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ABSTRACT 

Moltsar, M., The transition of AS Valio Laeva Boiler-house from Shale Oil to LNG. 

Master’s Thesis. – Tartu: EMÜ, 2014. 75 pages, 13 figures, 11 tables, format A4. In 

Estonian language. 

 

The aim of this master’s thesis is to exteriorize how economic would the transition of AS 

Valio Laeva Boiler-house from Shale Oil to LNG. In consideration of the fact that the 

transition to LNG is nowadays a quite popular topic, it is essential to get an overview of 

the principal aspects of such a energysolution. The current thesis gives in the first two 

chapters an overview of the main aspects related to Shale Oil and LNG. The third chapter 

contains a description of methodology and an overview of the organization. The thesis was 

based on an organization (Valio AS) which was taken as a sample project to draw 

conclusions of the transition – wheter it is profitable in Estonia and if it is, then how long 

will it take until the organization earns back sufficiently to recoup the investments. The 

fourth chapter contains the cost-effective analysis. Author of the thesis chose three main 

alternative methods which were considered to be convenient for the current analysis. In 

order to complete the analysis the author chose suitable appliances which would be needed 

for boilerhouse if Valio AS would like to go for the transiotion from Shale Oil to LNG. 

The methods used to complete the cost-benefit analysis were: undiscounted and discounted 

payback period and net present value. It was assumed that the organization would make the 

investments from their own resources and the dicount rate (15%) was chosen mainly based 

on the report of discount rates for low-carbon and renewable generation technologies 

which was composed by Oxera Consulting Ltd in 2011. Using LNG as a boilerhouses fuel 

promises less emissions and less fuel costs. The analysis showed that the transition would 

be benefitial and the payback time is predicted to be less than two years which is 

considered to be a quite short period.  Any further analysis about the equipment and 

essential apparatus (whereby the focus should be to bring forth the advantages and 

disadvantages of different kinds of solutions for the particular LNG system), would be also 

suggested in order to find out the best fitting LNG system for Valio AS.   

 

Keywords: LNG, liquefied natural gas, shale oil, boilerhouse, cost-benefit analysis, 

master’s thesis 

. 
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TÄHISED  

a - aasta netolaekum; 

ACFt - tulumaksujärgne rahavoo summa perioodil t (võib omada ka negatiivset 

väärtust); 

Ao - saadava tulu diskonteeritud väärtus; 

B - kütusekulu ümberarvutatud energia ühikutusse, GJ; 

B0 - investeering; 

B1 - kütusekulu vaadeldaval perioodil, t; 

i - nominaalne intressimäär (investeerija nõutav lisa); 

IO - esialgsed kulud; 

k - vastav diskonteerimismäär, s.t nõutav tulunorm või kapitali hind; 

Kc - oksüdeerunud süsiniku osa; 

MCO2 - süsinikdioksiidi heitkogus, t; 

Mi - saasteaine heitkogus, t; 

MSO2 - vääveldioksiidi heitkogus, t; 

n - projekti oodatav kestus; 

ƞ - väävliärastusseadmes eraldatava või põlemisseadmes kütuse tuhaga 

seotava väävli suhteline hulk, mida arvestatakse ainult põlevkivi korral; 

NPV - nüüdis puhasväärtus; 

PVIFAr,n - annuiteedi nüüdisväärtus; 

qc - süsiniku eriheide, tC/TJ; 

qi - saasteaine eriheide, g/GJ; 

qü - soojusülekande tegur; 

Q
r
i - kütuse alumine kütteväärtus; 

S
r
 - väävlisisaldus kütuse tarbimisaines, %; 

T - diskonteerimata tasuvusaeg ehk lihttasuvusaeg; 

t - temperatuur, °C; 

w - inflatsioon. 
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SISSEJUHATUS 

Äritegevusega seotud organisatsioonide üheks murekohaks on läbi aegade olnud kõige 

sobivamate ja kuluefektiivsemate lahenduste leidmine, et hoida kokku kõikvõimalike 

ressursikulude pealt, mille tulemusena tagada suuremat kasu toodete valmistamisel või 

teenuse osutamisel. Lisaks sellele pööratakse järjest enam tähelepanu ka vastutustundlikule 

ettevõtlusele, mille fookuseks võib pidada nii sotsiaalse, kuid ka just looduskeskkonnaga 

suuremat arvestamist.  

Kui rääkida täpsemalt tööstusettevõtetest, siis sageli tehakse otsuseid erinevate meetodite 

juures küll ressursikuludest lähtudes, kuid viimasel ajal on hakatud arvestama ka 

keskkonnasõbralikumate tootmislahendustega, mis ei pruugi olla just kõige soodsamad, 

aga veidi suuremaid kulusid aitab kompenseerida täiendav panus keskkonna heaolu 

tõstmises. Ka veeldatud maagaasi (edaspidiselt kasutatakse lühendit LNG – liquefied 

natural gas) peetakse võrreldes näiteks põlevkiviõli kasutamisega katlamajades tõhususe 

poolest küllaltki samalaadseks, kuid taoline meetod pälvib täiendavad plusspunktid just 

oma keskkonnasõbralikkuse eest. Kuna tööstusvaldkonnas tehtavad investeeringud ja 

vastuvõetavad otsused mõjutavad ka lõpptarbijate heaolu, siis võib ka katlamajades 

kasutatava kütuse valik olla paljude indiviidide jaoks kriitilise tähtsusega, sest 

tööstustoodangu valmistamiseks tarbitav kütus ja selleks kasutuselolevate tehnoloogiliste 

lahenduste hind kandub mööda väärtusahelat ka hiljem edasi, mis mõjutab riigi tasandilt 

vaadelduna küllaltki suurt hulka inimesi ning see omakorda paneb aluse üldise 

heaolutaseme väljakujunemisele. Seega oleks mitmete huvigruppide vaatenurgast lähtuvalt 

oluline leida optimaalsed lahendused, mis baseeruvad ennekõike ratsionaalsete otsuste 

tegemisele, mis omakorda eeldab seda, et valikuid on tehtud tuginedes põhjalikule eeltööle 

ja mitmete alternatiivide sobilikkuse hindamisele.  

Kuna üleminek LNG-le on antud hetkel ülemaailmselt küllaltki aktuaalne teema ja Eestis 

pole katlamajades veel LNG süsteemide kasutamine seni üldiselt populaarne olnud (välja 

arvatud Saaremaa Piimatööstuses), siis on ka käesolevas magistritöö baseerunud just LNG 

ja põlevkiviõliga seonduvate aspektide käsitlemisele, et jõuda selgusele selles, kas LNG 

võiks olla ka Eesti kontekstis konkurentsivõimeline ja optimaalsem lahendus kui näiteks 

varasemalt kasutusel olnud põlevkiviõli kasutamisega jätkamine. Käesolevast tööst võivad 

nii mõnedki ettevõtted leida enda jaoks kasulikku informatsiooni, mis võib olla sobivaks 

sisendiks ja alusbaasiks ka edaspidiselt samalaadsete uuringute läbiviimisele.  
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Käesoleva töö eesmärgiks on määratleda Valio AS näitel, kuivõrd tasuv võiks olla 

katlamaja jaoks üleminek põlevkiviõli tarbimiselt LNG-le. Eesmärgi saavutamiseks on 

seatud alljärgnevad ülesanded: 

 välja tuua peamised aspektid põlevkiviõli tarbimisest Eestis, käsitleda põlevkiviõli 

hinnatasemega seonduvat ning anda ülevaade Eestis põlevkiviõli tootvatest ettevõtetest; 

 anda ülevaade LNG ajaloost, välja tuua peamised aspektid LNG nõudlusest ja 

pakkumisest, tootmisprotsessis ja hinnatasemetest ning anda ülevaade LNG 

kasutatavusest Eesti seisukohalt; 

 anda ülevaade Valio AS-ist ja käsitleda Valio AS-i katlamaja iseärasusi; 

 valida välja sobiv meetod põlevkiviõlilt LNG-le ülemineku tasuvuse hindamiseks; 

 koguda tasuvusanalüüsi teostamiseks vajaminevaid andmeid; 

 teostada tasuvusanalüüs ja analüüsida saadud tulemusi; 

 teha saadud tulemustest lähtuvalt järeldusi ning jõuda selgusele, kuivõrd tasuv võiks 

olla Valio AS näitel katlamajades üleminek põlevkiviõli kasutamiselt LNG-le. 

Käesolev magistritöö koosneb neljast peatükist, mis jaotuvad omakorda alapeatükkideks. 

Teoreetiline osa on jaotatud kaheks suuremaks peatükiks, millest esimeses on käsitletud 

põlevkiviõliga seonduvaid teemasid ning teises peatükis on antud ülevaade LNG-st. 

Teoreetilises osas välja toodud informatsioon on aluseks käsitletavatest teemadest 

terviklikuma ülevaate saamisele, millele tuginevalt saab võimalikuks asjakohasema 

tasuvusanalüüsi läbiviimine. Kuna taoline analüüs eeldab nimetatud teemadega 

kursisolekut ja erinevate lahenduste n-ö tagamaade mõistmist, siis on esimestes ehk 

teoreetilist poolt käsitletavates peatükkides proovitud anda võimalikult detailset ülevaadet 

nii põlevkiviõli kui ka LNG-ga seotud teemavaldkondadest.   

Kolmandas peatükis käsitletakse tasuvusanalüüsi läbiviimise metoodilisi võimalusi, selgi-

tatakse kasutuselevõetavate meetodite valiku tagamaid ja antakse ülevaade ka käesoleva 

magistritöö uurimisobjektist Valio AS-ist, mille näitel on vaadeldud üleminekut 

põlevkiviõli kasutamistelt LNG-le katlamajades kütusena. Neljandas peatükis on põhirõhk 

tasuvusanalüüsil ning tulemuste tutvustamisel, mille põhjal saab võimalikuks järelduste ja 

ettepanekute tegemine. Lisaks sellele on viimase peatüki lõpus toodud välja ka mõned 

aspektid, millega võiks edaspidiselt analüüsimise juures arvestada ning käsitletakse ka 

teema edasiarendamise võimalusi.   
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1. PÕLEVKIVIÕLI 

1.1. Ülevaade põlevkiviõli kasutamisest Eestis 

Kuna käesoleva töö teemaks on vaadelda põlevkiviõlilt üleminekut LNG-le ja sellega 

seotud teemavaldkondi, siis esmalt on siinkohal oluline käsitleda põlevkiviõliga seondu-

vaid aspekte, et saada terviklikumat ülevaadet kogu põlevkiviõli valdkonnast, mis toetaks 

antud magistritöö tasuvusanalüüsi läbiviimist ning looks parema ettekujutuse sellest, 

millega tuleks tasuvusanalüüsi teostamisel arvestada. Seega on järgnevalt käsitletud üld-

joontes põlevkiviõli tootmise, tarbimise, hindade ja keskkonnamõjudega seonduvaid 

aspekte. Lisaks sellele on välja toodud ka Eestis põlevkiviõli tootvate ettevõtete üldiseloo-

mustused, et anda ülevaadet käesoleva hetke olukorrast, kasutatavatest tehnoloogiatest, 

toodetava põlevkiviõli omadustest, kõrvalsaadustest ning kirjeldada seda, milliseid inves-

teeringuid on viimasel ajal Eestis põlevkiviõli tootmise osas tehtud. Investeeringute ja 

kasutatavate tehnoloogiate teemat on käsitletud eelkõige sel põhjusel, et LNG üheks suure-

maks eeliseks põlevkiviõli kasutamise ees on just keskkonnaprobleemidega suurem arves-

tamine, mistõttu on autori arvates oluline kirjeldada viimasel ajal tehtud investeeringuid 

põlevkiviõli tootjate poolt, sest ka põlevkiviõli valdkonnas proovitakse liikuda selles suu-

nas, et arvestada enam keskkonnaprobleemidele lahenduste leidmisega. Käesoleva peatüki 

taoline ülesehitus on teisalt tingitud ka sellest, et investeeringud kütuste tootmisprotsessis 

kajastuvad hiljem kaudselt ka kütuste müügihindades, mis on seotud antud teema ehk 

tasuvusanalüüsi teostamisega, mille tõttu on küllaltki suurt rõhku ka just põlevkiviõli 

tootmisprotsessi käsitlemisele asetatud.   

Põlevkivi leidub maailmas rohkem kui 600 erinevas leiukohas, mis asuvad enam kui 30 

riigis. Suurimad põlevkivireservid on USA-s (umbes 70% varudest), Brasiilias, Venemaal, 

Jordaanias, Hiinas, Marokos ja Austraalias. Järjest enam tuntakse huvi põlevkivi 

kasutamise vastu, sest see on globaalsel tasemel arvestatav energiaressurss, mis on alter-

natiiviks teistsugustele fossiilsetele kütustele. Arvestades seda, et põlevkivi kaevandamine 

on jäänud viimastel aastatel vahemikku 15 kuni 18 miljonit tonni aastas, siis jätkub taolise 

mahu juures põlevkivi varusid 40 kuni 50 aastaks. Põlevkivi energeetilise kvaliteedi 

hindamise osas kasutatakse kütteväärtust, mis võib varieeruda sõltuvalt erinevatest leiu-

kohtadest, mis on tingitud põlevkivi orgaanilise aine sisaldusmäärast. Hetkel on Eestis 

põlevkivi keskmiseks kütteväärtuseks olnud 8,4 kuni 9 MJ/kg ehk 2300 kuni 2500 MWh/t. 

[1] Tööstuslikust vaatenurgast kasutatakse hindamisalusena ka õlisaagist. Eestis saadakse 
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põlevkivist 10 kuni 18 massiprotsenti põlevkiviõli ning protsessi efektiivsust hinnatakse 80 

kuni 90% tasemel olevaks [2]. Seega on Eestis kaevandatav põlevkivi küllaltki kõrge 

kütteväärtusega ja kvaliteetne ning tehnoloogiline protsess on samuti üpris efektiivne.  

Eesti elektrijaamades ja katlamajades on soojusetoodang olnud viimase kümne aasta jook-

sul üldiselt suuremate muutusteta ja jäädes vahemikku 9062 kuni 10 617 GWh, millest 

tarbijatele müüakse umbes 75% kaugküttevõrku. Soojuse tootmiseks kasutatakse Eestis 

mitmesuguseid erinevaid kütuseid, mille hulka kuulub ka põlevkiviõli, mis moodustab 

kasutusel olevatest kütustest 6%. Enamjaolt kasutatakse toodetud soojust tööstuses ja 

energiasektoris. [3] Eesti majandusest ligikaudu 1% moodustab tänapäeval põlevkivi-

õlitööstus (koos kaudsete mõjudega) ehk tööd antakse seeläbi umbes 5000 inimesele ja 

luuakse umbes 150 miljonit eurot lisandväärtust ning riigile antakse umbes 40 miljonit 

eurot maksutulu (keskkonnatasu ja tööjõumaksud).  Põlevkivi termokeemilise töötlemise 

käigus tekivad kütusena kasutatavad gaasid ja ka põlevkiviõli. Destillatsioonijääkide ja 

uttevee töötlemisel saadakse mitmesuguseid keemiatooteid, mida kasutatakse näiteks 

kosmeetikas, parfümeerias ja ka autotööstuses. Põlevkiviõlid jaotatakse keemistemperatuu-

ride järgi kolmeks – kerg-, kesk- ja raskefraktsioon. Erinevate fraktsioonide peamisteks 

näitajateks on viskoossus, lisandite sisaldus, leektäpp ja hangumistemperatuur. Põlevkivi-

õli alumine eripõlemissoojus jääb vahemikku 39,7 kuni 41,4 MJ/kg. [1] Järgnevalt on 

esitatud ka tabel 1.1, milles on kujutatud Eesti katlamajade statistika, mis pärineb Eesti 

Statistikaameti andmebaasidest. 

Tabel 1.1. Soojuse tootmiseks mõeldud katelde statistika Eestis aastatel 2010-2012 [4] 

  

Katelde arv aasta 

lõpul 

Katelde summaarne 

võimsus, MW 

Toodetud soojus, 

GWh 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Katlad kokku 4248 4407 4212 5613 5424 5202 5771 5636 5828 

Kivisöel töötavad katlad 116 102 97 54 36 41 21 16 16 

Turbal töötavad katlad 36 33 33 167 113 112 224 113 143 

Puidul töötavad katlad 851 853 828 864 719 719 1581 1827 1703 

Raskel kütteõlil töötavad katlad 20 20 10 38 27 22 36 13 6 

Põlevkiviõlil töötavad katlad 449 456 404 705 656 668 540 505 469 

Kergel kütteõlil töötavad katlad 1080 1116 1075 715 649 534 280 219 232 

Maagaasil töötavad katlad* 1542 1660 1570 3043 3196 3066 3064 2916 3224 

Elektrienergial töötavad katlad 148 160 186 22 22 23 13 12 14 

* Sisaldavad vedelgaasil töötavaid katlaid 
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Tabelis on näha, kuivõrd suured on erinevat tüüpi katlamajade (kasutatava kütuse liigiti) 

soojusvõimsused ning toodetud soojuse kogused. Lisaks sellele on tabelist võimalik 

vaadata ka seda, kui palju oli erinevat liiki kütustel töötavaid katlaid kolme aasta lõikes. 

Kõige rohkem on soojust toodetud maagaasil, puidul ja põlevkiviõlil töötavate katelde 

vahendusel. Oluline on siinkohal juhtida tähelepanu ka sellele, et Eestis moodustab katla-

majades toodetav soojus umbes 58% ja 42% toodetakse lisaks ka soojuse ja elektri koos-

tootmisjaamades, mida eelnev tabel ei kajasta [3]. Kuna käesoleva töö teema on keskendu-

nud üksnes LNG ja põlevkiviõli käsitlemisele, siis pole siinkohal soojuse ja koostootmis-

jaamade statistika juures lähemalt peatatud. Tabelis 1.1 väljatoodud andmete põhjal on 

näha, et põlevkiviõlil töötavate katelde arv on 2012. aastaks märgatavalt vähenenud.  

Alljärgnevalt on esitatud ka joonis 1.1, mis illustreerib seda, kui palju on erinevat liiki 

kütuseid kasutavaid katlaid 2012. aasta seisuga ja kuidas jaotub see protsentuaalselt. 

Andmete põhjal on näha, et kõige rohkem on katlaid, mis töötavad maagaasil (sh ka 

vedelgaasil), teisele kohale jäävad puidul töötavad ja kolmandale kergel kütteõlil töötavad 

katlad. Seega on näha, et nii maagaasil kui ka põlevkiviõlil töötavaid katlaid on Eestis 

küllaltki palju.   

 

Joonis 1.1. Katelde arvu jaotus kasutatava kütuse järgi Eesti Statistikaameti andmebaaside 

informatsiooni kohaselt [4] 

Kivisöel   
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Turbal 

töötavad 
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Puidul 

töötavad 
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20% 

Põlevkivi-

õlil töötavad 

katlad 

10% Kergel 

kütteõlil 

töötavad 

katlad 

26% 

Maagaasil 

töötavad 

katlad* 

37% 

Elektri-

energial 

töötavad 

katlad 
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Kuna käesoleva töö teemaks on põlevkiviõlilt LNG-le üleminek, siis on siinkohal toodud 

alljärgnevalt ka joonis 1.2, millel on näha, kuivõrd palju on 1999. aastast kuni 2012. 

aastani põlevkiviõli ja maagaasi kasutavate katelde poolt toodetud soojuse maht muutunud. 

Joonis 1.2 demonstreerib ka seda, et põlevkiviõlil töötavate katelde toodanguna saadud 

soojuse hulk on märgatavalt väiksem, kui maagaasil töötavatel kateldel. Viimaste aastate 

jooksul on näha, et maagaasi kasutavate katelde poolt toodetava soojuse maht on olnud 

tõusmas ja põlevkiviõlil töötavate katelde puhul vastupidi ehk maht on pigem langemas. 

Jooniselt 1.2 on võimalik selgelt näha ka teatud tendentsi – 2002. aastast alates on 

põlevkiviõli kasutavate katelde toodetav soojuse maht hakanud järjest enam pigem 

langema ja maagaasil töötavate katelde toodanguna saadude soojuse hulk on just 

vastupidiselt suurenenud. Nimetatud katelde liikide osas  on muutused olnud veidi 

erinevad – põlevkiviõli kasutavate katelde puhul on muutused olnud aastate lõikes pigem 

mahu poolest väiksed ehk muudatused on olnud n-ö sujuvamad, kuid näiteks maagaasi 

osas on 2003. ja 2004. aasta jooksul toimunud küllaltki hüppeline tõus. 

 

Joonis 1.2. Põlevkiviõlil toodetud soojus aastate lõikes (1999 - 2012) Eesti Statistikaameti 

andmebaaside informatsiooni kohaselt [4] 

Kui rääkida põlevkiviõli kasutatavusest maakondade lõikes, siis kõige rohkem tarbiti 2012. 

aasta seisuga põlevkiviõli Ida-Viru maakonnas (24 000 tonni), teisel kohal on Harjumaa 
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kohta jagavad Saare ja Võru maakond (4000 tonni) ning kuuendat, seitsmendat ja 
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kaheksandat kohta jagavad Tartu, Viljandi ja Rapla maakond (3000 tonni). Järgneval 

joonisel 1.3 on esitatud aastate lõikes ka põlevkiviõli hinnad.  

 

Joonis 1.3. Põlevkivi keskmine hind (€/t) aastatel 1999-2012 [4] 

Graafikult on üheselt mõistetavalt näha, et põlevkiviõli hinnad on aastatega palju tõusnud 

ning olnud alati pigem tõusujoonel kui languses. 2000. ja 2004. aasta jooksul on hind 

olnud küllaltki stabiilne, kuid sellele on järgnenud hüppeline tõus ning ka 2009. ja 2012. 

aasta vältel on keskmine hinnatase märgatavalt tõusnud. Võrreldes 1999. aasta 

hinnatasemega on 2012. aastaks põlevkivihind peaaegu seitsmekordistunud. Üldiseks 

võrdlusmomendi pakkumiseks on toodud paralleelseks kõrvutamiseks ka mõningate teiste 

kütuste hinnad aastatel 1999-2012, mida on võimalik näha alljärgnevalt joonisel 1.4.  

