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Infokiri nr 14 
Käesolev Steeep projekti infokiri annab Teile ülevaate KIK esimesest kolmest ressursitõhususe meetme 
rahastusotsusest, mille abil Palmako AS, Aeroc Jämerä AS ja Mayeri Industries AS viivad  ellu ülevaatlikku või 
detailse energia- ja ressursitõhususe auditi. 
 

 

ÜRITUSED 

23. novembril toimus STEEEP 
projekti raames Kaubandus-
Tööstuskojas seminar „Praktiliselt 
liginullenergia- ja energiatõhusa-
test hoonetest“, kus käsitleti 
energiatõhususnõuete hetkeseisu 
nii uute kui olemasolevate 
hoonete rekonstrueerimisele, 
koos liginullenergia hoonete 
temaatikaga. Alates 31.12.2018 
peavad kõik uued avalikud 
hooned vastama 
liginullenergiahoone tingimustele 
ning alates 2021. aastast kehtib 
see kõigile uutele hoonetele. 
Seminari kõik ettekannetega võite 
tutvuda siit  
 

 

ÜUDISED 
Eesti üks suuremaid soojuse 
tootjaid Adven ehitab Laagrise ja 
Loole KIK toel uued puiduhakkel 
töötavad katlamajad. Mõlemad 
puiduhakkel toimivad katlad 
hakkavad kaugküttevõrku soojust 
tootma juba sel kevadel. Siiani 
töös olnud gaasikatlad jäävad 
kasutusse tipukoormuste katteks 
ning reservvõimsustena 
puiduhakke katlamajade 
hooldusperioodideks.Kaugkütteka
tlamajade võimsus on Laagris 3,8 
MW ja Lool 2 MW. Kokku 
investeerib Adven 2,2 miljonit 
eurot, millest ligi poole katab KIK 
meetmest “Efektiivne soojus-
energia tootmine ja ülekanne”. 
Lisainfot leiate kodulehelt ja 
facebookist 

 

 

 

 

Tootmisettevõtted analüüsivad KIK toel ressursikasutust 
 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) tegi kolm esimest 
rahastusotsust, millega Palmako, Aeroc Jämerä ja Mayeri Industries 
saavad ressursikasutuse analüüsiks ettevõtetes kokku 11 975 eurot. 
Projekti raames analüüsib Palmako AS võimalusi Kavastus asuva 
liimpuittoodete tehase ressursitõhusamaks muutmiseks. Aeroc Jämerä 
ASi Andja tootmiskompleksis viiakse läbi detailne ressursiaudit, et 
leida võimalusi toormaterjalide, elektri ning praaktoodangu 
efektiivsemaks kasutamiseks. Mayeri Industries AS viib ettevõtte 
Tabivere tootmiskompleksis läbi ülevaatliku energia- ja 
ressursitõhususe auditi. 
 
Ressursikasutuse analüüsiks saavad toetust taotleda äriühingud, kelle 
põhitegevusvaldkond on töötlev tööstus või mäetööstus. Toetust 
antakse ettevõtete projektidele, mis tõstavad teadlikkust 
ressursikasutusest ning loovad eeldused ettevõtete ressursikasutuse 
tõhusamaks muutmiseks. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest 
kuludest projekti kohta on kuni 50%. Toetuse maksimaalne summa 
ühele projektile on 7500 eurot. Taotlusvooru eelarve on 300 000 eurot 
ning taotlusi võetakse vastu eelarve täitumiseni. 
Ressursitõhususe investeeringuid ja auditite tegemist toetatakse 
meetmest „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“, mille töötas välja 
Keskkonnaministeerium ja mille kogueelarve on 136 miljonit eurot. 
Projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. 
Ressursikasutuse analüüside toetamine on esimene osa tootmise 
ressursitõhusamaks muutmise paketist. Uue aasta alguses avaneb ka 
investeeringute toetamise programm, et kiirendada analüüsi soovituste 
elluviimist. Investeeringute programmi kohta saab infot SIIT. 

 
 

www.steeep.eu ja http://www.koda.ee/steeep 

Küsimuste või kommentaaride korral kontakteeruge: lea@koda.ee  

 


