� Tarbija ehk klient finantseerib meetme elluviimist

Energiatõhususe projekti juhtimine;

� ESCO pakub lahenduse, viib selle projektijuhina ellu ja teenib kokkuleppehinna või % alusel;

� Energiateenusettevõte finantseerib ise meetme elluviimist

Energiateenus;

� Kõik riskid on ESCO kanda, saab küsida riski võtmise eest kõrgemat marginaali;

Energiatõhususprojekti mõiste ja
finantseerimine

Sisendinformatsiooni kogumine

Eelaudit
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Projekt;
(Rahastus);

Ehitus;
Järelseire

Põhiaudit

Projekt

Tellija vajaduste, võimaluste, soovide kaardistamine

Võimalikud stsenaariumid

Ehitus
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Järelseire

Põhiaudit;
Projekt;
Ehitus

Eelaudit / 
ettevalmistus

Eelaudit
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Harjumatu lepinguformaat;

Finantsriskid;

Tegijate pädevus;

Majanduskeskkonna
turbulents;

Võimalikud stsenaariumid
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Vastutus 100 % teostajal;

Teostaja motiveeritus;

Garanteeritud tulem;

Projektijuhi pädevus;

Teostajate pädevus;

Ahvatlus teha “shortcut”’e;

Laialt levinud, lihtne;

Selged vastutuspiirid;

Prognoositav eelarve;

Projektijuhi pädevus;

Tellijale kõige koormavam;

Prognoosimatud kulud;

Vastutuse hajumine;

Venimakippuv ajagraafik;

Laialt levinud, lihtne;

Tellijal on kogu aeg võimalik

sekkuda;

Võib paista soodsaim;

Iga hetk muudetav;

Plussid, võimalused

Miinused, probleemid

Ärihoonete energiatõhususprojekt -
projektijuhtimismeetodil
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Võrdlus, benchmarking Analüüs, 
energiaarvutused

Projekteerimine, 
realiseerimine, 

Seadistus, järelhäälestus, 
hooldus
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Marginaalsed kulud
Ajakulu ca 2 nädalat

Energiateenusleping

Ajakulu sõltub eelmise etapi otsustest ja
hoone eripärast

Järelseire

Planeeritud säästu
tagamine

Ettevalmistav
etapp

Projektijuhtimistasu (5-15 % etapi maksumusest)

�Tarbimisandmed

�Korruseplaanid, 
tehnoloogia

�Esmane ülevaatus

� Sisendiks eelmise etapi valikud ja otsused

�Hooneomaniku prioriteedid

�Detailsem tarbimisajalugu

�Detailsem kaardistus

� Eelmise etepi täielik 
realiseeritus

�Esmane hinnang
säästupotentsiaalile
ja investeeringutele

�Ettepanek
jätkutegevusteks

�Põhimõttelised
lahendused

�Invest. vajadus

�Ettepanekud
meetmete
realiseerimiseks

�Projektid

�Tööde- hangete
korraldamine

�Protsessi
koordineerimine

�Väiksemad kogukulud

�Töökindlam, uuem
tehnoloogia

�Kinnisvara väärtuse kasv
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Energiatõhususprojekt - protsessiskeem

Si
se

n
d

Võrdlus, benchmarking Analüüs, 
energiaarvutused

Projekteerimine, 
realiseerimine, 

Seadistus, järelhäälestus, 
hooldus
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Marginaalsed kulud
Ajakulu ca 2 nädalat

Energiateenusleping / liisingleping

Ajakulu sõltub eelmise etapi otsustest ja
hoone eripärast

Järelseire

Planeeritud säästu
tagamine

Ettevalmistav
etapp

�Tarbimisandmed

�Korruseplaanid, 
tehnoloogia

�Esmane ülevaatus

� Sisendiks eelmise etapi valikud ja otsused

�Hooneomaniku prioriteedid

�Detailsem tarbimisajalugu

�Detailsem kaardistus

� Eelmise etepi täielik 
realiseeritus

�Esmane hinnang
säästupotentsiaalile
ja investeeringutele

�Ettepanek
jätkutegevusteks

�Põhimõttelised
lahendused

�Invest. vajadus

�Ettepanekud
meetmete
realiseerimiseks

�Projektid

�Tööde- hangete
korraldamine

�Protsessi
koordineerimine

�Väiksemad kogukulud

�Töökindlam, uuem
tehnoloogia

�Kinnisvara väärtuse kasv

Lähteandmed
Mida vaja on?
Kes vastutab andmete õigsuse eest?
Kellelt saab?

joonised
info sisseseade / tehnoloogia kohta
protsessid hoones
kasutusreziimid
remondiajalugu
energiatarbimise kuluandmed

Kui andmeid pole, mis siis tehakse?
kes ja mida hangib
milliseid mõõtmisi ja miks on vaja teha
kes vastutab andmete õigsuse eest?

Energiatarbimise algandmed

Tabelite täitmine

Käesolev fail on mõeldud kasutamiseks vaid AU 

Energiateenus OÜ ja faili vahetult AU Energiateenus 

OÜ-lt saanud ettevõtte volitatud esindajatele. Failis 

olev info on kasutatav üksnes konkreetse kliendi 

hoone või hoonefondi energiatõhusus projektide 

planeerimiseks

Tabelite täitmise eesmärk

Käesolev fail on abimaterjal konkreetse hoone või hoonefondi 

energiatarbimise esmaseks analüüsiks. Jätkutegevuste puhul on 

vajalikud andmed täpsemad ning see lepitakse kokku eraldi. 