 

Joonis 1.4. Kütuste keskmine hind (€/t) aastatel 1999-2012 [4] 
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Eelnevalt jooniselt on näha, et kõigi kütuseliikide puhul on näha aastate lõikes samalaadset 

trendi, mis viitab sellele, et põlevkiviõli hinnataset kujundavad suures osas välismõjud 

(vedelkütuste maailmaturu hind) ja nimetatud kütuse ekspordi kasv. 

Eesti põlevkivi kaevandatud ala pindala on 425 km
2 

ning kasutatavat põlevkivi on Eesti 

Energia kodulehe andmetel alles umbes 1-2 miljardit tonni. Kokku on kaevandatud juba 1 

miljard tonni põlevkivi ja Eesti põlevkivi vanus on umbes 450 miljonit aastat. Kasutatava 

põlevkivi energiaväärtuseks on ca 1900-2600 kcal (8-11MJ/kg) ning põlevkivi asub 10 

kuni 79 m sügavusel maa sees. Kaevandatava põlevkivi kihi paksus jääb vahemikku 2,7-

2,9 meetrit. Ühest tonnist põlevkivist on võimalik toota 125 kg põlevkiviõli. [5] Eelneva 

põhjal on näha, et põlevkiviõli on Eesti seisukohalt üheks kriitilise tähtsusega 

tegevusvaldkonnaks ning aastate jooksul on nii katelde arv kui ka toodetav soojus olnud 

küllaltki kõrgel tasemel ja lisaks sellele on ka hinnatasemed viimaste aastatega märgatavalt 

üles läinud. Võrreldes maagaasiga, on põlevkiviõli kasutamine ja toodetava soojuse hulk 

olnud vastupidise suunaga – põlevkiviõli osas on näitajad pigem alla läinud, kui maagaasi 

puhul on samaaegselt olnud märgata just tõusu.  

1.2. Soojuse tootmishind põlevkiviõli kasutavates katlamajades ning tootmishinna 

väljakujunemine 

Alates 1. novembrist 2010 jõustusid kaugkütteseaduse osas mitmed muudatused ja sellest 

ajast alates kooskõlastab kõigi soojusettevõtete hindu Konkurentsiamet. Kaugkütteseaduse 

§ 8 lg 3 alusel on vajalik soojuse hinna kooskõlastamise puhul arvestada mitmete 

aspektidega, mille hulka kuulub järgnev: investeeringud tegevus- ja arenduskohustuse 

täitmiseks; vajalikud tegevuskulud (tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvad kulutused); 

kvaliteedi-, keskkonna- ja ohutusnõuete kulud ning põhjendatud tulukus. Kaugkütteseadus 

§ 8 lg 3 määratleb alused, millega tuleb piirhinna kujundamisel arvestada, ent ära ei ole 

määratud seda, millisest arvestamise metoodikast peaks soojuse piirhinna kooskõlastamisel 

Konkurentsiamet lähtuma. [6] Põlevkivi kasutamisel moodustub kooskõlastatud piirhind 

erinevatest komponentidest, mille hulka kuulub põlevkiviõli kui kütuse hind (78-80%), 

muud tegevuskulud (15-17%), põhjendatud tulukus (3%) ja põhivara kulum (2%) [3]. 

Piirhindade kooskõlastamise põhimõtete ja metoodikaga on võimalik lähemalt tutvuda 

Konkurentsiameti kodulehe vahendusel, milles on toodud välja erinevad seaduslikud ja 

muud põhimõttelised alused, millest on metoodika väljakujundamisel lähtutud. Kuna 

soojuse piirhindade väljakujunemine ei ole käesolevas töös peamiseks fookuseks, siis on 
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antud juhul piirdutud üksnes olulisema väljatoomisega ja huvitundjatel on võimalik 

tutvuda piirhindade kooskõlastamise metoodilise poole ja juhenditega iseseisvalt (mainitud 

teemavaldkonnaga on võimalik tutvuda [6] viite vahendusel). Soojuse piirhindade 

kooskõlastamine on soojusettevõtetele osutunud küllaltki tihti üpris keerukaks protsessiks, 

mille käigus on jõutud välja ka kohtuvaidlusteni [3].  

Riigikontroll on läbi viinud ka auditi, et hinnata Konkurentsiameti ning kohalike 

omavalitsuste tegevust soojuse hinnataseme reguleerimise osas. Auditi põhjal on koostatud 

ka aruanne, mis kannab pealkirja „Riigi tegevus soojusvarustuse jätkusuutlikkuse 

tagamisel“ [7]. Riigikontroll hindas, kuivõrd on riigi tegevus taganud soojusvarustuse ja 

eelkõige just kaugkütte jätkusuutliku arengu, milles käsitleti põhjalikult ka põhjendatud 

hinnastamist. Selgus, et Riigikontrolli hinnangul on Konkurentsiamet soojuse hinna 

reguleerimisele liiga vähe tähelepanu pööranud. Riigikontrolli olulisemate tähelepanekute 

hulka kuulus ka see, et riigil tervikuna ja omavalitsustel puudub antud hetkel täpne 

ülevaade soojusvarustuse ja just kaugkütte olukorrast – näiteks ei ole selge, kui pikad on 

kaugkütte soojusvõrgud, kui suured on soojuskaod, kui palju on vajalik investeerida 

soojusvõrgu korrastamisega seonduvasse jne, kuigi osaliselt on see informatsioon olemas 

nii Konkurentsiametil kui ka omavalitsustel, aga riiklik statistika neid andmeid ei kajasta 

[7]. Kui nüüd võrrelda üldistusi auditist eelnevalt väljatoodud  kaugkütteseaduse § 8 lg 3 

aspektidega, siis juba siinkohal saab järeldada, et piirhindade kooskõlastamise põhiliste 

alustega pole piisavalt arvestatud ja seega pole hinnastamine olnud väga objektiivne.   

Lisaks sellele on eelnevalt nimetatud aruandes konkreetselt toodud välja ka see, et 

Konkurentsiamet ei ole soojuse hinna kooskõlastamisel ettevõtteid võrdselt kohelnud – 

nende poolt on kehtestatud küll hinna kooskõlastamise põhimõtted, aga neid pole praktikas 

rakendatud viisil, mis oleks taganud läbipaistvuse ja kõiki tootjaid võrdselt kohtleva 

piirhinna kooskõlastamise. Enamik omavalitsusi ei olnud suutelised ka kaugkütte hinda 

reguleerima ning selgus, et hinna kooskõlastamise praktika on olnud väga erinev ning 

seejuures polnud paljudel juhtudel ettevõtete poolt esitatud kulude põhjendatust 

analüüsitud. Konkurentsiamet on ressursinappuse tõttu oma tegevusele määranud erinevad 

prioriteedid, millest tulenevalt ei ole näiteks investeeringute vajaduse (palju on vajalik 

investeerida, et ettevõte suudaks soojust toota ja efektiivselt jaotada) hindamisele palju 

tähelepanu pöörata saadud. [7] Seega selgus, et soojuse piirhinna kooskõlastamise osas 

esineb Eestis küllaltki palju kitsaskohti, millega tuleks edaspidiselt kindlasti tegeleda. 
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Käesoleva teema seisukohalt vaadelduna saab eelnevalt esitatud informatsiooni põhjal 

järeldada, et hinnastamise subjektiivsus raskendab ka tuleviku hinnatasemete 

prognoosimist, mis on tasuvusanalüüsi üheks küllaltki kriitilise tähtsusega komponendiks.   

1.3. Eesti põlevkiviõli tootmisettevõtted 

Antud hetkel toodavad põlevkiviõli Eestis kolm ettevõtet, milleks on Kiviõli Keemia-

tööstus OÜ, Eesti Energia Õlitööstus AS ja VKG Oil AS. Neist kõige suurema põlevkiviõli 

tootmismahuga on 2012. aasta andmete kohaselt VKG Oil AS – toodetud toorõli kogus oli 

365 000 tonni [8]. Kiviõli Keemiatööstuse OÜ toodang oli viimastel aastatel keskmiselt 

65 000 tonni aastas [9]. Eesti Energia Õlitööstus AS toodang Enefit-140 õlitehases oli 

118 000 tonni aasta kohta, millele lisandub ka hiljuti rajatud tahke soojuskandja seadme 

(Enefit-280) abil veel 224 000 tonni ehk ühtekokku umbes 342 000 tonni aastas [10]. Te-

gemist on tootmismahtudega, mis iseloomustavad viimaste aastate põlevkiviõli toodangut, 

kuigi arvestama peaks ka sellega, et tegu pole olnud maksimaalselt tootmisvõimsuse ära 

kasutamisega ehk kokkuvõtlikult suudetakse Eestis küllaltki palju põlevkiviõli toota.  

Eesti Energia Õlitööstus AS käivitas 1980. aastal esimese Enefit-tehnoloogial põhineva 

õlitehase Narvas ja nüüdseks on 70% algsetest seadmetest välja vahetatud. 2001. aastal 

patenteeriti Enefit-tehnoloogia (Enefit-140) ning 2010. aastal algas Enefit-280 seadme 

ehitamine, mille võimsuseks oli 280 t/h. 2012. aastal valmis Enefit-280 õlitehas ning Eesti 

Energia õlitööstus tootis kõigi aegade suurima koguse põlevkiviõli. Enefit-280 on kaks 

korda suurema tootmisvõimsusega kui Enefit-140 ning seadme töökindlus on samuti 

tunduvalt suurem – töökindlus on tõstetud 75% pealt enam kui 90% peale. Lisaks sellele 

kogub Enefit-280 tuhast ning suitsugaasidest soojusenergiat ning tsirkuleeriva 

keevkihtkatla abil on tagatud põlevkivi täielikum põlemine ja puhtamate suitsugaaside 

teke. [11] Seega on siinkohal näha, et Eesti Energia Õlitööstuse AS on teinud 

investeeringuid, et toota veelgi suuremas koguses põlevkiviõli. Lisaks sellele on uuem 

tehnoloogia ka keskkonnast tulenevate nõuetega rohkem vastavuses.  

Eesti Energia kodulehel on kirjeldatud ka põlevkiviõli tootmisprotsessi põhietappe, mis on 

üldjoontes jaotatud kolmeks staadiumiks – kuivatamine, termiline lagunemine ja lagunemi-

ne. Esimeses etapis kuivatab aerofontään-põletuskoldest kuivatisse suunatud suitsugaasi 

vool peeneks purustatud põlevkivi ja eelsoojendab seda. Termilise lagunemise etapis kasu-

tatakse tuhka soojuskandjana ning kuiva põlevkivi segamine soojuskandjaga põhjustab ter-

milise lagunemise. Lagunemise etapis süüdatakse aerofontään-põletuskoldes utmisprotses-



16 
 

si jääk (soojuskandja ja poolkoksi segu) ning põlemisprotsessi käigus eraldunud energiat 

kasutatakse ära tuha ehk tahke jäägi soojendamiseks enne seda, kui see suunatakse tagasi 

protsessi. [11] Alljärgnevalt on esitatud ka Enefit-280 tehnoloogial põhineva protsessi 

kajastav joonis 1.5. Kuna põlevkiviõli tootmise protsess pole käesolevas töös peamiseks 

fookuseks, siis siinkohal ei peatuta täpsemalt protsessi kirjeldamise juures ja huvitundjad 

võivad leida detailsema ülevaate Enefit-280 tehnoloogiast näiteks Eesti Energia Õlitööstus 

AS aruandest (lk 19-21), mis kannab pealkirja „Õlitehase maa-ala detailplaneeringu kesk-

konnamõju strateegilise hindamise aruanne“ [9].  

 

Joonis 1.5. Enefit-280 tehnoloogia protsessijoonis [9] 

Uuema ehk Enefit-280 tehnoloogia korral heidetakse välisõhku üksnes jääkgaaside ning 

poolkoksi põletamise produkte, mille hulka kuuluvad lämmastikoksiidid, süsihappegaas, 

vääveldioksiid, peenosakesed ja minimaalselt ka vesiniksulfiidi ning lenduvaid orgaanilisi 

ühendeid. Enefit-280 tehnoloogiat võib pidada antud hetkel ainsaks põlevkiviõli tootmise 

tehnoloogiaks kogu maailmas, mis tagab võimaluse saada maksimaalsel määral õlitoo-

dangut, kasutada ära tootmise käigus tekkivad kõrvalsaadused, saavutada maksimaalne 

energiatõhusus ja täites seejuures ka veel keskkonnanõudeid. Enefit-280 on parem ka 
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seetõttu, et tehase saasteallikatest pärinevad ebameeldiva lõhnaga ainete kogused on oluli-

selt väiksemad (väävelvesinik ning aromaatsed ühendid). [9] Lisaks sellele on keskkonna 

seisukohalt suureks plussiks ka see, et Enefit-280 tehnoloogia utmisprotsess on peaaegu 

veevaba, tootmisjäägina saadav tuhk sisaldab üksnes ligikaudu 1% orgaanilist ainet ja 

kasutada saab põlevkivi kaevandamisel kõiki tekkivaid fraktsioone, mille hulka kuulub ka 

näiteks peenike puru [10]. Seega saab järeldada, et Enefit-280 puhul on tegemist küllaltki 

otstarbeka lahendusega, mis on küll kulukas, kuid siiski vähendab olulisel määral ka 

keskkonnamõjusid.  

Kui minna edasi Eesti Energia  tütarettevõtte Narva Õlitööstus AS-i poolt toodetavate 

põlevkiviõli toodete juurde, siis müüakse erinevate kasutusomadustega põlevkivi-

vedelkütuseid, mis omavad madalat väävlisisaldust. Eesti Energia kodulehe andmetel läheb 

umbes 60% toodangust ekspordiks ja ligikaudu 40% kasutatakse kohalike soojusenergia 

tootjate poolt ära. Antud hetkel toodab Eesti Energia Õlitööstus kolme põlevkiviõli 

fraktsiooni ja uttegaasi. Kolmeks põlevkiviõli fraktsiooniks on põlevkivibensiin, kerge 

kütteõli ja raske kütteõli. Õlitehases on vedelate küttesegude valik ja komponentide 

sisaldus järgnev [3]:  

 toode A - 95% kütteõli + 5 % bensiini; 

 toode B - 75% kütteõli + 25% bensiini; 

 toode C - 50% kütteõli + 50 % bensiini. 

Kiviõli Keemiatööstuse OÜ pakub põlevkiviõli S-1, mida valmistatakse põlevkivi 

termilisel lagundamisel tekkivate põlevkiviõli fraktsioonidele põhinevalt. Toodetavat 

kütust kasutatakse katlamajades ja ka naftamasuutide vääristamiseks ehk viskoossuse 

vähendamiseks. Põlevkiviõli veetakse üldjuhul spetsiaalsetes paaksõidukites või siis 

alumise väljavõttega paakvagunite vahendusel. Kiviõli Keemiatööstuse OÜ koosseisu 

kuuluva generaatorseadme abil toodetakse õlifraktsioone, mille puhul töödeldakse 

generaatorites termiliselt põlevkivi. Selle tulemusel saadava toorõli töötlemine leiab aset 

õliseadme vahendusel, kuid uttevete puhastamine toimub fenoolidest defenolatsioonisead-

me abil. Taolisel generaatorseadmel saab toota aasta jooksul maksimaalselt 65 000 tonni 

toorpõlevkiviõli. [12] 

Viru Keemia Grupp AS (VKG) on antud hetkel riigi suurim põlevkivi töötlemisega tegelev 

ettevõte Eestis. Seevastu Eesti Energia Õlitööstus on viimaste aastate jõudnud mahtude 
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osas VKG-le juba küllaltki lähedale ning iga aastaga on nende tootmismahud kasvamas. 

Kuna eelnevalt toodi välja ka seda, et Enefit-280 tehnoloogia on alles arenemas ja hetkel 

pole veel suudetud maksimaalsete tootmisvõimsuste ära kasutamise juurde jõuda, siis 

ilmselt kuulub tootmise osas esikoht õige pea pigem Eesti Energia Õlitööstusele. 

VKG kontserni põhiliseks tegevusalaks on põlevkiviõli ja elektri- ning soojusenergia 

tootmine. 24. detsembril 1924 käivitati Kohtla-Järvel esimene põlevkivi ümbertöötlemise 

vabrik ehk VKG on põlevkiviõli tootmisega tegelenud tänaseks juba 90 aastat. VKG 

põlevkiviõli kasutatakse laevakütuste lisandina, tööstuslike ahjude kütteks ja kateldes. 

Põlevkiviõli eeliseks võrreldes naftamasuudiga on väiksem viskoossus, väike 

väävlisisaldus ja madal hangumistäpp. Lisaks sellele seguneb põlevkiviõli hästi 

naftamasuudiga igas vahekorras ja segamise tulemusena saadakse spetsifikatsioonile 

vastavad tooted [13]. Alljärgnevalt on toodud välja ka joonis 1.6, mis kirjeldab VKG-s 

kasutatava tehnoloogia põhimõtteid.  

 

Joonis 1.6. VGG-s kasutatava tehnoloogia põhimõtted 

Utmiseks ehk põlevkivi termiliseks lagundamiseks vajaminev soojus tekib utmisel 

moodustunud gaasi põletamise käigus. Protsess toimub soojuskandja põikvoolulise liiku-

misega generaatoris, mis on vertikaalse asetusega. Põlevkivist sõelutakse välja peenfrakt-

sioon, mis suunatakse generaatorisse ülevalt. Põlevkivi liigub  laadimiskarbist uttešahti, 

mida läbivad põlevkivi liikumisega risti generaatorgaasi põlemise tulemusena tekkinud 

kõrge temperatuuriga põlemisgaasid. Utmise tagajärjel tekkinud õli- ja veeaurud ning ka 
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gaas väljuvad generaatori ülemisest osast, mis suunatakse edasi kondensatsioonisõlme, 

milles kondenseeruvad nii õli kui ka vesi. Sealt edasi läheb toorõli läbides õlietteval-

mistussõlme destillatsiooni ning uttevesi suundub defenolatsiooniseadmele. Osaliselt suu-

natakse generaatorgaas tagasi, et tekitada protsessi jaoks vajalikku soojust, gaasi liig suu-

natakse tagasi selleks, et toota soojuselektrijaama soojust ning elektrit. Põlevkivi termilise 

lagundamise käigus tekkinud poolkoks suundub generaatori alaosa kaudu välja ja see 

ladestatakse ära poolkoksi prügilas. Eelnevalt kirjeldatud protsessi osas oli tegu „Kiviter“ 

lahendusega ning VKG Oil AS tootmiskompleksi on installeeritud 53 „Kiviter“ 

generaatorit, mis summaarselt suudab aastas toota umbes 276 000 tonni põlevkiviõli. [13] 

VKG kasutab ka Petroter tehnoloogiat. 2009. aastal valmis tahkel soojuskandjal põhinev 

põlevkiviutmisseade „Petroter“. Petroteri aluseks on pürolüüsi protsess ehk poolkoksista-

mine ja selle käigus toimub tahke soojuskandjaga peenpõlevkivi töötlemine. Ilma õhu juur-

depääsuta toimub kuuma tuha ja põlevkivi segunemisel kuumenemine ning teatud tempera-

tuurini jõudmisel hakkab põlevkivi orgaaniline osa eralduma gaasiliste ja vedelate ainete-

na. Kaevandamisel tekib peenpõlevkivi ca 70% ja Petroter tehnoloogia kasutamise sihiks 

on peenpõlevkivi termiline töötlemine, mille abil saadakse kõrge kalorsusega gaas, aur ja 

põlevkiviõli. Pürolüüs toimub pöörlevas silindrid ehk reaktoris ning seejuures puudub õhu 

juurdepääs. Reaktoris toimuva protsessi käigus tekib auru-gaasi segu, mis puhastatakse 

mehaanilistest lisanditest ja tuhast ära, millele järgnevalt suunatakse kondensatsiooni, mille 

tulemusena tekib kõrge kalorsusega gaas ja vedelad tooted. [14] Projektvõimsusel toodab 

Petroter aasta jooksul umbes 133 000 tonni põlevkivi ning projektvõimsuse alusel võrrel-

des on Petroter seade kõige enam sarnane Narva Õlitööstuse Enefit-140-ga [3]. Seega on 

eelnevalt esitatud informatsiooni põhjal näha, et energiaturud, varustuskindlus ja nafta-

hindade tõus on motiveerinud põlevkiviõli tootvaid ettevõtteid Eestis investeerima uutesse 

tootmisvõimsustesse (näiteks Petroter, Enefit-280). Investeeringute konkurentsivõime 

baasiks võib autori arvates pidada kõrvalproduktide ja jäätmete utiliseerimist, mahtumist 

kehtivatesse kõrvalproduktide kvootidesse ning keskkonnanõuete vastavuse tagamist.  

Põlevkiviõli tootmise protsessi käigus toodetakse soojust, mida kasutatakse õlitootmise 

protsessist väljaspool üksnes ühe tehnoloogialahenduse korral ehk Petroter puhul. 

Tänapäeval kasutatavate tehnoloogiate rakendamise korral tekib põlevkiviõli tootmise 

kõrvalsaadusena ka põlevkivigaas ja antud hetkel saadakse kahte tüüpi põlevkivigaasi – 

Kiviter tehnoloogiaga generaatori kasutamisel saadakse madala ehk 3-4 MJ/m
3
 kütteväär-
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tusega generaatorgaasi ja tahke soojuskandja tehnoloogia korral tekib kõrge ehk 42-46 

MJ/m
3
 kütteväärtusega uttegaas. Eestis kasutatakse utmisel saadavat gaasi elektri ja/või 

soojuse tootmise jaoks. Lisaks sellele tekib põlevkiviõli termilise töötlemise tulemusel 

kõrvalsaadusena fenoolvesi, mis nõuab eraldi käitlemist, kuna taoline saadus sisaldab ühe- 

ja kahealuselisi fenoole ning lisaks sellele ka mitmeid erinevaid teisi keemilisi ühendeid. 

Kui õli tootmisel tekib fenoolvett väga suures mahus, siis on olemas võimalus kasutada 

seda keemiatööstuses toorainena. Kui fenoolvett defenoleerida, siis saadakse summaarsete 

fenoolide lahutamisel mitmesuguseid fraktsioone. Teatud osa fenoolveest võib tsirkulee-

rida ka õli ettevalmistuse tsüklis. Lisaks sellele tekivad ka mitmesugused muud keemia-

tööstuse toorained, mida on võimalik saada põlevkiviõlide tootmise käigus saadud aine-

voogude täiendava töötlemise abil. Ka bituumeneid ja teeõlisid toodetakse põlevkivi ut-

mise tulemusel saadava raskeõli destillatsiooni jäägist. Tootmises on ka mitmesuguse peh-

menemise temperatuuri ja voolavusega bituumeneid, mida kasutatakse üldiselt teedeehitu-

ses. Anoodmassi ja elektroodide tootmiseks kasutatakse toormena ka õlikoksi ja õlipigi, 

mis tekib samuti põlevkiviõlide destillatsioonijääkide termilise töötlemise käigus. [1] 

Seega on põlevkiviõli tootmise käigus tekkivate kõrvalsaaduste ja jääkainete nimekiri 

küllaltki mitmekesine ning saab järeldada, et juhul, kui taolistele jääkidele ei leita sobivat 

kasutusala, siis mõjutab see märgatavalt protsesside kulukust, kuna ülejääkidest tuleb 

aktsepteeritaval viisil siiski vabaneda, mis tähendab omakorda täiendavaid ressursikulusid.  

1.4. Põlevkiviõli tootmisega seonduvad keskkonnaprobleemid 

Tootmine on energiamahukas tegevus ja ka põlevkiviõli tootmisprotsessiga kaasnevad 

mõjud keskkonnale. Keskkonnajuhtimine on taolises tööstusvaldkonnas äärmiselt oluline 

tegevus, kuna põlevkivi termilise töötluse käigus võivad mitmesugused saasteained sattuda 

näiteks pinnasesse, välisõhku ja/või vette. Aastate jooksul on põlevkiviõli tootmine siiski 

muutunud keskkonnasõbralikumaks, kuna ajapikku on töötatud välja lahendusi, mille 

tulemusena on heited vähenenud. Tekkivate heidete maht sõltub peamiselt sellest, millist 

utmise meetodit kasutatakse – kas tegu on gaasilise soojuskandja või tahke soojuskandja 

utmisega. Eelnevalt toodi välja ka põlevkiviõli tootmisega tekkivate ainevoogude kasutus-

võimalused, mis samuti on üheks mõjuteguriks, mis määrab ära keskkonnaprobleemide 

ulatuse. Näiteks põlevkivigaasidele ja fenoolveele on leitud asjakohane kasutusala, kuid 

seevastu enamus tuhast ning poolkoksist ladestatakse, kui taaskasutuseks sobiv tehnoloogia 

puudub. Probleeme tekitab omakorda ka see, kui kõrvalsaaduste kasutamise ja käitlemise 

korral tekivad taaskord jäätmed ning heited, mis vajavad samuti käitlemist. [1] Kuna kesk-
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konna saastamine ja taolistele probleemidele lahenduse leidmine mõjutab ka põlevkiviõli 

hinnastamist, siis on järgnevalt antud lühiülevaade ka sellest, millised heited tekivad 

põlevkiviõli tootmisprotsessi tulemusena.  

Välisõhu peamisteks saasteaineteks on põlevkiviõli tööstuses süsinikdioksiid (CO2), 

süsinikmonooksiid (CO), lämmastikoksiidid (N2O, NO, NO2), tahked osakesed ehk 

peenosakesed, vääveloksiidid (SOx), vesiniksulfiid (H2S) ja lenduvad orgaanilised ühendid. 

CO2 peetakse üheks peamiseks kliima soojenemise põhjuseks ning põlevkiviõlitööstuses 

on CO2 ja ka lämmastikoksiidide põhilisteks allikateks suitsukorstnad ning küünlasead-

med. Ka CO-d satub välisõhku seadmete suitsukorstnatest. Lämmastikoksiidid võivad vee-

ga reageerimise korral tekitada happevihma ning on olulised komponendid ka fotokeemi-

liste reaktsioonide puhul, mille tõttu tekib maapinnalähedane osoon. Põlevkiviõli tööstuses 

tekib põlevkivi ettevalmistamisel (purustamisel ja ka transpordil) ka tahkeid osakesi ning 

ka vääveloksiidid võivad tööstuse tegevuse tõttu emiteeruda, mis väljuvad peamiselt sa-

muti küünlaseadmetest ja suitsukorstendest. Lenduvad orgaanilised ühendid võivad olla 

üheks allikaks, mis põhjustab maapinnalähedase osooni teket ning mõnel juhul võib lendu-

vaid orgaanilisi ühendeid pidada ka lõhnaprobleemide juurpõhjuseks, mis on sageli üheks 

suurimaks elanikkonna murekohaks. [1] Arvestades seda, et Eestis on põlevkivitööstus kül-

laltki arenenud ja tootmismahud on suured, siis keskkonnamõjud võivad taolise tegevuse 

juures olla märkimisväärselt suured. Ka Euroopa Liidu poolt kehtestatavad keskkonnapo-

liitikad ning erinevad regulatsioonid on loodud eesmärgiga võidelda kliimamuutuste ja 

keskkonna saastamise vastu, mistõttu muudab tänapäeval kõrgel tasemel keskkonnamõju-

dega arvestamise vajadus turusituatsiooni küllaltki pingsaks, kuna tuleb täita väga mitmel 

rindel erinevaid nõudeid ja nagu eelneva informatsiooni põhjal näha on, siis põlevkiviõli-

tööstuse tegevusega kaasneb mitmesuguste saasteainete teke, mille hulgas on ka CO2, mida 

peetakse üldjuhul üheks suureks põhjuseks kliima soojenemise osas. 

Põlevkivigaasid sisaldavad nii metaani kui ka mitmeid teisi mittekondenseeruvaid 

alifaatseid ning aromaatseid süsivesinikke, mis satuvad välisõhku tööstustegevuse käigus. 

Lenduvate orgaaniliste osakeste allikaks on ka protsessimahutid, süsivesinike aurumine või 

lekkimine, kui teostatakse põlevkiviõli saaduste hoiustamist ja laadimist. Vähesel määral 

tekivad utmise meetodist ka ammoniaak, vesinikkloriid, benseen, karbonüülsulfiid ja muud 

saasteained. Põlevkiviõlitööstuses tekib ka mitut liiki vett – olme- ning tööstuslikku vett ja 

sade- ning tehnoloogilist tinglikult puhast heitvett. Ka utteprotsessi käigu tekkivat 
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fenoolvett peetakse väga tugevalt saastunud reovee hulka kuuluvaks, kuigi enamjaolt käsit-

letakse seda siiski pigem kõrvalsaadusena, mis tuleneb sellest, et fenoolvee defenoleerimi-

sel saadakse keemiatööstuse jaoks vajaminevaid tooraineid. Lisaks sellele on üheks kesk-

konnaga seonduvaks probleemiks tahkete jäätmete suures koguses teke. Tahke soojuskand-

ja tehnoloogia kasutamisel on peamiseks tahkeks jäätmeks elektrifiltris ja tuhatsüklonites 

püütud tuhk, mida liigitatakse ohtlikeks jäätmeteks just kõrge leovee leeliselisuse tõttu ja 

lisaks sellele võib see sisaldada ka raskmetalle. Gaasilise soojuskandja tehnoloogia puhul 

on peamiseks tahkeks jäätmeks just poolkoks, mille koostisaineks on bitumoidid, milles 

sisalduvad omakorda kantserogeensed polüaromaatsed süsivesinikud. [1] 

Ka pinnase ja põhjavee reostus pälvib praegusel ajal keskkonnaalaselt palju tähelepanu, 

kuna õli käitlemise, ladustamise ja laadimise kohtadel tekkivad lekked võivad ulatuslikult 

pinnast ja põhjavett saastada. Varasemalt ei pööratud taolistele teemadele eriti tähelepanu, 

kuid nüüdseks tehakse ennetustööd ja hoitakse ära mitmete meetmete rakendamisega 

võimalikud lekkimised ja pinnase saastamine. Ajapikku on suurenenud teadlikkus sellest, 

kuidas reostunud alasid puhastada erinevate tehnoloogiliste lahenduste abil ning loodud on 

mitmeid võimalusi saastunud pinnase remediatsiooni teostamiseks. Lisaks eelnevalt välja-

toodud aspektide omavad suurt tähtsust ka müra, valgusreostuse ja lõhnaga seotud kitsas-

kohad. [1] Antud hetkel mahuvad kõik Eestis kasutatavad põlevkiviõli tootmise tehno-

loogiad ja lahendused etteantud keskkonnanõuete piiridesse, kuid ilmselt on edaspidiselt 

oodata taas nõuete karmistumist, sest soovitakse siiski kaasnevaid mõjusid minimeerida ja 

motiveerida tööstusettevõtteid tegema investeeringuid saastatuse hulga vähendamiseks. 

Põlevkiviõli tootmise potentsiaalsete keskkonnaprobleemide ulatus sõltub suurel määral ka 

sellest, kuivõrd palju suudetakse tekkivatele kõrvalsaadustele sobiv kasutusala leida ning 

antud hetkel ka töötatakse tugevalt selles suunas.   
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2. VEELDATUD MAAGAAS 

2.1. LNG ajalugu 

Käesolevas peatükis on toodud välja peamised LNG-ga seonduvad aspektid ning esmalt on 

käsitluse all alustuseks mõned olulisemad faktid LNG ajaloost, et saada terviklikumat 

ülevaadet LNG-ga seonduvatest olulisematest arengutest eelnevate aastakümnete jooksul. 

Lisaks sellele on ajaloo lähemalt käsitlemise põhjuseks ka see, et LNG pole ülemaailmselt 

veel väga populaarne ja tuntud lahendus, mis on paljudes piirkondade endiselt veel 

arendusfaasis. Maagaasi veeldamine pärineb 19. sajandist, kui Saksa insener Carl von 

Linde ehitas 1873. aastal esimese kompressor-jahutusseadme [3]. 1914. aastal patenteeris 

esimesena Godfrey Cabot praami, mille abil oli võimalik LNG-d töödelda ja transportida. 

1912. aastal ehitati esimene veeldatud naturaalgaasi tehas Lääne-Virginias, mis alustas 

töötamist 1917. aastal [15]. Samal aastal ehk 1917. a kasutati USA-s esimest korda 

veeldamist, mida tehti selleks, et eraldada heeliumit [16]. Veeldamine suurendas võimalust 

transportida maagaasi kaugel paiknevatesse piirkondadesse [15]. Seega on eelneva põhjal 

näha, et juba väga ammusest ajast alates on LNG väljatöötamine aluse saanud ning 

veeldamist kasutati esmalt küll teist sihti silmas pidades, ent protsessi põhimõtetest 

lähtuvalt oli siiski suur areng LNG lahenduse kujunemise osas tehtud.  

1941. aastal Clevelandis, Ohios alustas tegevust esimene kommertsialiseeritud maagaasi 

veeldamise tehas [3]. 1944. aastal plahvatasid Ohios  kaks tsisterni, mille tagajärjel hukkus 

130 ja sai vigastada 215 inimest. Õnnetusjuhtumi päeval märkasid kaks East Ohio Gas 

Company töötajat valget auru, mis lekkis ühest suurest maagaasi tsisternist, mille diamee-

ter oli 17,37 meetrit ja mis mahutas 27 miljonit kuupmeetrit kergesti süttivat gaasi. Kümme 

minutit hiljem toimus massiivne plahvatus, mis mõjutas väga suurt piirkonda. Plahvatuse 

tagajärjel tekkinud leegid küündisid ligikaudu 762 meetri kõrgesele õhku ning umbes 800 

meetri raadiuses oli kõik hävitatud. Kuna põleng väljus kontrolli alt, siis evakueeriti 10 000 

inimest lähematest piirkondadest.  Plahvatuse põhjus oli seotud metallist tsisternide 

kontraktsiooniga – gaasi hoiti alla -250 kraadi, mis põhjustas metalli kontraktsiooni, mille 

tulemusena tekkis metalli n-ö rebenemine. [17] Ühes teises allikas oli lisaks eelnevale välja 

toodud põhjusena ka just LNG tsisterni madal nikli-terase sisaldus (ainult 3,5%) [18]. 

Eelnevalt kirjeldatud sündmuse ajel hakati gaasi säilitamiseks ja ladustamiseks vajalike 

mahutite osas väljatöötama uuemaid ja turvalisemaid tehnikaid. [17] Seega saab järeldada, 
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et Clevelandis toimunud plahvatus oli üheks sündmuseks, mis pani aluse juba varajases 

etapis LNG turvalisuse ja ohutusega seonduvate kitsaskohtadega tegelemisele. 

Üheks LNG-ga seonduvaks olulisemaks ajalooliseks hetkeks võib pidada ka 1959. aastal 

asetleidnud sündmust, mil esimene LNG tanklaev suundus edukalt veeldatud maagaasiga 

USA-st Suurbritanniasse. Eelnevalt kõne all olnud tanklaev kandis nime „Methane 

Pioneer“. [3] Nimetatud ajalooline sündmus demonstreeris esimest korda massilisel kujul 

LNG edukat transportimist ning seejuures suudeti seitse LNG laadungit toimetada turvali-

selt Lake Charlesist (Louisiana, USA) Canvey saarele Suurbritannias. Järgneva 14 kuu 

jooksul toimetati kohale veel täiendavalt seitse laadungit ning seejuures esinesid üksnes 

mõned vähese tähtsusega probleemid. Järgides „The Methane Pioneer“ edu, British Gas 

Council jätkas plaanide tegemisega, et juurutada projekti, mille raames importida LNG-d 

Venezuelast Canvey saarele. Sel ajal, kui peeti tööstuslikke läbirääkimisi, leiti suurtes 

kogustes maagaasi Liibüast ja Hassi R’ Mel alalt Alžeeriast, mis on Inglismaale umbes 

poole võrra lähemal kui Venezuela. [15] Seega saabki üheks tähtsamaks sündmuseks 

pidada seda, kui 1964. aastal alustas Alžeerias tegevust tööstuslik LNG tehas ning LNG-d 

hakati eksportima Lääne-Euroopasse. [16] Suurbritanniast sai maailma esimene LNG 

importija ja Alžeeriast esimene eksportija. Alžeeria on sellest ajast alates muutunud üheks 

suurimaks LNG pakkujaks. [15] Eelnevate sündmuste puhul on võimalik näha seda, et 

LNG eduka transportimise järel toimus vägagi kiire edasiminek ja ka teised samalaadsed 

projektid said sellest n-ö positiivse ning edasiviiva tõuke, mille tulemusena asuti ka teisi 

plaane teostama. 

Peale selle, kui leiti kinnitust, et taoline kontseptsioon töötab küllaltki edukalt Inglismaa 

näitel, rajati täiendavalt juurde veeldamistehaseid ja importimisterminale Altandi ja Vaikse 

ookeani regioonides. USA-s ehitati 1971. ja 1980. aastate vahel neli mereterminali, mille 

asukohtadeks on Lake Charles (CMS Energy halduses);  Everett, Massachusetts (SUEZ 

halduses); Elba Island, Georgia (El Paso Energy halduses) ja Cove Point, Maryland 

(Dominion Energy halduses). The National Fire Protection Association võttis 1967. aastal 

vastu esimesed LNG turvalisuse standardid (NFPA 59A Standard for the Production, 

Storage, and Handling of LNG) ning mõned aastad hiljem ehk 1972. aastal võeti vastu ka 

föderaalsed LNG turvalisuse regulatsioonid, mis sisaldasid ka NFPA 59A standardeid. 

1977. aastal alustati Indoneesiast Jaapanisse LNG transportimisega. 1978. aastal toimus 

Cove Point terminalis plahvatus, milles hukkus üks tehase töötaja ja kaasnesid ka 3 miljoni 
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dollari suurused kahjud. [18] 1979. aastal saavutati tipphetk LNG osas siis, kui veeldatud 

maagaas moodustas USA gaasi nõudlusest 1,3%, kuid seejärel saabus LNG importimises 

langus, mis tulenes sellest, et Põhja-Ameerikas olid tekkima hakanud gaasivarude osas 

ülejäägid ning sel hetkel USA ainsa varustajaga ehk Alžeeriaga koostöö puhul ilmnesid 

hinnastamisega seonduvalt mitmesugused lahkarvamused. The Elba Island ja Cove Point 

vastuvõtuterminalid olid järgnevalt kõrvale jäetud ja the Lake Charles ja Everett terminale 

kasutati üksnes väga vähesel määral. [15] 1980. aastal algatasid nii USA valitsus kui ka 

Shell Research suuremahulisi eksperimente LNG leketega seotud hajumuse ja põlemise 

osas. USA kehtestas selle tulemusel laiaulatuslikud LNG turvalisusega seonduvad 

regulatsioonid, mis sisaldasid muu hulgas ka keelualade määratlemist. [18] Esimesed LNG 

eksportimised USA-st Aasiasse leidsid aset 1969. aastal, mil Alaska LNG saadeti 

Jaapanisse [15]. 1984. aastal ostis Jaapan 72% kogu maailma LNG-st, kasutades sellest 

75% elektri tootmises [18]. LNG turul oli peale seda võimalik täheldada nii Euroopas kui 

ka Aasias küllaltki kiiret kasvu ning ka edaspidine kasvutrend jätkus sellest hetkest alates 

[15]. Alljärgnevalt on toodud välja ka graafik, millel on kujutatud ülemaailmset LNG 

nõudluse kasvu aastatel 1970 kuni 2004 (vt joonis 2.1). Jooniselt on näha, et aastate 2002 

ja 2004 vahel on toimunud märgatav tõus LNG nõudluse osas.  

 

Joonis 2.1. LNG nõudlus aastatel 1970-2004 [15] 

1999. aastal ostis Jaapan 66% kogu maailma LNG-st [18]. 1999. aastal asus tööle ka 

Trinidadi tehas, mis oli esimene Atlandi ookeani veeldatud gaasi tehas. Nimetatud tehase 

avamine ja lisaks sellele ka maagaasi nõudluse kasv (eelkõige just elektri tootmiseks) 
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USA-s ning tõus USA maagaasi hindades, põhjustas USA turgudel taaskord uuenenud huvi 

LNG vastu, mille tulemusena aktiveeriti taaskord kaks eelnevalt mainitud LNG vastuvõtu-

terminali – 2001. aastal aktiveeriti Elba Islandi [15]. 2001. aastal alustas ka uus 

EcoElectrica terminal Puerto Ricos LNG importimist (Trinidadist) ning 2002. aastal avali-

kustasid Bechtel ja Shell plaani rajada LNG vastuvõtuterminali Mare Islandile ja selleks 

ajahetkeks moodustas Jaapan 48% LNG ostust kogu maailmas [18]. 2002. aasta oktoobris 

The Federal Energy Regulatory Commission (FERC) andis oma nõusoleku Dominion 

Resources’ile viia ellu oma plaanid, mille sihiks oli taasavada 2003. aastal Cove Point 

LNG terminal. Esimesed laadungid jõudsid taasaktiveeritud terminalideni 2006. aasta 

sügisel. [15] 2004. aastal toimus Alžeerias, Skikda veeldamise tehases plahvatus, milles 

hukkus 27 ja vigastada sai 74 inimest ning LNG tehas sai küllaltki suures osas kahjustusi 

[18]. Kuuest gaasi veeldamise tsisternist hävisid kolm. Plahvatus sai alguse ühest vanemast 

veeldamise tsisternist, mis erines kahest kõrvalasetsevast tsisternist selle poolest, et 

kasutatud oli boilereid, mis toodavad kõrge rõhu all auru, et panna turbiinid tööle, mis 

toodavad energiat jahutuskompressorite jaoks, mida kasutatakse maagaasi veeldamiseks. 

Taolist tehnoloogiat  peetakse käesolevaks ajaks aegunuks. [19] 2005. aasta aprillis seadis-

tati kasutamiseks Excelecate Energy poolt ka maailma esimene avamere regaasifitseerimis-

terminal, mis asetseb Mehhiko lahes. [15] 1990. aastal jõudis esimene laadung ka Taiwani 

LNG terminali, mis oli saadetud Indoneesiast ning 1991. aastal jõudsid pärale ka esimesed 

Austraaliast saadetud laadungid Jaapanisse ja Põhja-Koreasse [18]. Viimastel aastatel on 

toimunud LNG osas tanklaevade ning seadmete puhul küllaltki järsk tõus, mille peamiseks 

põhjuseks võib pidada LNG tehnoloogia nõudluse ja kasumlikkuse kasvu [3]. Seega on 

eelneva põhjal näha, et LNG tehnoloogiate arendamise käigus on kogetud ebaõnnestumisi, 

kuid seevastu on tänaseks välja töötatud vägagi töökindlad ja ohutud lahendused. 

2.2. Ülevaade LNG hetkeseisust ülemaailmse vaatenurga alt 

Esmalt on järgnevalt esitatud ka joonis, millel on kujutatud suuremad LNG kaubanduste-

hingud 2013. aasta seisuga. Joonisel 2.2 on sinise joonega kujutatud olulisemad LNG 

vahendustehingud ning iga joone ehk kaubavoolu kõrval on näidatud ära ka numbriliselt 

maht (miljardites m
3
). Samalaadsetel põhimõtetel on võrdluseks kõrvale toodud ka 

torugaasi iseloomustavad jooned, mis on tähistatud punase värviga. Nagu illustratiivsel 

kujul ka näha võib, siis on juba esmapilgul võimalik järeldada, et LNG-d tarnitakse 

massiliselt tõepoolest väga kaugete vahemaade taha ja sihtpunktid asetsevad küllaltki 
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erinevates kohtades, mis on taaskord ilmselge tõestus sellest, et LNG lahendused on 

muutnud kütuse transportimise kaugematesse sihtpunktidesse küllaltki kergeks.  