Palume tabelite formaati mitte muuta

Kui hoone koosneb eraldi blokkidest /etappidest, milliste 

energiatarve on eraldi mõõdetav, siis palume täita tabelid 

hooneosade lõikes eraldi

Palume kõik energiatarbimise andmed sisestada tabeli päises 

märgitud ühikutes

Palume kindlasti täita hoone põhiandmete lahtrid

Kui soovite lisada täiendavat infot, siia palume Teil see kanda 

sheet -le " selgitused"

Kui energiatarvet ajas tagasi pole võimalik välja selgitada, siis 

minimaalselt 3 viimast aastat on vältimatult vajalik

Kliendi andmed

Ettevõte

Hoone aadress

ehr kood

Klient on hoone omanik 

Klient on hoones üürnik

Kontakt

E-mail

Tel/GSM

Ruumide kasutusotstarve

hoone köetav ruumala m3

hoone kogu köetav netto pind m²

   sh Müügipind m²

   sh Kontor m²

   sh Toitlustus m²

   sh Tervishoid m²

   sh Külm ladu m²

   sh Vaheladu m²

   sh Tootmine ... m²

   sh Pakkimine… m²

   sh Pesu- ja riietusruum m²

   sh Tootmisruum (töökoda) m²

   sh Ladu m²

   sh muu- täpsusta m²

   sh muu- täpsusta m²

sisesta siia kood- vajuta siia- avaneb link ehr lehele

Energiatarbimise algandmed
Energiakandjate hinnad kõik hinnad ilma käibemaksuta

Kaugküte EUR /MWh

Gaas EUR /m3

Päike

Kerge kütteõli EUR /tonn

muu ühik

Elektrienergia EUR /MWh

aasta keskmine koos võrgutasude, 

reaktiivenergiatasude, aktiisi jms 

tasudega

aasta keskmine koos 

püsitasudega

aasta keskmine koos 

püsitasudega, jms tasudega

aasta keskmine koos keskkonna 

jms tasudega

nt pellet, puiduhake, vms 

Soojusenergia tarbimise andmed ühik

Kaugküte MWh/kuus

Elektriküte MWh/kuus

Gaas m3 /kuus

Päike MWh/kuus

Kerge kütteõli tonni /kuus

muu ühik

kuu/aasta 2010 2011 2012 2013 2014

jaanuar

veebruar

märts

aprill

mai

juuni

juuli

august

september

oktoober

november

detsember

aasta kokku 0 0 0 0 0

Andmete väärtus

Tegevus Saavutatud kokkuhoid

Mõõtesüsteemi paigaldus 0-2% 
psühholoogiline efekt

Kulude jaotus 2-5% 
teadlikkuse tõus

Ümberseadistused 5-15%
teadlikkuse tõus ja töö tõhustamine

Pidev ettevõtet kattev 
energiaprogramm

15-45%
teadlikkuse tõus ja töö tõhustamine, 

säästuprojektide elluviimine, pidev juhtkonna 
tähelepanu

allikas: FEMP US DOE, Enetic

Hallatav kinnistu

Hoone haldur

Häired/olekud

WEB ühendus

Hooldusfirma

Analüüs

Aruandlus

Seade ettepanekud

AU Energiateenus OÜ

Miks on vaja kliimaseadmete töö jälgimist?



9/1/2015

4

Energiatarbimise algandmed

• Hinda, mis on oluline…
• Miks?

• Kas seda mõõdetakse?
• Kas saab mõõta?
• Kuidas?
• Mis nende

andmetega teha?

• Mõõtmiste kava
• Mõõtmised
• Süstematiseerimine
• Analüüs
• Otsused
• Action

Mõõtesüsteem

• Kogub arvestitelt perioodiliselt andmeid
• üle võrgu
• mingi ajaintervalli tagant
• esitab informatsiooni
• võimaldab analüüse ja aruandlust

allikas: Enetic

Lähteandmete analüüs, benchmarking

Energiaarvutused, simluatsioonid, 
majandusarvutused

Meetmete projekteerimine, realiseerimine

Väiksemad kogukulud
Uuenenud tehnoloogia
Rahulolevad kliendid

Seadistused, järelseireSeadistused, järelseire

Tarbimise / kulude analüüs

• Aastate võrdlus

• Kuude võrdlus

• Ööpäeva võrdlus

• Energiakandjate hindade võrdlus

• Suhteliste võrreldavate mõõdikute kasutamine
– Kulu ööbinud kliendi kohta

– Kulu restorani külastaja kohta

– Sarnaste hotellide omavaheline võrdlus

– jne

Investeeringute seos energiatõhususega

Energiatõhusus

InvesteeringudTäiendav 
investeering 2

Täiendav 
energiatõhsus 2

Täiendav 
investeering 1

Täiendav 
energiatõhus 1

Energia „raiskamine“ on tuvastatud

Energia „raiskamise“ vähendamiseks 
võetakse ette üksikud sammud 

Tehakse kiiret säästu andvad 
investeeringud

Terviklik ja süstemaatiline lähenemine

Liigne investeerimine

Iga järgmine kokkuhoitav energiasäästu 
panustatav euro on eelnevast suuremat 
suhtelist investeeringut nõudev.

Ärihoonete energiatõhusus

� Tehnoloogia rek

� Uued
kliimaseadmed

� Küttesüsteemi rek

� Taastuvenergia
lahendused

� Piirete
soojustamine

� Avatäidete
vahetamine

� Personali väljaõpe

� On-line seire
süsteemide tööst

� Kaasaegne
automaatika

� Nõudluspõhine
juhtimine

Käitumisharjumused,
süsteemide töö

Tehnoloogia, 
tehnosüsteemid, 
energiavarustusliigid

Hoone karp, piirded

Investeeringud
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