 

Joonis 2.2. LNG ja gaasitorustiku vahendustehingud [19] 

Globaalset LNG kaubandust iseloomustas 2013. aastal tihenev turg, mis tulenes peamiselt 

ka Aasia suurenevast nõudlusest. Hinnanguliselt toimetati 2013. aasta jooksul kohale 240 

miljonit tonni LNG-d, mis ületas eelneva ehk 2012. aasta mahtusid üksnes vähesel määral 

(ainult 1,1 miljonit tonni rohkem). Pakkumine on jäänud endisele tasemele, mis on sama-

väärne 2011. aasta pakkumisega, mil toimus suuremahuline hüpe – toodang suurenes 59 

miljoni tonni võrra 2009. ja 2011. aasta vahel, mis on pannud LNG tööstuse pakkumise 

osas n-ö vahepausile. Varustamise määra tõusu on võimalik näha mitmete oluliste 

eksportijate puhul, nagu näiteks Qatar, Malaisia, Australia ja Yemen ning lisaks ka kahe 

uue ehk Alžeeria ja Angola terminali puhul. Ettearvamatud tööseisakud, eriti Nigeerias, ja 

jätkuv toodangust äraütlemine, eriti Egiptuses, mõjutas pakkumise poolt küllaltki tugevalt, 

mis jättis üldised mahud praktiliselt samale tasemele võrreldes eelnevate aastatega.[21] 

Seevastu nõudlus jätkas kasvamist ja mitmekesistumist, eelkõige Aasias. Kümme uut re-

gaasistamisterminali alustasid 2013. aastal töötamist ning ilmnesid ka kolm uut LNG im-

porditurgu – Israel, Singapur ja Malaisia. Importimine Aasiasse 2013. aastal küll suurenes, 

ent kasvutempo oli väiksem võrreldes eelmise aastaga, mil tõus oli 11,4 miljoni tonni 

suurune. Euroopas jäi gaasi nõudlus tagasihoidlikuks ja see aspekt kombineerituna 
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gaasitrasside vahendusel varustamise tõusuga, tagas LNG mahtude osas globaalsel turul 

tasakaalustatuse. 2013. aastal oli Euroopas LNG netosissevedu summaarselt 35 miljonit 

tonni – alates 2004. aastast kõige madalam tase ja tunduvalt madalam kui 2011. aasta 

mahud, mil import küündis kuni 66 miljoni tonnini. [21] Seega tundub eelneva 

informatsiooni põhjal, et LNG nõudlus on olnud viimastel aastatel küllaltki stabiilne ning 

järske muutuseid pole samuti lähiajal otseselt oodata. 

Summaarselt on maagaasi nõudlus hinnanguliselt kasvanud umbes 2,7% aastas alates 

2000. aastast, ent LNG ülemaailmne nõudlus on kasvanud sama perioodi vältel iga aastaga 

ligikaudu 7,6% ehk peaaegu kolm korda kiiremini. LNG nõudluse kasv saab prognooside 

kohaselt olema veelgi tugevam, eriti 2020. aastal.  Arvatakse, et nõudluse kasv jätkub ka  

peale 2020. aastat, kuid ennustuste kohaselt on kasvu tempo aeglasem, sest turg muutub 

küpsemaks, seega nõudlus nihkub pigem hinnatundlikumate ostjate järgi ja mõju avaldab 

kindlasti ka see, et mõned toetusrahad eemaldatakse [22]. Alljärgnevalt on kujutatud ka 

LNG ülemaailmset nõudluse muutumist (vt joonis 2.3) eelnevate aastate vältel, mille 

juurde on kõrvutatud ka prognoos 2030. aastani.  

 

Joonis 2.3. LNG ülemaailmne nõudluse muutus [22] 

Globaalne LNG nõudlus võib 2030. aastaks olla peaaegu kahekordne võrreldes 2012. 

aastaga, mil nõudlus oli hinnanguliselt 250 miljonit tonni. Jaapan, Põhja-Korea ja Taiwan 

(ehk JKT) on olnud ja eeldatakse, et need ka edaspidiselt jäävad globaalse LNG turu 

selgrooks, samal ajal kui Hiinat ja Indiat peetakse tõenäoliselt kõige suuremateks LNG 

täiendava nõudluse allikateks. [22] Eelnevalt jooniselt on näha, et Jaapani, Põhja-Korea ja 

Taiwani (JKT) nõudlus on aastate lõikes olnud küllaltki sarnasel tasemel ja prognooside 
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kohaselt jääb see ligikaudu samal tasemele nagu see on olnud siiani, mis teisalt tähendab 

seda (vaadeldes joonist 2.3), et teiste piirkondade nõudluse osakaal summaarsest 

nõudlusest suureneb, kuid JKT moodustab järjest väiksema protsentuaalse osa.  

Üldiselt kasvab LNG projektide ettepanekute hulk kiiremini kui tööstuse võimalused 

projekte teostada. Austraalia projektid kannatavad tüüpiliselt kõige rohkem probleemide 

käes, mis on seotud kulukõverate tipu ehk kõrgete hindade, arendamise n-ö pudelikaela ja 

konstruktsioonide kulude eskaleerumise ja spiraalse kulgemisega. Kõrged LNG arendami-

se kulud eeldavad äärmiselt kindlaid pikaajalisi kokkuleppeid, kuid viimasel ajal on turg 

olnud tunnistajaks järjest enam konfliktidele, mil üha kõrgema hinnatundlikkusega ostjate-

le proovitakse müüa kallimaid projekte. Pakkumise poole pealt on õli muutumas napiks ja 

samal ajal gaas on muutumas külluslikumaks, mille tulemusena on väljakujunenud 

konfliktne olukord õli püsivalt kõrgete hindade ja maagaasi kasvava ülejäägi. [23] Seega 

LNG hinnad on mitmetest kõrvalistest teguritest mõjutatud ja projektide teostamine on 

üpris riskantne, mis omakorda suurendab mingil määral ka tehtavaid kulutusi.  

LNG hinnad nii Aasias kui ka Ladina-Ameerikas jäid endiselt kõrgele tasemele, mis 

peegeldab turu aluseks olevat tihenemist. 2014. aasta osas prognoositi taaskord LNG pak-

kumise poole pealt tagasihoidlikku tõusu, hoolimata Angola tootmise käivitusprotsessist 

olekust ja uute tsisternide töötamise algusest Algeerias (Papua New Guinea) ja Austraalias 

(Queensland Curtis LNG projekt). Üleüldine pakkumine sõltub taaskord planeerimata 

tööseisakutest ja olemasolevate tehastega seonduvatest ära ütlemistest gaasi tarneahelate 

lõikes. Prognooside kohaselt LNG nõudlus kasvab 2025. aastaks 5%, mis on kaks korda 

kiirem kui üldise gaasi nõudluse kasv. 2014. aastal oodatakse jätkuvat kasvu LNG 

nõudluse puhul just Aasialt, kuigi madalama kasvutempoga kui eelmistel aastatel. 2014. 

aastal on oodata ka küllaltki tugevat LNG Hiinasse importimise tõusu, mille põhjuseks 

võib pidada kahe uue importimisterminali kasutusele võtmist ja pika-ajaliste varustamisle-

pingute jõustumist. Neli uut turgu Euroopas ja Lähis-Idas planeerivad alustada importimist 

just 2014. aastal – nende hulka kuuluvad Poola, Leedu, Jordaania ja Egiptus. Seevastu 

Euroopa jätkab ilmselt ka käesoleval aastal globaalse LNG turu tasakaalustamist. Üldiselt 

on leitud, et LNG turu tõus oli koondunud peamiselt Hiina ja Põhja-Korea piirkonda, kuid 

uuemad Aasia turud Singapuris, Malaisias, Tais ja Indoneesias olid samuti olulised. 

Nõudlus suurenes ka Ladina-Ameerikas, sealjuures Mehhiko ja Brasiilia näitasid 

kolmandat ja neljandat tugevat aastast-aastasse kasvu. [21] Kuna pakkumise poole pealt on 
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oodata järgnevatel aastatel kasvu, siis isegi juhul, kui nõudlus kasvab, toob see siiski kaasa 

ülespoole minevad arenduskulud ja survestab maagaasi hindu allapoole. Uus potentsiaalne 

LNG eksportijate pakkumispoolne laine USA ja Lääne-Kanada piirkonnas mõjutab samuti 

olulisel määral hinnastamist, kus gaasi hinnastamine kõige tõenäolisemalt toimub spot-

hinna alusel, vastupidiselt sellele, et mujal maailmas toimub hinnastamine üldjuhul 

(osaliselt või täielikult) naftaga seotud baasil. [24] Eelnev viitab sellele, et turg on jätkamas 

küllaltki tihedat konkurentsi, kuigi märkimisväärselt olulisi suuremaid muutusi pole 

üldiselt prognooside kohaselt lähiajal siiski tulemas. 

2.3. Ülevaade LNG-st Eesti seisukohalt 

Eesti on jõudnud samuti punkti, kus on muutunud senisest olulisemaks just majanduse 

konkurentsivõime, kliimapoliitiliste eesmärkide saavutamise ja energiajulgeoleku seisuko-

halt erinevate võimaluste analüüsimine, mida tingib gaasi suuremas mahus kasutamise 

vajadus. Lähtuvalt Euroopa Liidu energiaturu paketis sätestatust peavad toimima alates 

2014. aastast Euroopa ühtsed elektri- ja gaasiturud, mille peamiseks sihiks oli ja on ka 

edaspidiselt tekitada gaasisektoris efektiivse konkurentsi olemasolu ja kõigi osapoolte 

võrdset kohtlemist. Eesti gaasivõrgu kolme ühenduse kaudu, mis on ülepiirilised, oleme nii 

otse kui ka kaudselt seotud Venemaa gaasisüsteemiga. Antud hetkel puuduvad Eesti terri-

tooriumil nii maagaasi hoiustamise kui ka tootmise võimalused. Sellest tulenevalt on Eesti 

gaasisüsteemi varustatuse ja reguleerimise eest vastutamine Venemaa süsteemihalduri ehk 

Gazprom OAO kätes. Eesti gaasitarbijad on sõltuvad Gazpromist ka gaasitarnetega seon-

duvalt, sest Vene Föderatsioonis on antud maagaasi eksklusiivne eksportimise õigus 

Gazpromile. Ka Eestis ollakse arvamusel, et maagaas on järgmistel kümnenditel n-ö sild-

kütuseks, mis lubab asendada kõrge süsinikuheitega fossiilseid kütuseid seniks, kuni inim-

konnal on võimalik minna üle täielikult alternatiivsetele kliimaneutraalsetele energiaallika-

tele. [25] Seega pakub LNG Eestile kindlasti suuremal määral sõltumatust ühest tarnijast 

ehk Venemaa süsteemist ning tarnimisega seotud riskid, mis kaasnevad ühest 

gaasisüsteemist sõltumisega, on seeläbi mõnevõrra rohkem hajutatud. 

Monopoolse gaasituru tõttu pole suurel määral energeetiline sõltuvus EL välise riigi üksnes 

ühe tarnija poolt müüdavast kütusest mõeldav. Eesti maagaasi turul on väljakujunenud di-

lemma, mille puhul on ühelt poolt gaasituru väiksusest tulenevalt vähe huvilisi, kes oleksid 

siin gaasi müümisest huvitatud, kuid teisalt on ühe tarneahela pärast maagaasi laialdasem 

kasutamine ka piiratud. Selle dilemma murdmiseks on vaja leida maagaasile uusi 
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kasutusalasid ja arendada alternatiivseid tarneahelaid ning toetada uute müüjate turule 

tulemist. Näiteks on ette nähtud, et alates 2015. aastast võetakse maagaas kasutusele laeva-

kütusena ja sarnane suund on omane ka emissioonide vähendamisele maismaatranspordis. 

Eesti on töötamas selles suunas, et rajada siinsesse regiooni LNG terminale ja laiendada 

riikidevahelisi ühendusi. Soovitatav on Eesti seisukohalt rajada kogu Balti regiooni 

varustada suutev keskmise suurusega LNG terminal, kuid projekti teostatavust arvesse 

võttes võib otstarbekas olla esimeses etapis rajada kohaliku tähtsusega väiksema suurusega 

terminal. LNG vastuvõtu ja taasgaasistamise võimekuse olemasolu tagamine on kõige 

reaalsem võimalus avada ligipääs teistele gaasimüüjatele, et nad pääseksid Balti riikide 

ning Soome ühisele gaasiturule. Maagaasi turu arendamine tagab gaasitarbijale konkurent-

sivõimelisema hinna olemasolu, laiema pakkumiste valiku, kindlama tarne ja kvaliteetsema 

teenuse ning lisaks sellele suureneb gaasituru arendamisest tulu teistes olulistes sektorites 

(nt transport). Rahvusvaheliste uuringute järgi on Eesti maagaasiturg aastase tarbimise 

ning tarbimise tippkoormuse seisukohalt väike ning elektri tootmiseks kasutatakse gaasi 

samuti äärmiselt vähe, ent arvestatav osa on siiski soojuse ja elektri koostootmisel ning 

kaugküttesüsteemides. Eesti Gaas varustab antud hetkel gaasiga üle 90% Eesti jaeturust 

ning  maagaasi imporditakse ainult Gazpromilt. LNG on Eesti jaoks kõige tõenäolisemaks 

alternatiivse tarnekanali tekkimise võimaluseks, kuid küsimus on selles, kuivõrd 

positiivselt taoline progress Eesti gaasiturule mõjuda võib, sest ka LNG hinnad on seotud 

naftatoodete hindadega ja alternatiivsete gaasitarnete turulepääsemise korral tuleb arvesse 

võtta ka lisanduvaid kulusid. [25] Eelneva põhjal saab öelda, et LNG rajatiste loomine 

Eestisse omab pikas perspektiivis mitmeid olulisi positiivseid mõjusid nii Eesti kui ka teis-

te Baltiriikide jaoks ja tegemist on ka Eesti gaasituru arendamise seisukohalt ühe olulisema 

sammuga, sest üksnes ühest EL-i välisest maagaasi tarneahelast sõltuvusse jäämine tähen-

daks edaspidiselt Eestile ja ka Eesti majandusele mitmesuguseid piiranguid ja probleeme. 

Käesoleval hetkel on käimas ka arutelud selle üle, kas regionaalne LNG terminal tuleks EL 

toetusrahade abil rajada kahest ühte Läänemere ääres paiknevasse riiki – kas Soome või 

Eestisse, kuid mõlema jaoks ressursse praegusel hetkel ei jagu. Ühest tarnijast sõltuvad 

hetkel lisaks Eestile ka Läti, Leedu ja Soome ning nende riikide jaoks peaks olukord 

muutuma ja maagaasi import mitmekesistuma, kui rajatakse LNG terminal. Leedu on 

terminali ehitamist juba alustanud ja jäävabas Klaipeda sadamas peaks 2014. aasta lõpul 

valmima LNG ujuvterminal, mille võimsus on kuni kaks miljardit kuupmeetrit maagaasi 

aasta kohta. Eestisse või Soome rajatava regionaalse LNG terminali kavandatav võimsus 
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on kuni viis miljardit kuupmeetrit maagaasi aastas. Lisaks headele külgedele, on taolise 

rajatise loomisel ka riskid, millest suurimaks võib pidada seda, et uus turule tulev 

gaasitarnija peab arvestama sellega, et tarbijate hulk on Läänemere idakaldal paiknevate 

riikide osas piiratud. Soome energiatarbimise hulk maagaasi osas on väike, ent võrreldav 

näiteks Leedu ja Eesti maagaasi tarbimisega kokku. Soome ja Läti tarbijate huvi piiravad 

pikaajalised tarnelepingud (Soome lepe Gazpromiga kehtib 2025. aastani ja Läti lepe 2030. 

aastani), mis tähendab seda, et regionaalse LNG terminali vahendusel imporditava 

maagaasi hind peab olema tunduvalt soodsam, et keegi oleks nõus leppetrahve tasuma, mis 

kaasneb tarnija vahetusega. [26] Seega on lähiajal selgumas, kuhu rajatakse LNG terminal, 

kuid nagu eelneva põhjal selgus, siis tegu on (nagu iga investeeringu puhul) siiski riskantse 

ja kuluka lahendusega, mis võib küll ära tasuda, kuid antud hetkel on pikaajalised 

kokkulepped ühe tarnijaga suureks takistuseks, mis tõmbab alla projektide elluviimisest 

saadavat kasu, sest tasuvusaeg on sellest tulenevalt märgatavalt pikem.  

2.4. Ülevaade LNG-st 

LNG-d on transporditud juba üle 50 aasta ja seejuures on väljakujunenud karmid turvali-

susnõuded. LNG leke ei kahjusta pinnast ega tekita mingeid jäätmeid, kui see aurustub. 

[27] LNG on lõhnatu ja ei söövita [28]. LNG on vees lahustumatu ja lihtsalt aurustuks, mis 

muudab veekogudesse lekke korral puhastustööd ebavajalikuks. LNG-d ei hoiustata kõrge 

rõhu all ja see pole plahvatusohtlik. Kuigi suur hulk energiat on LNG-s salvestatud, ei saa 

seda piisavalt kiiresti vabastada avatud keskkonda, mis põhjustaks plahvatuse. LNG auru 

(metaan) ja õhu segu ei ole plahvatusohtlik avatud keskkonnas. LNG laevad on varustatud 

keerukate lekete avastustehnoloogiatega, hädaolukorral väljalülitussüsteemide, arenenud 

radarite ja positsioneerimissüsteemidega ning hulgaliste tehnoloogiatega, mis on disainitud 

nii, et kindlustada LNG turvalist ja ohutut transportimist. LNG laevad on topeltkerega ja 

tugevalt isoleeritud, koos laialdase laadungi ohutuse süsteemiga. Kaasaegsetes tankerites 

annavad keerukad radarid ja positsioneerimissüsteemid meeskonnale märku teistest laeva 

läheduses olevatest liikumisvahenditest ja ohtudest. Majakad ja muud turvalisussüsteemid 

saadavad automaatselt signaale välja, kui laeval tekivad probleemid. Laevad rakendavad 

oma töös ka piraatlusevastaseid ja pardaleastumise meetmeid ning tagatud peab olema ka 

Rahvusvahelise Laeva ja Sadama Turvalisuse Koodeksi (International Ship and Port 

Security Code) nõutele vastavus. [25] Kuna eelnevalt toodi välja ka kirjeldus, milliseid 

katastroofe on LNG-ga seoses varasemalt juhtunud, siis on ka siinkohal näha, et tänapäeval 

on kehtestatud mitmesuguseid nõudeid, millele vastavuses on vajalik veenduda. Üldiselt on 
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näha, et LNG puhul on tegu küllaltki keskkonnasõbraliku lahendusega, millega ei kaasne 

suurt reostust ning lekkimisvõimaluste teke on viidud minimaalsele tasemele.  

LNG muudetakse tagasi gaasilisse olekusse LNG importimise ja regaasistamise 

terminalides, mis on disainitud ja konstrueeritud vastavalt karmidele rahvusvahelistele 

regulatsioonidele ja standarditele. Regaasistamise tehased sisaldavad endas laiaulatuslikke 

süsteeme, mille abil saab võimalikuks LNG turvaline säilitamine ja töötlemine. Turvalisuse 

tagamiseks peavad olema olemas  lekke ohjeldamiseks vajalik varustus ning metaani ja 

tule detektorid. Personal saab regulaarselt koolitusi ja läbib treeninguid. Laiaulatuslikud 

turvalisuse süsteemid monitoorivad varustust ja ligipääsu terminali varadele ööpäevaring-

selt, 365 päeva aastas. Lisaks sellele on kasutusel ka piirdeaiad, liikumisandurid, turvakaa-

merad ja valgustamine. [25] LNG on mittemürgine vedelik, mida saab transportida ja säili-

tada märgatavalt lihtsamalt kui maagaasi, sest see võtab kuni 600 korda vähem ruumi. Kui 

LNG jõuab oma sihtpunkti, siis muudetakse see taaskord gaasiks regaasistamise rajatistes. 

[27] Ülemaailmselt on hetkel 2014. aasta maikuu seisuga 91 olulist terminali, mis on 

rajatud LNG laadungite vastuvõtmiseks, 27 LNG gaasistamise ekspordi terminali ja 

rohkem kui 200 säilitusrajatist, milles hoitakse LNG-d nii kaua kui vajalik. [25] Kuna 

maagaas on tohutult suur energiaallikas, ent paljud energiat vajavad linnad ja asustused 

paiknevad kaugel gaasitrassidest, siis ideaalis oleks üheks alternatiivseks lahenduseks 

LNG, mis on saadud gaasi veeldamise teel -160 kraadini, mida saab seejärel transportida 

ohutult ja tõhusalt.  

LNG saadakse maagaasi jahutamisel, mil eemaldatakse sellest teatud ühendid või 

vähendatakse nende sisaldust, nagu näiteks süsivesinik, vesi, süsinikdioksiid, hapnik ja 

mõned väävli ühendid. LNG-d vedavad laevad on kuni 304 meetri pikkused ja veesügavus 

peab olema vähemalt 12 meetrit, kui laev on täielikult laadungiga koormatud. Kui LNG 

puutub kokku soojema õhuga, siis tekib kondenseerunud niiskusest nähtav aurupilv. Kui 

soojenemine jätkub, siis aurupilv muutub kergemaks kui õhk ja tõuseb kõrgemale. Kui 

aurupilv seguneb õhuga, siis tekib süttimisoht üksnes siis, kui LNG ja õhu segu sisaldab 5-

15% maagaasi. Kui segu sisaldab vähem kui 5% maagaasi, siis põlemisreaktsiooni ei teki. 

Kui segu sisaldab rohkem kui 15% maagaasi, siis pole piisavalt hapnikku, et põlemine 

saaks tekkida. LNG ei ole vedelal kujul plahvatusohtlik. Plahvatusoht tekib üksnes siis, kui 

LNG aur puutub kokku õhuga suletud ruumis. [28] Seega on küllaltki vähetõenäoline, et 
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lekke korral saaks kergelt plahvatus tekkida, sest õhuga kokkupuute puhul on üksnes väike 

vahemik õhu ja maagaasi segu osas, mille puhul saaks põlemisreaktsioon tekkida.  

LNG-le on iseloomulikud kõrged tootmiskulud ja lisaks sellele on vajalik hoida LNG-d 

kallihinnalistes krüogeensetes tsisternides, mis on mõneti kaasa aidanud ka sellele, et 

taolised tsisternid pole kommertsalal laialdaselt levinud. Peale laeva saabumist 

vastuvõtupunkti, laaditakse LNG üldjuhul hästi isoleeritud hoiustamistsisternidesse ning 

seejärel toimub regaasistamine, et muuta LNG tagasi oma algsele kujule ehk maagaasiks, 

mis suunatakse hiljem kohalikku gaasi jaotussüsteemi, mis toimetab gaasi lõpptarbijani. 

[29] Pikas perspektiivis valmistab maagaasi kasutamine ette energiajuhtimissüsteeme 

taastuvale biogaasile üleminekuks. Võrreldes bensiini, diisli ja õliga, maagaasi kasutamise 

korral tekib 20-30% võrra madalamad süsinikdioksiidi emissioon ja 85% madalam 

lämmastikoksiidi emissioon. Teiste ainete emissioonid, nagu näiteks rasked metallid, 

väävellämmastikoksiidid, tolm ja tahm, on samuti tunduvalt väiksemad, kui võrrelda 

kivisöe, õli ja biokütustega.  LNG-ga ei kaasne praktiliselt üldse väävli emissiooni ja 

nähtavat suitsu ei teki samuti. Üheks suureks eeliseks LNG puhul onngi see, et puudub 

vajadus täiendavalt kasutada puhastussüsteemi, mis aitaks vähendada emissiooni nagu seda 

on vaja näiteks tiheda õli puhul. Seevastu LNG mahutid võtavad enda alla suurema ruumi, 

kuid vaja ei ole varustust, mida vajatakse heitgaaside eraldumisega seonduvalt. [30] Kuna 

LNG-s sisaldub suur hulk energiat ja süsiniku tase on madal, siis võib see aidata kaasa 

ülemaailmse süsinikdioksiidi emissiooni ja ka teist liiki emissioonide vähenemisele. Seega 

mida enam suudetakse õli ja kivisütt maagaasiga asendada, seda vähem süsinikdioksiidi 

eraldub, mis samal ajal ka vähendab kahjulike ainete emissiooni. 

Lisaks sellele toetab LNG gaasi infrastruktuuri. Nii maagaas kui ka biogaas koosnevad 

peamiselt metaanist, mis võimaldab seda, et neid saab omavahel ühendada/segada. Seega 

maagaas on ideaalne alternatiivne võimalus ja varuvariant selleks ajaks, kui biogaasi pole 

piisavalt, mis on antud hetkel üheks probleemiks. Maagaas on kõrge tootlikkusega ja 

toodab puhtaid leeke, mis on jääkainetevabad, mis lisaks kõigele muule tagab ka väiksema 

kulumise, rebenemise ja puhtama töökeskkonna nii tööstuses kui ka kohaletoimetamisel. 

Alates 2009. aastast tõsteti märkimisväärselt energiamakse fossiilsete kütustega seonduvalt 

ja aastast aastasse tõusevad maksude tasemed veelgi enam. Aastast 2015. planeeritakse 

karmistada keskkonnaga seonduvaid regulatsioone ja maksustamist. Kuna energiaga 

seotud maksud baseeruvad põhiliselt süsinikdioksiidi maksul, siis mida madalam on 
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süsinikdioksiidi eraldumise määr, seda madalam on ka maksumäär. Energiamahukad 

tööstused, mis kasutavad suurtes kogustes LP gaasi, õli ja kivisütt, saaksid suurel hulgal 

kasu, kui toimuks üleminek LNG kasutamisele. [30] Eelnevale tuginevalt saab järeldada, et 

LNG-le üleminek tooks kaasa paljudele võimaluse kokkuhoiuks, kui järgmisest aastast 

muudetakse keskkonnaga seotud makse kõrgemaks ja karmistatakse erinevaid tingimusi. 

Kuna tööstusvaldkond on riigi tasandil küllaltki oluline mõjutegur, siis LNG kasutuselevõtt 

peaks ka riigi majanduse seisukohalt olema otstarbekaks lahenduseks, sest madalamad 

maksumäärad ja mõistlikum kütusehind mõjutab ka lõpptarbijate jaoks hinnatasemeid, mis 

on otseselt seotud omakorda kodanike heaolutaseme väljakujunemisega.  

Maagaas peaks prognooside kohaselt olema 2020. aastaks kütuste tarbimise osas teisel 

kohal. Hoolimata tugevast maagaasi tarbimisest, on ülemaailmsed reservid kasvanud kiire-

mini kui tarbimine ja hetkelisi tarbimismahte arvestades, peaks reservidest jätkuma pea-

aegu 70 aastaks. Seevastu globaalseid põlevkiviõli reserve jätkub 40 aastaks. Kuigi LNG ja 

maagaas omavad suuri reserve ja küllaltki suurt turuosa, on olnud LNG mitmeid aastaid 

nišisegmenti kuuluv lahendus, mis oli äärmiselt kulukas. LNG muutis kulukaks erinevate 

projektide raames sõlmitavate kokkulepete riskantsus ja pikaajalisuse nõue, mistõttu ka 

paljud projektid ei saanud teostatud või jäid pooleli ning paljudel juhtudel meedia ja inime-

sed ründasid mitmeid algatusi rõhudes turvalisusele ja ohutusele, mis suurendas ressursi-

kulusid veelgi enam. Lisaks sellele tõkestavad LNG projekte mitmed kommertsalased, teh-

nilised ja juriidilised väljakutsed, mis eeldab paljude ekspertide ja spetsialistide kaasamist. 

Olulise osa moodustab just tehniliste detailide läbimõtlemine. LNG tarneahela puhul on 

vajalik teostada mitmeid tehnilisi analüüse, panna paika ehitusdisain, projekti teostamise 

plaan ja tegevuskavad. Selle käigus määratletakse ära, milliseid tehnoloogiad ja lahendusi 

kasutatakse, millise suuruse, sobivuse ja integratsiooniga iga komponent olema peaks LNG 

rajatiste loomiseks. [31] Seega eeldab LNG kasutuselevõtmine suurt ja läbimõeldud 

eeltööd, milles on olulisel kohal nii riskianalüüs, strateegiline planeerimine kui ka tehnilise 

poole pealt projekteerimine. Tõenäoliselt jäävad mitmed taolised suured ettevõtmised juba 

varajases staadiumis katki, sest nii suuremahuliste projektide raames seistakse tihti 

mitmete probleemidega silmitsi, mille ette nägemine võib olla komplitseeritud.  

Alljärgnevalt on toodud välja LNG olulisemad omadused (vastavalt rahvusvahelisele 

standardile ISO 8943) [3]:  

 Rõhk (ülerõhk): p = 0,25 Mpa, 



36 
 

 Temperatuur (veeldatud olekus): t = - 160°C (T = 113 K), 

 Tihedus: ρ = 421 kg/m
3
, 

 Maht: maagaas / LNG = 600:1, 

 Arvutuslik alumine kütteväärtus Qnet =5600 MWh/1000m
3
, 

 Soojusülekande tegur: qü = 8.14 W/m
2
*K. 

LNG potentsiaalseteks tarbijateks võib pidada eelkõige soojuselektrijaamu, maakohtades 

asuvaid katlamaju, väikeettevõtteid, munitsipaalkatlamaju, autonoomseid elektrijaamu, 

minikoostootmisjaamu, mototranspordiettevõtteid, õhutransporti ja raudteetransporti. 

Veeldamiseks vajalikud veeldamisjaamad ei ole standardsel kujul rajatavad, ent mahukaid 

erinevusi tehnilise poole pealt erinevad lahendused seevastu ka ei oma. Sõltuvalt objektist 

ja projektidest on seadmete komponendid ja skeemid erinevad, mis võivad tulla näiteks 

vajalikust gaasirõhust, kasulike ja kahjulike komponentide sisalduse hulgast, koostisest, 

tahkete osakeste sisaldusest ja niiskuse olemasolust. LNG tarneahela saab jaotada tinglikult 

neljaks üksteisest sõltumatuks etapiks - uurimine ja tootmine ehk maagaasi kaevandamine; 

veeldamine; laevandus; ladustamine ja regasifitseerimine. [3] Käesolevas töös lähtutakse 

tarneahela puhul üksnes sellest, et LNG-d transporditakse katlamajade juurde, kus toimub 

ühtlasi  LNG regasifitseerimine ning seejärel kasutamine tootmisprotsessis ehk üldjuhul 

LNG tarneahela esimestele etappidele pole niivõrd palju tähelepanu pööratud – fookuseks 

on tasuvusanalüüsis just ladustamine ja regasifitseerimine. 

LNG transportimine katlamajadeni toimub selleks vastavate autode abil (kuigi ka 

raudteetsisternide kasutamine on paljudes piirkondades levinud), mis eeldab tsisternautode 

autopargi väljakujunemist. Autode mahutavus LNG transportimiseks valitakse peamiselt 

selle alusel, kui suur on vahemaa LNG allika ja sihtpunkti vahel. Ökonoomsem on 

kasutada suurema mahuga ehk kuni 56 m
3
 autosid, sest LNG-d transportivad tsisternautod 

on küllaltki suuri investeeringuid nõudvad. Rootsi ja Soome seadusandlus lubab teedel lii-

gelda kuni 80 m
3 

tsisternautodel. [3] Seevastu Eesti seadusandluse kohaselt on LNG vedu-

de puhul vajalik tagada vastavus ADR (European Agreement Concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Road) ehk ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroo-

pa kokkuleppele, millega on ka 1996. aastal Eesti liitunud [32]. Seega kehtivad veokitele 

samasugused nõuded nagu ka teistele tuleohtlikke aineid vedavatele transpordivahenditele. 

Hinnanguline LNG transpordi maksumus on ligikaudu 1,1 eurot kilomeetri kohta. Kuna 

Eestis ei ole lubatud üle 20-tonnise koormaga liigelda, siis normatiividega lubatav mak-
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simaalne teljekoormus oleks 10 tonni, mis oleks vastav maksimaalselt 56 m
3
 mahutavale 

veokile. Tsisternauto tühjendamiseks kulub umbes pool kuni maksimaalselt üks tund aega. 

Taoliste autode puhul kasutatakse mahuteid, mis on vaakum-isoleeritud ning seega ei ole 

sätestatud piiranguid läbitavate vahemaade pikkusele, mistõttu on oluline arvestada üksnes 

majanduslike aspektide efektiga. [3] Kokkuvõtlikult saab öelda, et Eestis pole LNG trans-

pordi osas rangeid piiranguid kehtestatud, mis on samuti üheks positiivse poole peale 

kuuluvaks aspektiks, sest sihtkohta transportimist ei tõkestata väga olulisel määral ning 

kogutud informatsiooni põhjal jääb mulje, et tegu on LNG tarnimisprotsessi ühe võdlemisi 

vähe komplitseeritud osaga.  

2.5. LNG ladustamine ja regasifitseerimine 

Järgnevalt antakse ülevaade LNG taasgaasistamisega seonduvast, mis on käesoleva töö 

teemat silmas pidades küllaltki olulise tähtsusega. Peale LNG transportimist sihtpunkti, 

täidetakse hoidla statsionaarsed mahutid rõhkudevahe arvelt krüogeense torustiku kaudu 

[3]. LNG tarbimiseks tuleb see viia vedelast olekust uuesti tagasi gaasilisse ehk LNG 

suunatakse mahutitest aurustitesse, milles LNG soojendatakse kuni aurustumistempe-

ratuurini [32]. LNG regasifitseerimise süsteeme projekteeritakse mitmesugustele mah-

tudele, mis jäävad vahemikku 100 kuni 2000 m
3
/tunnis [3]. Tavaliselt aurustatakse väik-

semad LNG kogused välisõhuaurustitega, milles juhitakse LNG torustikku, mille 

välisseina pind on varustatud lamellidega, et saavutada maksimaalset soojusvahetust. 

Seevastu suurema mahuga LNG koguste regasifitseerimiseks on kasutusel soojusvahetid, 

mille puhul on näiteks merevesi soojusagendiks (open rack vaporiser – ORV) või 

kasutatakse ka sukelduvaid põletusaurusteid (SCV -submerged combustion vaporiser). [32]  

Välisaurustites taasgaasistamise ja soojendamise tulemusena saadud gaasi temperatuur on 

3 kuni 20 kraadi madalam kui väliskeskkonnas olev temperatuur. Külmematel aegadel 

soojendatakse maagaas lisanduvalt elektriliste soojendite abil. Gaasisoojenditest väljumise 

järel hoitakse gaasi temperatuuri vahemikus 0 kuni 10 kraadi. Seejärel suunatakse gaas 

edasi reguleerimispunkti, milles automaatrežiimis leiab aset gaasi rõhu alandamine põletite 

töötamise ja gaasitorustiku jaoks sobiva tasemeni ja sellele järgnevalt suundub gaas katla-

majasisese gaasitorustiku kaudu põletitesse. [3] Seega jaguneb regasifitseerimisprotsess 

järelikult üldiselt nelja etappi – taasgaasistamine, maagaasi soojendamine, rõhu muutmine 

ja maagaas suunamine lõppsihtpunkti ehk tarbimisse. Järgnevalt on toodud välja ka 

illustratsioon (vt joonis 2.4), mille puhul on kujutatud LNG välisõhuaurustit. 
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Joonis 2.4. LNG välisõhuaurusti [32] 

Siinkohal pole täpsemalt peatutud tavapärase LNG regasifitseerimise komplekti omaduste 

väljatoomisele, sest käesolevas töös on hiljem toodud välja ka konkreetsemad näited erine-

vatest LNG süsteemi kuuluvatest komponentidest, mis on võetud aluseks tasuvusanalüüsi 

teostamise juures. Kui minna edasi nõuetele vastavuse juurde, siis LNG taasgaasistamise 

jaama paigaldusel tuleb arvestada Euroopa Liidu standarditega (EN 13645), kui jaama 

maht jääb vahemikku 5 kuni 200 tonni. LNG paigaldamisel viiakse läbi ka riskianalüüs, 

millest lähtuvalt arvutatakse turvatsooni kaugus rajatistest. Mahuti valikul lähtutakse konk-

reetsest projektist ning hinnatakse, kuivõrd kasulik on majanduslikult ja ka turvalisusest 

lähtuvalt teatud mahuga mahutite kasutamine, millest tulenevalt tehakse valikuid. Ööpäeva 

jooksul on mahutist keskmiseks iseeneslikuks aurustumise määraks 0,14% juhul, kui maa-

gaasi tarbimine puudub. [3] Seega ilmneb, et iseenesliku aurustumise määra silmas pidades 

oleks siiski mõistlik selline olukord, mil LNG-d tarbitakse perioodiliselt, et vältida gaasi 

kadude teket.  

LNG süsteemide osas leidub tarbija jaoks ka mitmeid erinevaid alternatiivseid võimalusi 

investeerimisega seonduvalt. Üheks potentsiaalseks võimaluseks on see, et LNG kasutaja 

investeerib mahuti, aurusti ja kogu gaasisüsteemi soetamisesse (sealhulgas ka vundamendi 

rajamisse) ning jaotustorustiku ehitamisesse. Lisaks sellele on oluline leida ka sertifitseeri-

tud hooldusfirma. Teine potentsiaalne võimalus on sel juhul, kui gaasi tarnija teeb inves-

teeringuid mahuti rajamisse, võtab enda kanda hooldus- ja vajaduse korral ka paigaldusku-

lud ning tagab, et oleks hangitud vajaminevad tegevusload ja dokumentatsiooni korrasolek. 

Sellise variandi korral kuuluvad LNG mahutid, aurustid ja muud seadmed tarnijale, mis 

omakorda renditakse gaasi tarbijale. Rendi hinna väljakujunemisel omab suurt tähtsust see, 

kuivõrd suured on mahutid, milline on tarbitav LNG maht, paigalduse komplekssus jms. 
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Mahutitele paigaldatakse ka distantsjälgimisseadmed, mis kaotab vajaduse kasutajal gaasi 

tellimise järele, sest tarnija hoolitseb ise selle eest, et gaas oleks alati vastavalt vajadusele 

olemas. LNG moodulsüsteemid komplekteeritakse tehases ning neil on tagatud valmisolek 

koheselt kasutamiseks. LNG paigaldiste ennustatav rendihind jääb üldjuhul 1000 kuni 

2000 euro vahemikku ühe kuu kohta. Kui tegemist on suuremate kui 50 m
3 

mahutitega, siis 

sõltub rentimise hind erinevatest tehnilistest lahendustest. Suureks plussiks on ka see, et ju-

hul, kui tarbimine peaks muutuma, siis on võimalik kergelt muuta mahuti suurust. [3] Nagu 

eelnevalt selgus, siis ka rendilahenduse kasutamine tundub olevat küllaltki mõistlikuks la-

henduseks tarbija vaatenurgast lähtuvalt, sest puudub vajadus teha esmalt suuri investee-

ringuid, muretseda süsteemi loomisega seonduva pärast ja ka süsteemi toimimise pärast 

pole vajalik suurel määral hoolt kanda, sest tarnija tagab tööprotsessi sujuva kulgemise.  

Kui tegu on põlevkiviõli asendamisega mõne teise kütusega, näiteks LNG-ga, siis peaks 

arvestama kindlasti ka sellega, et olenevalt katla tehnilisest seisukorrast, on vajalik katel 

asendada uuega või ümber seadistada. Selleks, et minna põlevkiviõlilt üle LNG-le, on 

vajalik põletid välja vahetada või rekonstrueerida nii, et oleks olemas võimalus kasutada 

nii vedelkütust kui ka veeldatud gaasi. LNG vastuvõtuks valmisolek eeldab täiendavate 

seadmete paigaldust ja lisaks sellele peavad katlamajas olemas olema lahendused LNG 

hoidmiseks ja regasifitseerimiseks etteantud rõhu, kulu ja temperatuuri juures. Terviksüs-

teemi kuuluvateks komponentideks on krüogeensed mahutid, täitesüsteem, aurustid-

regasifikaatorid, gaasitorustikud ja armatuur, elektrilised soojendid, gaasi parameetrite 

kontrollsüsteem ja reguleerimispunktid. [3] Nagu ka viimati välja toodud loetelu näitab, 

siis üleminek LNG-le eeldab mitmesuguseid kulutusi, investeeringuid ja planeerimist, mis 

tuleb teha kooskõlastatult, et olemasolevad tehnoloogilised lahendused oleksid viidud 

vastavusse rajatava LNG süsteemiga.  

Seega kokkuvõtlikult näeb LNG kasutamine katlamajas välja nii, et veeldatud gaas 

toimetatakse kohale tsisternautode abil ning hoidla statsionaarsed mahutid täidetakse 

rõhkudevahe arvelt krüogeense torustiku kaudu. LNG mahutitest suunatakse see 

aurustitesse, kus leiab aset regasifitseerimine ja soojendamine, mille järel suunatakse gaas 

reguleerimispunkti, kus teostatakse gaasi rõhu alandamine põletite töörõhu tasemele ja see-

järel suunatakse gaas katlamaja gaasitorustiksüsteemi vahendusel põletitesse.  
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2.6. LNG hinnad 

Viimaste dekaadide jooksul on maagaasi hind samuti tõusnud ja järginud õli hinnatrendi. 

Meedias mainitakse sageli maagaasi spot-hinda, kuid näiteks Rootsis ainult äärmiselt väike 

osa ostetakse sel viisil. Taoline hinnamudel on valdav mujal Euroopa turgudel. Seega, kui 

tegu on hinnavõrdlustega, siis peaks vaatlema seda, mille põhjal on erinevad hinnangud an-

tud. [3] Kvartaalse Euroopa gaasiturgude aruande põhjal oli hinnanguline kuine keskmine 

spot-hind Euroopas 2013. aasta esimeses kvartalis 25 ja 35 €/MWh vahel. Võrreldes 2012. 

aasta keskmisega tõus LNG hind esimese kvartali jooksul 10-11% Inglismaal, Portugalis ja 

Belgias. Kreekas oli hindade tõus 8% ja Prantsusmaal 4%, kuid Itaalias langes hind 

seevastu 6% ning Hispaanias jäi hinnatase üldiselt samaks. [33] Alljärgnevalt on esitatud 

joonis 2.5, millel on kujutatud 2013. aasta seisuga LNG hinnad seitsmes Euroopa riigis.   

 

Joonis 2.5. LNG hinnad seitsmes Euroopa riigis viimaste aastate seisuga [33] 

Nagu ka põlevkiviõli hinna käsitlemisel välja toodi, siis alates 1. novembrist 2010 jõustu-

sid seadusemuudatused ja sellest ajast alates kooskõlastab hindu Konkurentsiamet [6]. 

Maagaasi kasutamisel kateldes moodustub kooskõlastatud piirhind kütuse hinnast (71%), 

põhjendatud tulukusest (6%), põhivara kulumist (6%) ja muudest tegevuskuludest (17%) 

[3]. Erinevate kütuste hindade võrdlemisel peab arvestama sellega, et erinevad kütused 

sisaldavad mitmesuguseid koostisosasid ja sellest tulenevalt ka tootlikkus ei saa olla täpselt 

sama. Sõltuvalt tööstusvaldkonnast, on olemas suur hulk võimalikke kokkuhoiukohti. 

Seejuures võib tegu olla näiteks parema kättesaadavusega, kõrgema tõhususe, madalama 

energiatarbimise, väiksemate maksude või hoolduskuludega. Rasketööstuses, nagu nt 
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metallurgiatehastes saab LNG-d kasutades hoida kokku mitmeti – näiteks puhtam ja parem 

töökeskkond, madalamad energiamaksud, pikaajalised keskkonnaga seotud kasud, 

lõpptarbijale madalama hinna kehtestamise võimalused, efektiivsem põlemisprotsess, 

väiksem küttekulu, madalam energiatarbimise hulk jne. [30] Kuna põlevkiviõli teema 

juures toodi välja, et auditeerimise käigus on leitud, et piirhindade kooskõlastamine pole 

olnud piisavalt objektiivne, siis ka siinkohal tuleks veel kord rõhutada seda, et praktikas 

pole hinnastamine olnud seni kõige asjakohasem, mistõttu tuleks hindadega seotud 

teemadesse ja prognoosidesse suhtuda ettevaatlikkusega. 

Antud hetkel ei olda veel ka prognooside kohaselt täielikult veendunud selles, kas LNG 

suudab konkureerida tulevaste potentsiaalsete torugaasi hinnatasemetega. Alljärgnevalt on 

esitatud tabel, milles on näitlikult välja toodud LNG terminali ehitamise järgselt omavahel 

konkureerima asuvate Venemaa päritoluga torugaasi ja LNG prognoositavad turuhinnad. 

Siinkohal on oluline rõhutada seda, et hinnad baseeruvad Pöyry keskse stsenaariumi 

prognoosidel, mille puhul on arvestatud teatud eeldustega, mistõttu reaalsed hinnatasemed 

võivad eristuda antud prognoosidest. Teist laadi eelduste rakendamine annaks ilmselt 

teistsugused prognoosid, ent stsenaariumipõhisel käsitlusel saab võimalikuks teha 

samadest eeldustest lähtuvaid võrdlusi ja tulemiks on indikaator sellest, missugused 

võiksid tõenäoliselt olla maagaasi hinnatasemed edaspidiselt tulevikus. [34] 

Tabel 2.1. Maagaasi eri allikate näitlikud hinnaprognoosid, 2011-2020 (€/MWh) [3] 

Gaasi hind Eestis käesoleval hetkel (80% naftapõhine)  21-24 

Gaasi prognooitav hind Venemaa uute gaasiarenduste korral  27-28 

Gaasi hind keskmise suurusega LNG terminali korral (Eestisse tarnituna)  26-29 

Gaasi hind väikese LNG terminali puhul (tarnituna Eestisse)  29-32 

Tabelis 2.1. kajastatud LNG hinnad baseeruvad näitlikul Atlandi ookeani keskmisel LNG 

hinnakorvil, mille puhul on arvestatud mitmesuguste tarneallikatega – näiteks Egiptus, 

Norra, Alžeeria, Nigeeria, Tobago ja Trinidad. Hindade puhul on arvestatud ka nende 

tõenäolist seotust nafta hinnatasemega ja lisanduvaid transpordikulusid, mis tulenevad 

LNG transportimisest Baltikumisse. Keskmise suurusega LNG terminali osas on 

näitlikustamisel võetud eelduseks LNG tanklaeva kasutamist, mis on standard suurusega. 

Väikse LNG terminali korral võeti prognoosimise eelduseks LNG saabumine Eestisse 

kahes erinevas etapis – esmalt suurte tankeritega kohaletoimetamine suurde LNG regasifit-

seerimisterminali ja sealt edasi ümberlaadituna väiksematele LNG tanklaevadele, mille 

järel toimuks tarnimine Eestisse. Torugaasi hindade osas on võetud aluseks uued tarned 
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Venemaa Jamali piirkonnast, kus on maagaasi leiukohad ning arvesse on võetud Gazpromi 

lepingutes tavaliselt kasutatavat indekseerimist naftahindade suhtes. Eelnevalt esitatud 

tabeli resultaatidele tuginevalt saab öelda, et kui võrrelda antud juhul erinevaid stsenaariu-

me, siis sel juhul oleks keskmise suurusega terminali puhul LNG hinnatasemed ja torugaa-

si hinnad (mis pärinevad uutest leiukohtadest) Eestis pikas perspektiivis vaadelduna isegi 

väga lähedased, ent väikese LNG terminali puhul oleksid gaasi hinnad mõnevõrra siiski 

kõrgemad ja sellest tulenevalt ka mingil määral vähem konkurentsivõimelised, kuna täien-

davalt lisanduksid transpordikulud. [34] Seevastu imporditud LNG hind ei hakka ilmselt 

erinema LNG hinnast mujal Euroopas, mis tuleneb turu väiksest suurusest, mis omakorda 

muudab regionaalse maagaasi müügisõlme loomise vähetõenäoliseks. Üldiselt loodetakse, 

et USA asub eksportima, mis mõjutaks Euroopa hindu – ka esimesed ettevalmistused es-

maste laadungite tarnimiseks on tehtud ja esimesed kogused peaksid Euroopasse saabuma 

2018. aasta septembris, kuid ilmselt ei kujune hind tarbijate jaoks siiski torugaasist soodsa-

maks. [26] Seega ollakse pigem skeptilised ja arvamusel, et hinnatase kujuneb siiski kül-

laltki kõrgeks tarbija jaoks, mis omakorda ei soodusta uute maagaasi pakkujate sisenemist 

turule, mis muudaks konkurentsi tihedamaks ning hoiaks hindu stabiilsemana. 

Antud hetkel on Eesti turul oleva maagaasi hinnatasemed juba madalamad varem A-14 

tootmisesse tehtud investeeringute tõttu ning tänu sellele, et gaas on lihtsamini kättesaadav 

võrreldes lähitulevikus uutest leiukohtadest kasutusse võetava Venemaa maagaasi 

hindadega. Üldiselt on oldud seisukohal, et Vene torugaasi tarnetega oleks väiksel LNG 

terminalil raske. Seevastu on leitud, et keskmise suurusega LNG terminalil siiski oleks ka 

konkurentsi osas potentsiaali, eriti veel sel juhul, kui on piisavalt nõudlust, mis aitaks 

muuta lisanduvad transpordikulud tasuvaks. Kui praegusel hetkel kehtivat Gazpromi ja 

Eesti vahelist lepingut pikendatakse 2015. aastal edasi hetkel kehtivatel tingimustel, siis ei 

suuda LNG tõenäoliselt siiski piisavalt konkurentsivõimeline olla. [34] Seega on lähiajal 

selgumas, kuhu rajatakse uus LNG terminal ja täpsemaid prognoose on võimalik Eesti 

mõistes teha juba siis, kui tähtsamad otsused terminali rajamisega seonduvalt on tehtud.  

Kriitikud, kes on LNG laialdasema leviku suhtes pigem skeptilised, on toonud välja suure 

puuduse ja ohuna selle, et LNG kodumaised kõrged hinnad võivad hakata liiga tugevalt 

mõjutama kaubavahetuse suhtes tundlikke tööstusharusid ehk eelkõige on silmad peetud 

energiaintensiivseid sektoreid. LNG vastased on juhtinud tähelepanu ka suurematele 

tegevuskuludele erinevates sektorites, mille puhul kanduvad kulutused edasi lõpptarbijani 
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ehk toodetavates kaupades võib hakata kajastuma liiga tugevalt LNG-ga seondutud kulud. 

[35] Seega saab öelda, et LNG-ga seotud tegevused on kapitaliga seonduva suhtes 

äärmiselt tundlikud.  

Lisaks sellele on kulude osas täheldatud ka kõrgeid ressursikulusid seoses spetsiaalselt 

LNG jaoks disainitud laevade sisseostmise ja taasgaasistamisega seonduvalt [36]. Seega 

saab järeldada, et tehnilise ja protsessilise poole pealt on LNG kindlasti tugevate eelistega 

võrreldes teiste varasemalt laialdast kasutuspinda omanud energialahendustega, kuid kulu-

de poole pealt võib osutuda küllaltki riskantseks taoliste investeeringute tegemine, sest an-

tud juhul võib see mõjutada näiteks ettevõtete ärialast edu, kuna allikate põhjal selgus, et 

kardetakse kulude liiga suurt kajastumist lõpptarbijate jaoks. Seevastu on autorile jäänud 

mulje, et erinevate allikate lõikes on domineeriv olnud seisukoht, mille puhul arvatakse, et 

LNG pigem langetab hindu lõpptarbijate jaoks, sest investeeringud tasuvad end kiirelt ära, 

keskkonna tasudega seonduv ei tõsta LNG puhul hindu niivõrd palju kui muude lahenduste 

korral ning LNG lahenduste populaarsuse kasv ja ühtlasi kogemuste täienemine muudab 

hetkel nišituru alla liigituva tehnoloogia ajapikku pigem paljudele järjest enam kättesaada-

vaks, mistõttu hinnad ei tohiks uudsuse tõttu olla varsti enam kõrgemad kui teistsugustel 

alternatiivsetel lahendustel. Kokkuvõtlikult on oluline siinkohal välja tuua, et käesolevas 

töös lähtutakse sellest, et LNG omab mitmeid tugevaid eeliseid teiste kütuste ees ning hin-

nastamise poole pealt eeldatakse samuti seda, et lõpptarbija peaks sellisest tehnoloogiast 

lõpuks pigem võitma (tuginedes allikate põhjal kogutud teabele, kus enamjaolt oldi just 

sellisel arvamusel). 
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3. METOODIKA JA ÜLEVAADE ETTEVÕTTEST 

3.1. Metoodika 

Tööstusvaldkond, energeetika, kütuste tarbimine ja sellega seonduvad investeeringud on 

seotud paljude inimeste igapäevaeluga ning paratamatult mõjutavad taolistes valdkondades 

tehtavad otsused vähemalt kaudsel määral ka inimeste heaolu väljakujunemist. Kütused on 

üheks olulisemaks kuluartikliks nii ettevõtete kui ka tarbijate jaoks, mistõttu on just taoliste 

kulukohtade puhul võimalik leida võimalusi, et vähendada tehtavaid kulusid, mis tagaks 

optimaalsemaid lahendusi. Energeetika ja ka paljude muude kulutuste puhul sõltub väga 

palju tehtavatest investeeringutest ning nende tasuvusest. Kui rääkida katlamajade 

vaatenurgast, siis energia säästlikumaks tootmiseks võib kasutada odavamat kütust, kuid 

seejuures tuleb arvestada ka tehtavate investeeringute maksumusega, sest tihti võib ma-

dalama hinnaga kütuse kasutamine eeldada suurte investeeringute tegemist, mistõttu tuleks 

määratleda, kuivõrd tasuvaks võivad erinevad lahendused kujuneda. Arvestades seda, et 

lahenduste tõhususe aluseks on tasuvuse hindamine, siis omab majanduslikke tegureid ar-

vestav tasuvusanalüüs nii ettevõtjate kui ka tarbijate seisukohalt kandvat rolli. Seega on va-

jalik viia läbi analüüs, mille käigus hinnatakse, milline lahendus oleks teatud katlamaja pu-

hul kõige optimaalsem. Käesolevas peatükis ongi keskendutud tasuvusanalüüsi meetodite 

tutvustamisele, kasutatava meetodi valiku tagamaade avamisele ja analüüsi läbiviimisele, 

mille käigus tehakse vajalikud arvutused ning tutvustatakse tulemusi, millest tulenevalt te-

hakse järeldused ning ettepanekud.  

Kuna tegemist on pigem pealiskaudse ja üldisema tasuvusanalüüsiga, mille sihiks on 

eelkõige välja selgitada, kas üleminek LNG-le oleks üldse otstarbekas ja kui kaua läheb 

orienteeruvalt aega, et investeeringud tasuksid end ära, siis tuleks arvestada seda, et 

analüüsis kasutatud seadmed on valitud välja küll selle alusel, et tegu oleks üldjoontes 

heade lahendustega, ent väga põhjalikult pole siiski selekteerimisse panustatud. Seega on 

siinkohal autori sooviks juhtida tähelepanu sellele, et seadmete osas on proovitud leida 

katlamajale sobivaid lahendusi, mis on küllaltki laialdaselt levinud ehk n-ö keskmisel 

tasemel seadmeid, kuid investeeringute tegemisel tuleks siiski täiendavalt viia läbi analüüs 

ka selle osas, et leida võimalikest seadmetest parimad. Lisaks sellele on seadmete valik 

ettevõtte jaoks ka mingil määral strateegiline valik ja käesoleva töö autor ei saaks piisavalt 

objektiivselt lõplikku otsust seadmete valiku osas ise teha, kuna selekteerimisel peaks 

arvestama täiendavalt ettevõtte enda eelistustega, mis baseeruvad sellele, mida ettevõttes 

väärtustatakse (näiteks seadmete kvaliteet, tootjafirma eelistused, tööiga ehk kuivõrd 
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vastupidavaid seadmeid soovitakse soetada – kas valida pigem pika tööeaga seade või 

minna seda teed, et eelistada pigem odavamat lahendust, mille tööiga pole nii pikk, kuid 

eeliseks oleks see, et tööea saavutamise hetkel on turul kindlasti olemas paremaid lahen-

dusi, mis lõppkokkuvõttes oleks ehk otstarbekam jne). Seega jääb seadmete konkreetne 

valik hiljem ettevõtte enda peale, ent käesoleva töö põhjal jõutakse siiski selgusele selles, 

kas üldises mõistes oleks taoline üleminek mõeldav, mille alusel selgub, kas on mõttekas 

asuda täiendavalt ressursse kulutama (nt tööaeg, analüüsimiskulud, päringute tegemine) 

parimate seadmete valimise peale ehk kui selgub, et LNG-le üleminek on ratsionaalsem 

variant, siis alles selle järel oleks mõistlik asuda valima parimaid seadmeid. 

Katlamajade rajamise või rekonstrueerimise tasuvuse hindamiseks kasutatakse üldjuhul 

nelja erinevat meetodit – lihttasuvust, diskonteeritud tasuvusaega, ajaldatud tulu netoväär-

tust ja tulu sisenormi meetodit [33]. Majanduslikud mudelid on asjakohased taoliste tasu-

vusanalüüside läbiviimiseks ja üldiselt on need rakendatavad igal juhul, kui tegu on pro-

jektidega seotud investeeringute või kuluga, mis edaspidiselt peaks andma tulu või võimal-

dama jooksvaid kulusid säästa [37]. Antud juhul on lähtutud just viimasest ehk jooksvate 

kulude pealt kokkuhoiu alusel analüüsimisest ehk milline oleks Valio AS katlamajas LNG 

kasutamisest saadav tulu võrreldes põlevkiviõli kasutamisega kütusena ehk kokkuhoitavad 

kulud, mis moodustavad kuluvõidu, kui teostada üleminek LNG-le. Selleks, et määratleda, 

kuivõrd tasuvad erinevad alternatiivid olla võiksid, on esmalt vajalik anda ülevaade ka 

olemasolevatest meetoditest lähemalt. Põhiline erinevus meetodite osas on see, kuidas 

erinevad algandmed tulemusi määravad ja milliste teguritega on arvestatud. Järgnevalt 

antaksegi igast üldtuntumast meetodist lühike ülevaade ning seejärel põhjendatakse metoo-

dika valiku tagamaid.  

Esmalt on oluline märkida ära ka see, et Valio AS näite korral on arvestatud 

investeeringute tegemisel omade ressurssidega ehk investeerimisel ei ole võõrkapitali 

kasutatud ning täiendavate ressursside kaasamisega seonduvaid kulusid (näiteks laenu 

korral intressimaksed) seega pole. Tasuvusanalüüsi puhul on alati küsimus investeeringu 

maksumuse võrdlemises tulevase tulu või säästmisega ning alati tuleb kasutada arvutuste 

tegemisel puhastulu või tulusäästu. Investeeringute analüüsimise peamiseks ülesandeks on 

kindlustada, et realiseerimise korral oleks need majanduslikust seisukohast mõistlikud. 

Lihttasuvusaja meetodi korral on tasuvusaeg perioodiks, mille vältel investeeringu algne 

maksumus on tasutud sellest saadavate tulude või säästudega. Üldjuhul on tegu 
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diskonteerimata ehk lihttasuvusajaga, mis ei võta arvesse intressi ega raha väärtuse 

muutust ajas. [37] Alljärgnevalt on esitatud ka lihttasuvusaja leidmise valem [38]: 

  
  
 
                                                                         

kus T on diskonteerimata tasuvusaeg ehk lihttasuvusaeg; 

 B0 - investeering; 

 a - aasta netolaekum. 

Tasuvust väljendatakse üldjuhul aastates ja mida pikem on tasuvusaeg, seda riskantsemaks 

projektiks seda peetakse, kuna pika tasuvusajaga projektid võivad muutuda väärtusetuks 

enne, kui need ennast ära tasuvad. Tasuvusaja kestus leitakse jagades investeeringu 

kogumaksumuse aasta netolaekumiga ehk sellega, kui palju aasta kohta saadakse tulu või 

suudetakse säästa. Juhul, kui raha laekumine on aastate lõikes ebaühtlane, siis tuleb 

puhaslaekumeid liita seni kuni järgsumma katab ära esialgse investeeringu. Selle meetodi 

puhul lähtutakse rahakäibest ja sageli kehtestavad ettevõtted ise normatiivse tasuvusaja 

(üldjuhul 3-4 aastat). [39] Tasuvuse kriteeriumiks ongi sageli see, et tasuvusaeg T peab 

olema lühem kui määratud tasuvusaja ülempiir Ta ehk ehk T<Ta [37]. Meetodi eeliseks on 

kerge mõistetavus ja kasutamise lihtsus ning lisaks sellele on eriti sobiv kasutamiseks siis, 

kui majanduse areng ja majanduskeskkonnast tulenevalt on prognoose keeruline koostada 

ning majanduslikud mõjud on analüüsi teostamise hetkel ebamäärased. [39] Meetod sobib 

kasutamiseks ka siis, kui tegu on lühikese elueaga investeeringutega seonduvalt (nt 

tootmisseadmete puhul). Diskonteerimata lihttasuvusanalüüsi peamiseks puuduseks pee-

takse seda, et arvesse ei võeta kogu investeeringu eluaja vältel saadavat tulu ning ei arves-

tata ka raha muutust ajas. [37] Seega on lihttasuvusanalüüs küllaltki sobiv kasutamiseks, 

kui majanduskeskkonna mõjud on raskesti hinnatavad.  

Antud juhul võib öelda, et autor on töö koostamise käigus korduvalt täheldanud seda, et 

allikates on mainitud prognoosimise ebamäärasust – näiteks põlevkiviõli hinna osas leidub 

erinevaid arvamusi, LNG hinna ning mõjude ulatust kogu majandusele peetakse keeruliselt 

hinnatavaks ning ka LNG terminalide rajamise osas ei suudeta väga selgelt seisukohti võt-

ta, kuidas hakkab see lähiaastatel majandusele mõju avaldama, kuna mitmete kütuseliikide 

reservid hakkavad lõppema ning toetusrahade edaspidine saamine on samuti küsimärgi all. 

Seega lähtudes sellest, et lähiaastate kohta on küllaltki keeruline prognoose koostada ning 

ka regionaalse LNG terminali rajamispiirkond on Eesti kontekstis selekteerimisel, siis võib 
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kokkuvõtlikult järeldada, et antud juhul oleks tegu samuti üpris keerulise hetkega, mil 

majanduskeskkonnast tulenevate mõjude hindamine on tõepoolest ebamäärane, mistõttu 

oleks lihttasuvusanalüüsi kasutamine küllaltki asjakohane.  

Lisaks diskonteerimata ehk lihttasuvusanalüüsile, on olemas ka diskonteeritud tasuvusaja 

meetod, mis sisuliselt on üpris sarnane lihttasuvusanalüüsile, kuigi erinevuseks on 

diskonteeritud rahakäibe kasutamine ehk tulevased laekumised ja maksed diskonteeritakse 

nüüdisväärtusesse. Selle meetodi abil on esmane investeering ja tulevased laekumised 

tehtud omavahel võrreldavaks diskonteerimise abil. Olulist rolli omab taolise meetodi 

juures diskontomäär, milleks võetakse investori nõutav investeeringu kasumimäär. Kapitali 

hinna määramine on antud meetodi puhul väga oluline. Seevastu võidakse erineva 

riskantsusega projekti analüüsimise tarbeks kasutada erinevaid kapitali hindu. Mõnikord 

võib tulla ette ka seda, et kiputakse kasutama liiga kõrgeid kapitali hindu, mis võib 

kujuneda välja eksitavaks just pikaajaliste projektide korral, kus diskontomäär avaldab 

tugevalt mõju projekti nüüdisväärtusele. Näiteks USA riigiagentuurid kasutavad 

majanduslike projektide puhul 7% ja enamjaolt just 10% diskontomäära. Taolise meetodi 

suureks eeliseks võrreldes lihttasuvusanalüüsiga on raha ajaväärtuse arvessevõtmine, ent 

miinuseks see, et tasuvusaja puhul eiratakse tasuvusajale edaspidiselt järgnevat rahakäivet. 

[39] Diskonteeritud tasuvuse kriteerium on sama, mis ka lihttasuvusanalüüsil ehk 

tasuvusaeg peab olema lühema kestusega kui määratud tasuvusaja ülempiir Ta. 

Diskonteeritud tasuvusanalüüsi puudused on võrreldes lihttasuvusaja analüüsiga alles ja 

suured eelised üldiselt puuduvad ning meetodi kasutamine on üldjuhul küsitav. 

Investeeringust saadava tulu diskonteeritud väärtus on leitav järgneva valemi abil [37]: 
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kus Ao on saadava tulu diskonteeritud väärtus; 

 i - nominaalne intressimäär (investeerija nõutav lisa); 

 w - inflatsioon. 

Kolmandaks meetodiks on ajaldatud tulu netoväärtuse ehk praeguse puhasväärtuse meetod. 

Investeerimisvõimaluse praegune puhasväärtus (net present value – NPV) võrdub projekti 

eluea iga-aastaste maksudejärgse puhasvoogude summaga, millest on maha lahutatud pro-
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jekti esialgsed väljaminekud [38]. Ehk teisisõnu kõik projektist tulenevad laekumised taan-

datakse nüüdismomendile ja nendest lahutatakse investeeringu maksumus ning saadud 

summa on investeeringu puhasnüüdisväärtus [39]. NPV meetod on eelnevatest meetoditest 

märgatavalt täpsem, sest raha ajaväärtuse arvestamine võimaldab loogilisemalt võrrelda 

kasu kuludega. Lõpuks kasvatab selle kriteeriumi järgi vastuvõetud projekti investeering 

firma väärtust, kuna projekt on vastuvõetav vaid positiivse ajaldatud puhasmaksumuse pu-

hul, mis on kooskõlas ka täielikult eesmärgiga maksimeerida osanike rikkust. NPV korral 

on tegu eelnevalt väljatoodud meetoditega võrreldes teoreetiliselt kõige põhjendatuma va-

riandiga. [38]  Lisaks sellele NPV-d peetud üheks kõige adekvaatsemaks meetodiks ka ül-

diselt, sest arvestatakse rahakäibega – arvestatakse kõigi projektida seotud sissetulekute ja 

väljaminekutega [39]. NPV meetodit on kõige enam soovitatud projektide hindamiseks, 

kuna arvestatakse ka ajafaktoriga ning ajaldatud tulu netoväärtuse alusel mõõdetakse, kui 

palju väärtust luuakse investeeringu tegemisega [40]. Taoline meetod põhineb alljärgneval 

valemil [38]: 

     ∑
    

      
                                                                

 

   

 

kus ACFt on tulumaksujärgne rahavoo summa perioodil t (võib omada ka 

negatiivset väärtust); 

 k - vastav diskonteerimismäär, s.t nõutav tulunorm või kapitali hind; 

 IO - esialgsed kulud; 

 n  projekti oodatav kestus. 

Praegune puhasväärtus määratleb ära investeerimisvõimaluste absoluutväärtuse tänastes 

rahaühikutes ehk kõik rahavood on taandatud praegusel hetkel kehtivat olukorda 

arvestades. Seega ei rikuta aastaste rahavoogude nüüdisväärtuste ja esialgsete kulude 

võrdlemisel raha ajalise väärtuse tingimust. Kui tulemuseks on arv, mis on positiivne, siis 

võib projekti vastu võtta, kuid negatiivse väärtuse saamisel ei oleks investeeringud tasuvad 

ning kui tulemuseks on null, siis võib projekti teostada või teostamata jätta. Taolise 

meetodi puhul mängib suurt rolli see, kuivõrd täpselt suudetakse prognoosida rahavooge. 

Eeliseks on selle meetodi puhul ka see, et NPV peegeldab projektist tuleneva kasu ajalist 

jaotumist täpsemalt (kui tegu on näiteks erinevate laekumiste suurusega aastate lõikes). 

Suureks puuduseks on seevastu vajadus väga täpsete pikaajaliste prognooside järele. [38] 

Lisaks sellele peetakse üheks miinuseks taolise meetodi puhul ka seda, et meetodi arvutus-
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metoodika ja tulemused on keerulisemalt interpreteeritavad ning raskemini mõistetavad. 

Puudusena on sageli välja toodud ka seda, et tegu on meetodiga, mis eeldab ettevõtte 

kapitali hinna teadmist. [39] Seega on tegemist sobiva meetodiga, millel on eelistega 

võrdlemisel pigem vähe puuduseid, mistõttu on seda meetodit ka käesolevas töös 

otsustatud kasutada.  

Neljandaks meetodiks on tulu sisenormi meetod (internal rate of return), mille puhul on 

tulu sisenorm see intressimäär (ehk tegelik intress it), mille juures investeeringust saadav 

diskonteeritud tulu võrdub investeeringu maksumusega [37].  Tulu sisenormi meetodit ni-

metatakse ka sisemiseks rentaabluseks ja arvutuslikel eesmärkidel defineeritakse sisemist 

rentaablust diskontomäärana, mis võrdsustab projekti tulevaste netorahavoogude nüüdis-

väärtuse projekti esialgsete kuludega [38]. Sisemise rentaabluse puhul on tegu samuti väga 

täpse meetodiga, mis üldjuhul annab sama tulemuse nagu praeguse puhasväärtuse meetod-

ki, kuid tegemist on märgatavalt keerulisema ja raskemini selgitatava metoodikaga [38], 

mistõttu pole siinkohal meetodi põhimõtteid täpsemalt välja toodud.   

Kuna autori arvates on antud juhul sobivaks meetodiks ka lihttasuvusaja analüüs, et 

määratleda ära, kuivõrd pika perioodi jooksul tehtav investeering end ära tasub, siis on 

käesoleva magistritöö koostamiseks läbiviidava analüüsi meetodiks valitud just eelnevalt 

nimetatud variant, millele tuginetakse järelduste tegemisel. Autor on otsustanud lisaks 

sellele rakendada võrdluseks ka diskonteeritud tasuvusaja meetodit ning põhjalikuma 

analüüsimise sihiga on kasutusel ka NPV meetod, mis ühtekokku peaksid toetama analüüsi 

terviklikkust ning andma parema ülevaate sellest, kas tegu on ülemineku osas tasuva 

projektiga. Lihttasuvusaja meetodi peamiseks tugevuseks on üheselt mõistetavus ja 

konkreetsus, sest metoodika ei sisalda kompleksseid näitajaid, mille väärtuste määramine 

ei pruugi olla sageli objektiivne. Näiteks diskonteeritud tasuvusaja meetodi puhul soovita-

takse majandusanalüütikute abi kasutada, kes suudaksid anda tõenäoliselt lähedase hinnan-

gu diskontomäära väärtusele, kuid ka siis jääb siiski ebamäärasuse tegur sisse, mis võib 

kallutada saadud tulemusi. Lisaks sellele on lihttasuvusanalüüs sobiv ka seetõttu, et seda 

soovitatakse kasutada siis, kui tegemist on pigem väiksemate investeeringutega, mille 

eeldatav tasuvusaeg pole pikk. Kuna näiteks ühe Saksamaal läbiviidud tasuvusanalüüsi 

puhul selgus, et tasuvusaeg laevakütuste osas LNG-le üleminekul on väga lühike ehk 

vähem kui kaks aastat [39], siis ka siinkohal võib järeldada, et taolise projekti ulatust 

arvestades võiks tegu olla lühiajalisemalt ära tasuva üleminekuga. Seega on analüüsimisel 

lähtutud pigem lihttasuvusaja ning NPV meetodist, millele tuginevalt tehakse järeldused ja 
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konkreetsemad ettepanekud. Metoodika seisukohast lähtuvalt on oluline siinkohal 

lõpetuseks mainida ära ka seda, et käesoleva töö analüüsi koostamiseks vajaminevad 

baasandmed on saadud Valio AS esindaja käest.  

3.2. Valio AS Meierei kirjeldus 

Antud töös vaadeldav ettevõte asub Tartu maakonnas, Laeva vallas, Valmaotsa külas. 

Valio AS on käesoleval ajal ligikaudu 170 inimesele tööandjaks. Ettevõte kaugus Tartu 

linna piirist on umbes 25 kilomeetrit. Laeva AS Meierei tegevusvaldkonnaks on 

piimatoodete nagu piim, keefir, jogurtid ja kohupiim valmistamine. Laeva Meierei toodab 

ühes kuus rohkem kui 4000 tonni värskeid piimatooteid, millest eksporditakse ligi 10% 

Lätti, Leetu, Soome, Rootsi ja Venemaale. Toodete valmistamiseks kasutatav toorpiim 

tarnitakse enamasti Järvamaa ja Tartumaa farmidest, kuid ka teistest suurfarmidest üle 

Eesti. Laeva Meiereist on ka pärit piimatööstusbränd Alma, mille alt tänapäeval toodetakse 

üle 70 erinevat toote ja maitse [41]. 

Joonisel 3.1 on kujutatud Laeva AS Meierei asukoht. 

 

Joonis 3.1. Laeva AS Meierei asukoht [42] 

3.3. Valio AS Laeva Meierei konteinerkatlamaja 

Suurimaks auru tarbijaks tootmises on piimapastöör. Järgnevad auru tarbijad on 

pesukeskused, kastipesumasinad ja pakkemasinad. Lisaks sellele kasutatakse auru ka 

tootmisruumide kütmiseks. Tootmisruumide kütmine toimub kahel viisil – ventilatsioonide 

siseõhu kütmise ja radiaatoritega kütmise abil. Aastal 2013 vajaminev energia hulk oli 

12708 MWh. Tarbivatava auru keskmine kogus 2013. aastal jäi vahemikku 1303-1659 
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tonni/kuus. Aastal 2013 tootmises tarbitud auru kogus kuude kaupa on esiteatud 

alljärgnevalt esitatud joonisel 3.2. 

 

Joonis 3.2. Auru kulu tonnides kuude kaupa, aastal 2013 

Jooniselt 3.2 on näha, et auru tarbitav kogus kuude kaupa praktiliselt ei erine. Kõige 

rohkem auru kulus jaanuari ja märtsi kuus, vastavalt 1609 ja 1659 tonni. Suvekuudel oli 

auru vajadus väiksem, mis on tingitud soojadest ilmadest. Auru kasutatakse külmadel 

ilmadel ka ruumide soojendamiseks, kuid see osa ei ole siiski märkimisväärne, kuna 

suurem hulk kasutatakse ikkagi piima produktide tootmiseks. Nagu ka jooniselt 3.2 näha 

võib, siis veebruaris oli auru vajadus lähedane suvekuude auru vajadusega. Seda saab 

mõneti põhjendada ka sellega, et selles kuus on 28 päeva, mis on 2-3 päeva vähem kui 

suvekuudel.  

Konteiner katlamaja oli kasutusele võetud aastal 2001. alguses kasutati masuuti, kuid 

aastal 2006 mindi üle põlevkiviõlile. Kütmiseks kasutatavat põlevkiviõli kulub aastas 

umbes 1210 tonni. Konteinerkatlamajas toodavad auru kaks katelt, mis on valmistatud 

Höyrytis OY poolt. Katelde mudeliks on Vapor TTK-70. Mõlemad katlad töötavad 

samaaegselt. Konteinerkatlamajas olevate katelde maksimaalne auru tootlikus on 3t/h ühe 

katla kohta, mis teeb kokku 6 auru tonni tunnis, millest maksimaalse tootmise puhul 

kasutatakse umbes 80-90% ära. Katla töörõhk on 10 baari ning tootmises redutseeritakse 

rõhku vastavalt auru tarbija vajadustele. Vapor TKK-70 katla võimsus on 2 MW. Katelde 

tehnilised andmed on esitatud tabelis 3.1. 

 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800
A

u
ru

k
u
lu

, 
t/

k
u
u

 



52 
 

Tabel 3.1. Vapor TKK-70 tehnilised andmed [43] 

Näitaja Vapor TKK-70 

Võimsus 2 MW 

Tootlikus 3 t/h 

Mass 9,5 t 

Töörõhk 10 bar 

Kasutegur 95% 

Pikkus 4830 mm 

Laius 2550 mm 

Kõrgus 2600 mm 

Põlevkiviõli tarnitakse Eesti Energia Õlitööstuse tehasest, mis asub Ida-Virumaal, Vaivara 

vallas, Auvere külas. Tarnitava põlevkiviõli mark on C. Kütust ladustatakse 50 tonnises 

mahutis ja tuuakse kohale 1-nädalaste intervallidega ja seejuures tarnitakse ühe korraga 

umbes 27 tonni. Kütuse põletamiseks on kasutusel Saacke SKVJ-25 põletid. Tegemist on 

rotatsioonpõletitega, mis sobivad nii raskeõli kui ka diislikütuse põletamiseks. Põleti 

tehnilised andmed on esitatud tabelis 3.2. 

Tabel 3.2. Põleti Saacke SKVJ-25tehnilised andmed [44]. 

Põleti SAACKE SKVJG -25 

Min. Võimsus, MW 0,55 

Max. võimsus, MW 2,8 

Min. Võimsus, kg/h 40 

Max. võimsus, kg/h 250 

Rootori pea, el. võimsus, KW 1,5 

Ventilaatori el. võimsus, KW 5,5 

Kokkuvõtlik saab öelda, et Valio AS tootmisprotsessi käigus kulub arvestatav kogus 

kütust, mis võib mõjutada üsna palju lõpptarbija jaoks väljakujunevat hinnataset. Kuna 

kasutatava kütuse valik mõjutab ettevõtte konkurentsivõimet, kasumimäära ja paljusid 

teisigi organisatsiooni heaolu seisukohalt määravaid näitajaid, siis on oluline teha õigeid 

valikuid investeeringute osas ja otsustada parima võimaliku lahendi kasuks. Järgnevalt on 

esitatud neljandas peatükis läbiviidava analüüsi kõige olulisemad etapid, kirjeldatud 

analüüsi teostamist ning saadud tulemusi, millele järgnevalt on toodud välja ka peamised 

järeldused, soovitused ja ettepanekud. 
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4. TASUVUSANALÜÜS ÜLEMINEKUL PÕLEVKIVIÕLILT LNG-le 

4.1. Keskkonna tasud 

Nii nagu ka teooriaosas selgus, siis keskkonna probleemidele lahenduste leidmisest 

tulenevalt moodustavad suure osa hinnastamisel ka keskkonnatasud. Selleks, et hinnata, 

millise kütuse kasutamine antud ettevõttes oleks otstarbekam, on vajalik läbi viia 

majandusanalüüs, mille üheks komponendiks on ka keskkonna tasud. Saastetasu 

arvutatakse välisõhu kaitse seaduse kohaselt mõõdetud või arvutatud saastainete 

sisalduskoguste järgi. Saastetasu rakendatakse, kui välisõhku heidetakse paiksest 

saasteallikast alljärgnevaid saasteaineid [47]: 

1) vääveldioksiidi (SO2) või muid anorgaanilisi väävliühendeid; 

2) süsinikoksiidi (CO); 

3) süsinikdioksiidi (CO2); 

4) tahkeid osakesi; 

5) lämmastikoksiide või muid anorgaanilisi lämmastikuühendeid; 

6) lenduvaid orgaanilisi ühendeid, välja arvatud metaani; 

8) raskmetalle või nende ühendeid. 

Saastetasu määrad on võetud Riigi Teatajast, Keskkonnatasudeseadusest [47]. Nende 

andmete põhjal on koostatud tabel 4.1, kus on näha keskonnatasud aastatel 2011-2015. 

Tabel 4.1. Keskonna tasud aastatel 2011-2015 [47] 

Heide 

Tasumäär, eur/t 

2011 2012 2013 2014 2015 

Vääveldioksiid (SO2) 51 66,22 86,08 111,9 145,46 

Süsinikdioksiid (CO2) 2 2 2 2 2 

Süsinikoksiid (CO) 5,25 5,78 6,35 6,99 7,7 

Tahked osakesed 51,19 66,53 86,47 112,42 146,16 

Lämmastikdioksiid 85,53 91,9 101,1 111,2 122,32 

Lenduvad org. osad 83,53 91,9 101,1 111,2 122,2 

Raskmetallid ja nende ühendid 1228 1240 1252 1265 1278 

Tabelis 4.1 on näha, et nii nagu üldise hinnatõusuga, siis ka keskonnatasumäärad on 

kasvanud. Suurim keskonnatasu hinna muutus oli vääveldioksiidi puhul, mis tõusis 5 

aastaga 3 korda suuremaks.  
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Põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused määratakse otsese 

mõõtmise alusel või arvutuslikul teel. Laeva AS Meierei katlamajas on saasteainete heitko-

gused leitud arvutuslikul teel. Saasteainete heitkogused on arvutatud keskkonnaministri 

määruse number 99 "Põletusseadmetest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste 

määramise kord ja määramismeetodid" § 4 järgi. Seega tulenevalt arvutuslikest 

heitkogustest leitakse keskkonna tasud, mille määratlemisel tuginetakse eelnevalt 

väljatoodud keskkonna saaste seaduse § 4 sisule.   

Esmalt arvutatakse kütusekulu massiühikust "tonn" ümber soojusühikusse "GJ", kasutades 

energiaühikute teisendustegurit ja vastava kütuseliigi alumist kütteväärtust Q
r
i järgneva 

valemi abil [45]: 

       
                                                                          

kus B1 on ümberarvutatud kütusekulu energiaühikuks, GJ; 

 B - kütusekulu vaadeldaval perioodil, t; 

 Q
r
i - kütuse alumine kütteväärtus (41 GJ/t); 

Aastal 2013 kulus 1210,361 tonni põlevkiviõli. Põlevkivi alumine kütteväärtus on võetud 

Eesti Energia Õlitööstus AS-i poolt väljastatud sertifikaadist, mida saab näha lisas A. Iga 

kord, kui tarnitakse ettevõtetele põlevkiviõli, siis esitatakse vastuvõtjale tarne järgselt ka 

kütusesertifikaat. Kütusesertifikaadil on esitatud põhilised põlevkiviõli omadused. 

Nendeks on: 

1) tihedus 15°C juures, kg/m
3
; 

2) kinemaatiline viskoossus mm
2
/s; 

3) tuha massiosa, %; 

4) üldise väävli massiosa, %; 

5) vee massiosa,%;  

6) alumine kütteväärtus, MJ/kg. 

Käesoleva töö lõpus on lisas A esitatud ka näide kütusesertifikaadist, milles on kajastatud 

Valio AS-i tarnitud põlevkiviõli omadused. Järgnevalt on esitatud ka tabel 4.2, milles on 

esitatud andmed, mis hõlmavad põlevkiviõli kütusesertifikaatide omadusi eelmise ehk 

2013. aasta viimase kvartali lõikes. Kuna erinevate näitajate väärtused on olnud erinevad, 

siis on tabelis esitatud andmete osas leitud aritmeetiline keskmine iga omaduse puhul. 
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Aritmeetilise keskmise leidmise tulemusena selgus, et keskmine tuha massiosa on 0,031% 

ja väävli massiosa on 0,896% ning alumine kütteväärtus on olnud keskmiselt 41 MJ/kg.  

Tabel 4.2. Valio AS-i tarnitud põlevkiviõli omadused 2013. aasta kvartali lõikes 

Kuupäev Tuha massiosa % m/m Väävli massiosa %m/m 

4.10.2013 0,160 0,90 

12.10.2013 0,032 0,90 

19.10.2013 0,032 0,90 

28.10.2013 0,010 0,92 

5.11.2013 0,010 0,92 

13.11.2013 0,010 0,92 

20.11.2013 0,010 0,92 

27.11.2013 0,022 0,86 

5.12.2013 0,008 0,98 

12.12.2013 0,033 0,86 

20.12.2013 0,007 0,85 

27.12.2013 0,043 0,82 

KOKKU: 0,377 10,75 

KESKMINE: 0,0314 0,8958 

Kasutades eelnevalt väljatoodud valemit 4.1, saab arvutada tarbitava kütusekoguse ümber 

soojusühikutesse. Seega on tarnitud kütusekogus soojusühikutesse ümberarvutatult 

49 624,76 GJ (alumine kütteväärtus 41MJ/kg korda tarnitud kütuse kogus 1210,361 tonni).  

Saasteainete heitkogused Mi (välja arvatud vääveldioksiidi puhul, mille jaoks on olemas 

eraldi valem) leitakse kasutades järgnevat valemit [45]:  

                                                                           

kus Mi on saasteaine heitkogus, t; 

 qi - saasteaine eriheide, g/GJ; 

Vääveldioksiidi heitkogus vedelkütuse korral arvutatakse kütuse väävlisisaldusest järgneva 

valemi abil [45]: 

                                                                            

kus MSO2 on vääveldioksiidi heitkogus, t; 

 S
r 

- väävlisisaldus kütuse tarbimisaines, %; 

 ƞ - väävliärastusseadmes eraldatava või põlemisseadmes kütuse tuhaga 
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seotava väävli suhteline hulk, mida arvestatakse ainult põlevkivi 

korral. 

CO2 heitkogus on arvutatud keskkonnaministri määruse "Välisõhku eralduva 

süsinikdioksiidi heitkoguse määramismeetodid" järgi järgmise valemiga [46]:  

                   
  

  
                                                      

kus MCO2 on süsinikdioksiidi heitkogus, t; 

 qc - süsiniku eriheide, tC/TJ; 

 Kc - oksüdeerunud süsiniku osa. 

Süsiniku eriheite puhul on arvestatud LNG asemel maagaasiga, mis on 15,3 tC/TJ ja 

põlevkiviõli osas on eriheiteks 21,1 tC/TJ [48]. Oksüdeerunud süsiniku osa väärtuseks 

õliproduktide puhul on 0,99 ja gaasil 0,995 [49]. Valemite 4.2, 4.3, 4.4 järgi arvutuslikul 

teel saadud saasteainete eriheited on esitatud alljärgnevas tabelis 4.3. Järgnevalt on leitud, 

milline oleks LNG põletamisprotsessi käigus välisõhku eralduvate saasteainete heitkogus, 

kui vajaminev energiakogus oleks sama nagu põlevkiviõli tarbimisel. Saastainete 

heitkogused ja ühtlasi ka see, milliseks kujuneks keskkonna tasu leitakse arvutusliku teel.  

Tabel 4.3. Arvutuslikul teel leitud saasteaine heitkogused aastal 2013 [45,47,48] 

Saasteaine nimetus 

Põlev-

kiviõli LNG 

Põlev-

kiviõli LNG Tasumäär 

Põlev-

kiviõli LNG 

eriheide, g/GJ eriheide, t eur/t kokku, eur 

Vääveldioksiid (SO2) 21,68 0,00 21,69 0,00 86,08 1866,64 0,00 

Süsinikdioksiid (CO2) 0,211 0,153 3800,91 2770,03 2,00 7601,82 5540,06 

Süsinikoksiid (CO) 100,00 60,00 4,96 2,98 6,35 31,51 18,91 

Tahked osakesed 100,00 0,00 4,96 0,00 86,47 429,11 0,00 

Lämmastikdioksiid 150,00 60,00 7,44 2,98 101,10 752,56 301,02 

Lenduvad org. osad 1,10 4,00 0,05 0,20 101,10 5,52 20,07 

Raskmetallid  0,40 0,00 0,02 0,00 1252,00 24,67 0,00 

     

KOKKU: 10711,83 5880,06 

Arvutuslikul teel leitud keskonna tasu oleks põlevkiviõli puhul 10 711,83 eurot ning LNG 

puhul 5880,06 eurot. Seega on tegemist märkimisväärselt suure erinevusega keskkonna 

tasude osas, mis viitab sellele, et LNG oleks nii keskkonna tasude määra kui ka 

keskkonnamõjude seisukohalt tunduvalt otstarbekam lahendus kui põlevkiviõli.  
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4.2. Tasuvusanalüüs 

Nagu ka teoorias selgus, siis LNG vastuvõtuks valmisolek eeldab täiendavate seadmete 

paigaldust ja lisaks sellele peavad katlamajas olemas olema lahendused LNG hoidmiseks 

ja regasifitseerimiseks etteantud rõhu, kulu ja temperatuuri juures. Esmalt antakse ülevaade 

sellest, millised seadmed on vajalik ettevõttel soetada ning missuguseid eeltöid taoline 

investeering nõuab. Eelmises peatükis kirjeldati metoodika osas ka seda, millest on üldiselt 

seadmete valikul lähtutud. Kokkuvõtlikult juhiti ka sealkohal tähelepanu sellele, et kuna 

tegemist on pigem esmase üldisema tasuvusanalüüsiga, mille sihiks on eelkõige välja 

selgitada, kas üleminek LNG-le oleks üldse otstarbekas, siis seetõttu on valitud 

kasutatavad seadmed välja küll selle alusel, et tegu oleks üldjoontes vähemalt keskmisel 

tasemel heade lahendustega, ent väga põhjalikult pole siiski selekteerimisse panustatud. 

Konkreetsem ja võimalikult täpselt nii ettevõtte eelistuste kui ka tehniliste näitajatega 

arvestav seadmete valik tuleks teha alles peale seda, kui tasuvusanalüüsi üldine resultaat on 

teada – kas tasub üldiselt investeerida või pigem mitte. Siinkohal oleks oluline mainida ära 

ka see, et kuna konteinerkatlamaja elektriline energiatarve ei muutu seoses üleminekuga 

LNG-le (ventilaatorid ja kõik ülejäänud seadmed jäävad samaks, ent muudatust vajavad 

ainult põletid ja põletini gaasitorustik koos vajaliku armatuuriga), siis ei arvestata antud 

juhul katlamaja elektrilise võimsusega.  

Nii nagu ka LNG-ga seotud teooriaosas välja toodi, siis peaks arvestama kindlasti sellega, 

et kui tegu on põlevkiviõli asendamisega mõne teise kütusega, näiteks LNG-ga, siis tuleks 

olenevalt katla tehnilisest seisukorrast asendada mõnel juhul katlad uutega või ümber sea-

distada, kuid antud olukorras pole vaatlusaluse projekti raames katla välja vahetamine või 

ümberseadistamine vajalik. Teoorias mainiti ka seda, et põlevkiviõlilt LNG-le ülemineku 

korral on vajalik põletid välja vahetada või rekonstrueerida nii, et oleks olemas võimalus 

kasutada nii vedelkütust kui ka veeldatud gaasi. Antud projekti raames on samuti vajalik 

põleti välja vahetada ning otsustatakse kombineeritud põleti kasuks, mis tagaks võimaluse 

kasutada kütusena nii maagaasi kui ka põlevkiviõli.  

Kombineeritud variandi kasutamisel on mitmeid eeliseid – näiteks on tegu küllaltki riske 

maandava lahendusega, sest juhul, kui ilmneb, et teatud põhjustel (näiteks kütuse hinna 

ootamatu tõus) pole maagaasi tarbimine enam otstarbekas või võimalik, siis saab minna 

tagasi ka põlevkiviõli kasutamisele või juhul, kui maagaasi tarbimises esineb tõrkeid 

(tarneahelaga seotud tõrgete esinemine, kütuse varustamisega seotud kokkulepetest 
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tulenevad ettearvamatud katkestused, kokkulepete tingimuste muutumine tarbija jaoks 

ebasoodsaks, LNG-ga seotud seadmete tehnilised rikked jne), siis on samuti koheselt 

varuvariandina olemas alternatiivne lahendus. Põlevkiviõlile ümberlülitumise võimalus 

aitab vähendada ootamatutest takistustest tulenevate kahjude määra ja tööseisakutega 

kaasnevate ebavajalike ressursikulude ulatust. Seega on otstarbekas valida põleti, mis 

pakuks võimalust kasutada nii põlevkiviõli kui ka maagaasi.  

Seega on esmalt välja toodud, millise põletiga on vaadeldava projekti investeeringute juu-

res arvestatud – käesolevas töös on lähtutud sellest, et põleti mudel on Oilon GRP150M 

[51]. Taolise põleti müügihind (koos käibemaksuga) oleks praegusel hetkel Filter AS hin-

nakirjast lähtuvalt 25 354 eurot ja arvestades seda, et vaadeldava projekti puhul on vajalik 

soetada kaks põletit, siis tuleks koguinvesteeringu suuruseks sellest tulenevalt 50 708 

eurot. Siinkohal on oluline täpsustada ka seda, et käesolevas töös on lähtutud võimaluse 

korral Filter AS-i hinnakirjadest, sest Valio AS katlamaja hoolduse osas on just Filter AS 

nende koostööpartneriks.  Põleti tehnilised omadused on esitletud järgnevalt tabelis 4.4. 

Tabel 4.4. Oilon GRP150M tehnilised andmed [51] 

 

Max võimsus, 

MWh 

Min võimsus, 

MWh 

Ventilaatori 

võimsus, KWh 

Kütuse pumba 

võimsus, KWh 

Kütuse 

eelsoojendi, 

KWh 

Põlevkiviõli 0,68 0,45 
5,5 

1,5 12 

Gaas 2,7 2,7 - - 

Sõltuvalt eelnevalt esitletud põletist on järgnevalt võimalik käsitleda seda, milliseks 

kujuneb gaasitorustikuga seonduv investeering. Alljärgnevalt on esitatud tabel 4.5, milles 

on välja toodud, milliseid seadmeid on antud juhul kasutatud, milline on vastava seadme 

konkreetne mudel ja missugune on taolise seadme hind. Seadmete hinnad baseeruvad Filter 

AS hinnakirjale. Nagu ka tabelist 4.5 näha võib, siis gaasitorustikuga seonduva investeerin-

gu summaarne maksumus oleks 4182 eurot. Teooriaosas toodi välja, et LNG süsteemid 

luuakse sõltuvalt projektist ning kohandatakse vastavalt vajadusele. Kuna antud hetkel ei 

eksisteeri loodava LNG süsteemi täpset asendiplaani, siis konkreetselt gaasitoru pikkust 

pole võimalik veel täpselt teada, mistõttu on käesolevas analüüsis lähtutud eeldusest, et 

gaasitoru pikkus võiks olla ligikaudu 100 meetrit. Gaasitoru hind ja mudel pärinevad 

Feofanis hinnakirjast [52]. Kuna põleteid oli ettenähtud kaks, siis oli vajalik kogu 

gaasitorustiku investeeringu suurus korrutada läbi kahega (välja arvatud gaasitoru hind, 

mis tuleb eelnevale lihtsalt juurde liita, kuna katlamajani viib üksnes üks gaasitoru). 
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Tabel 4.5. Gaasitorustikuga seonduv investeering 

Seade Mudel Hind, eur 

Kuulkraan gaasile, keevis DN65, Vexve 85,7 

Magnetklapp, äärik DN65 Gaspre 170,0 

Filter, äärik DN65, Gaspre 280,0 

Regulaator, keere FRS520 2“  Dungs 228,6 

Gaasilekke andur SE 192KM SE 192KM 137,1 

Gaasilekke seade SE 128K SE 128K 251,4 

Manomeeter gaasile 0-1 bar, Dungs 12,9 

Manomeeter gaasile, 2tk 0-600 mbar, Dungs 80,0 

Manomeetri nuppkraan, 3tk DBP ,Rp½ 40,0 

 

Kokku: 1285,7 

 
Summaarselt kokku (2 põletist tulenevalt):  2571,4 

Gaasitoru, 100 m DN65 1666,0 

 
Kokku: 4182,0 

Lisaks LNG süsteemi rajamisele on vajalik investeerida gaasi süsteemi jaoks vajamineva 

vundamendi rajamisse. Antud juhul on arvestatud sellega, et LNG kasutajale jäävad kanda 

kulud, mis on seotud LNG süsteemi tarbeks mahutile ja aurustile vundamendi ehitamisega. 

Vundamendi maksumus oleks ligikaudu 10 000 eurot, mis pole väga täpne hind, kuna 

vundamendi rajamine sõltub konkreetsest projektist ning asendiplaan ettevõttel LNG 

süsteemi osas antud hetkel veel puudub. 

Käesoleva töös on muuhulgas lähtutud ka eeldusest, et LNG tarbija ei investeeri ise mahuti 

ja aurusti soetamisesse, kuna võimalik on neid seadmeid ka rentida, mis sageli on esmalt 

mitmetel põhjustel otstarbekam valik. Täpsemaid argumente rentimise eeliste kohta 

käsitleti ka käesoleva töö teooriaosas (lehekülg 40). Antud juhul on seega investeeringust 

välja jäetud kulud mahuti ja aurustiga seonduvalt, kuid nende seadmete rendihind on 

kajastatud iga-aastaste jooksvate kuludena ning nagu ka teooriaosas selgus, siis jääb 

rendilahenduse korral igakuiseks rendihinnaks üldjuhul 1000 kuni 2000 eurot. Rendi hinna 

väljakujunemisel omab suurt tähtsust see, kuivõrd suured on mahutid, milline on tarbitav 

LNG maht, paigalduse komplekssus jms. Seega on aasta jooksul tekkiv rendikulu 

ligikaudu 24 000 eurot (rendihinna puhul on võetud vahemikust keskmine ehk 2000 eurot 

kuu kohta, mis on korrutatud läbi 12 kuuga). 24 000 eurot aastas hõlmab enda seda, et 

maagaasi tarnija teeb ise investeeringuid mahuti rajamisse, võtab enda kanda hooldus- ja 

vajaduse korral ka paigalduskulud ning tagab, et oleks hangitud vajaminevad tegevusload 

ja dokumentatsiooni korrasolek. Peamiseks eeliseks oli rendilahenduse kasuks otsustamisel 

see, et küllaltki suur osa vastutusest ja tootmise sujuvuse tagamisest jääb pigem gaasi 
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tarnija enda kanda, distantsjälgimisseadmed tagavad gaasi olemasolu vastavalt vajadusele 

ning kui peaks tekkima tarbimise mahtudes muutusi, siis on võimalik kergemini mahuti 

suurust muuta. Kuna projekti tasuvus on hetkel küsitav, siis on rentimine taaskord 

riskimaandamise soovist tulenevalt otstarbekam lahendus. Vahekokkuvõtte eesmärgil on 

esitatud alljärgnevalt ka tabel 4.6, millesse on koondatud tehtava investeeringu summa. 

Nagu ka tabelist 4.6 näha võib, siis investeeringu suuruseks oleks 69 890 eurot.  

Tabel 4.6. Investeeringu summa 

Investeering Summa, eur 

Gaasitoru seadmetega 4 182 

Põleti 50 708 

Vundament mahutile ja aurustile 10 000 

Montaaž, transport, kooskõlastus 5 000 

Kokku: 69 890 

Järgnevalt on kirjeldatud seda, kuidas on leitud aasta lõikes jooksvad kulud põlevkiviõli ja 

LNG kasutamise korral. Antud juhul on arvestatud sellega, et LNG-d transporditakse 

maanteed pidi ning Saaremaa Piimatööstuse AS eeskujul [53] võiks samuti LNG-d tarnida 

Valio AS katlamajani Venemaal asuvast linnast nimega Kingisepp, mis oleks käesolevas 

töös vaadeldavast katlamajast (GoogleMaps andmete kohaselt) 221 kilomeetri kaugusel. 

Eleringi andmetel on LNG ühe veose lõikes (56 m
3
) maanteetranspordi hind 1,1 eurot 

kilomeetri kohta (taolise hinna puhul oli arvestatud teatud normatiividega ja eeldustega 

tulenevalt näiteks Eestis kehtivatest mahupiirangutest transportimisel, mida käsitleti 

täpsemalt teooriaosas leheküljel 38) [3]. Kuna Elerningi andmed pärinevad aastast 2011 ja 

uuemat informatsiooni LNG transpordihinna kohta pole saadaval, siis on arvestatud 

orienteeruvalt hindade tõusuga, mistõttu on võetud LNG transportimise hinnanguliseks 

maksumuseks 1,5 eurot kilomeetri kohta. Seega kuluks transpordile 331,5 eurot ühe veo 

eest. Korraga on võimalik ADR ohtlike veoste transportimise seaduse kohaselt tarnida 56 

m
3
 LNG-d, mis on 20 tonni. Kuna LNG kütteväärtus on suurem kui põlevkiviõlil, siis saab 

korraga energeetilise koguse mõistes rohkem tarnida, mis muudab aasta kohta transpordi 

selles kontekstis sisuliselt odavamaks kui põlevkiviõli puhul, kuid arvestama peab teisalt 

ka sellega, et LNG-d tarnitakse katlamajani kaugemalt. Kuna LNG alumine kütteväärtus 

on 13.3 MWh/t ja ühe korraga on võimalik tarnida 20 tonni, siis ühe veoga saab tarnida 

266 MWh energiat. Aastane energiatarve oli 2013. aastal 13 784 MWh, mis jagati läbi 266 

MWh-ga ning selgus, et vajalik on teostada 52 korda LNG vedusid. Kui ühe veo 
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maksumus on 331,5 eurot ja teostada on vaja 52 vedu, siis aasta jooksul oleks LNG 

transpordikulud kokku 17 238 eurot.  

Valio AS-il on sõlmitud Filter AS-iga leping, mille puhul on kokkulepe, et Filter AS 

teostab kateldele hooldust, mistõttu kulusid personalile antud juhul ei arvestata, kuna 

mõlemate kütuseliikide puhul oleks personalikulud sama suured. Arvestatud on üksnes 

sellega, et jooksvate kulude all sisaldub kuluosade keskmine maksumus. Autori isiklik 

kogemus näitab, et praktikas on gaasiseadmete hoolduskulud ligikaudu poole väiksemad, 

mistõttu on arvutuste tegemisel lähtutud sellest, et kui raskeõli seadmete hoolduskulud on 

olnud umbes 10 000 eurot aastas, siis gaasiseadmete hoolduskulud on ligikaudu 5000 eurot 

aastas. Järgnevalt on esitatud tabel 4.7, milles on kokkuvõtlikult esitatud aastased jooksvad 

kulud kahe erineva kütuse ehk põlevkiviõli ja LNG kasutamise korral. Tabelis on 

väljatoodud ka põlevkiviõli ja LNG tarbimissüsteemide kulude erinevus ehk vahe, mis 

antud juhul on käsitletav kui sääst, mis saadakse üleminekul LNG-le võrreldes sellega, kui 

ettevõte jätkaks põlevkiviõli tarbimist katlamaja kütusena.  

Tabel 4.7. Aastased jooksvad kulud [50] 

 
Põlevkiviõli LNG 

Energiavajadus, MWh/a 13 784,7 

Energia (ainult kütuse) hind, eur/MWh 36,1 31 

Energia maksumus, eur/a 497 627,67 427 325,70 

Transport, eur/a 15 488 17 238 

Rendiseadmed,eur/a 0 24 000 

Hoolduskulud, eur/a 10000 5000 

Keskkonnatasud, eur/a 10717,83 5880,06 

KOKKU: 533 833,5 479 443,76 

LNG-le ülemineku sääst, eur/a: 54 389,74 

Energia hind, eur/MWh 38,73 34,78 

Käesolevas töös on ka kolmandas peatükis toodud välja (lehekülg 47), et tasuvusaja 

analüüsimisel tuleks lähtuda investorite poolt eeldatavast tasuvusaja piirmäärast – tasuvuse 

kriteeriumiks oli, et analüüsi tulemusena leitud tasuvusaeg T peab olema lühem kui mää-

ratud tasuvusaja ülempiir Ta  ehk T<Ta. Kuna teooriaosas oli märgitud ka seda, et norma-

tiivseks tasuvusajaks on üldjuhul 3 kuni 4 aastat, siis on ka käesolevas töös arvestatud sel-

lega, et investorite poolt määratud tasuvusaja ülempiiriks võiks olla maksimaalselt 3 aastat. 

Lisaks sellele toodi lihttasuvusaja teoorias välja ka see, et kui raha laekumine on aastate 

lõikes ebaühtlane, siis tuleks lähtuda veidi teistsugusest tasuvusaja leidmise põhimõttest, 
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kuid antud töö puhul on igal aastal laekum ehk sääst võrdne, mistõttu võetakse aluseks 

tavapärane tasuvusaja leidmise valem 3.1, mida ka eelnevalt demonstreeriti.  

Seega, kui lähtuda kolmandas peatükis esitletud valemist 3.1, siis oleks lihttasuvusajaks 16 

kuud ehk 1 aasta ja 4 kuud. Taoline tulemus on saadud, kui jagada koguinvesteering 69 

890 eurot eelnevalt leitud aastase netolaekumiga ehk säästuga, mille suurus on 54 389,74 

eurot. Nimetatud arvude läbijagamise järel korrutati saadud tulemus läbi kaheteistkümne-

ga, et saada teada, mitme kuu pärast tasuks investeering end ära. Seega on selgunud, et 

üleminek LNG-le tasuks end üsna kiiresti ära. Võrdlusmomendi tekitamiseks on kõrvale 

leitud ka diskonteeritud tasuvusaja meetodil saadav tulemus, kuid juba etteruttavalt saab 

siinkohal öelda, et diskonteeritud tasuvusaja meetodi rakendamine pole antud juhul enam 

väga otstarbekas, kuna lihttasuvusaja analüüsi kohaselt tasub taoline projekt end ära 

põhimõtteliselt ühe aastaga, mille jooksul ilmselt ei muutu hinnatasemed ja majanduslik 

olukord märkimisväärselt – diskonteeritud meetodit soovitakse üldjuhul kasutada siis, kui 

eesmärgiks on arvestada kaugemas tulevikus asetleidvate muudatustega, kuid hetkel ei ole 

vaadeldav periood väga pikk.  

Antud juhul on diskonteeritud tasuvusaja puhul lähtutud diskontomäära osas investori 

poolt kehtestavast tulunormist. Oluline on mainida veel kord ka seda, et Valio AS näite 

puhul pole täiendavalt võõrkapitali kaasatud ja investeeringud tehakse ettevõtte enda 

ressursside abil. Diskontomäära suurus on võetud 2011. aastal Oxera Consulting Ltd. poolt 

avaldatud aruandest, mille pealkirjaks on „Discount rates for low-carbon and renewable 

generation technologies“ ehk tegu on analüütikute poolt koostatud ülevaatega sellest, 

millised võiksid olla diskontomäärad erinevate kütuseliikide puhul arvestades seejuures 

eelkõige mitmetest teguritest tulenevaid riske ning üldist majanduslikku olukorda [54]. 

Täpsemalt on diskontomäärade leidmise täpsema metoodika ja põhimõtetega võimalik 

tutvuda eelnevalt nimetatud aruande vahendusel, kuid siinkohal täpsemalt sellel ei peatuta. 

Kuna gaasi puhul oli aruandes madala riskitaseme korral märgitud diskontomääraks 12% 

ja kõrgema riskiastme eeldamise korral 17%, siis on autor otsustanud valida kasutatavaks 

diskontomääraks 15%, mis on eelnevast tulenevalt veidi suurem kui keskmise riskiga 

arvestamise määr, et tegu oleks tasuvusanalüüsis pigem suurema kindlusega ja mitte liiga 

optimistliku lähenemisega, mis võib halvimal juhul lõpuks tähendada eksimuste korral 

ettevõttele kahju. Järgnevalt on esitatud tabel 4.8, milles on esitletud diskonteeritud 

tasuvusaja leidmiseks tehtud arvutuste tulemused.  
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Tabel 4.8. Diskonteeritud tasuvusaeg 

 Aasta 

 1. 2. 

Laekum 54 389,74 54 389,74 

Diskonteerimistegur 0,8696 0,7561 

Diskonteeritud rahakäive 47 297,32 41 124,08 

Kumulatiivne diskonteeritud rahakäive 47 297,32 88 421,40 

Jaan Alver ja Lauri Reinberg raamatu „Juhtimisarvestus“ [39] näitel on leitud ka käesoleva 

töös vaatlusaluseks oleva projekti puhul diskonteeritud tasuvusaeg. Diskonteerimisteguri 

väärtused on võetud samuti eelnevalt nimetatud allikast arvestades diskonteerimismääraga 

15% (üksiksumma nüüdisväärtuse tegurite tabelist). Tabelis 4.8 on näha, et esimese aasta 

lõpuks on kumulatiivne rahakäive (antud juhul sääst) 47 297,32 eurot ning esialgse 

investeeringu korvamiseks on vaja veel 22 592,68 eurot (69 890 eurot – 47 297,32 eurot). 

Teise aasta diskonteeritud rahakäibeks on 41 124,08 eurot, seega on projekti diskonteeritud 

tasuvusaeg 1 aasta + (22 592,68 : 41 124,08)*12 ≈ 1 aasta ja 7 kuud. Seega on diskonteeri-

tud tasuvusaja meetodi rakendamise tulemusena saadud tasuvusaeg 1 kuu võrra pikem, mis 

on veidi täpsem kui lihttasuvusaja meetodil leitud tulemus. Suureks plussiks taolise meeto-

di juures oli see, et lihttasuvusaja analüüsiga võrreldes on arvestatud ka raha ajaväärtusega, 

kuid taolise lühikese perioodi lõikes ei tohiks see märkimisväärselt ka muutunud  olla.  

Järgnevalt esitletakse ka NPV meetodi abil leitud tulemust.  Eeldame taaskord, et 

diskontomäär on 15% ja kolme aasta jooksul oleks igal aastal rahavoo suurus 54 389,74 

eurot ning investeering 69 890 eurot. Kuna tegemist on kahe erineva alternatiivi vahe 

erinevusega ehk säästuga, siis pole selle juures arvestatud tulumaksu tasumise kohustust. 

NPV meetodi jaoks vajalikud arvutused on tehtud tuginedes raamatule „Investeeringu-

arvutlus“ [38]. Antud juhul on eeldatud, et diskonteeritakse kolmeaastase annuiteet-

rahavoog 54 389,74 eurot tagasi käesolevasse hetke 15% juures. Annuiteetide nüüdis-

väärtuste tabelist [38] on võetud vastav nüüdisväärtuse tegur, milleks on 2,283 (PVIFA15%, 

3a). Seega oleks 54 389,74 eurose kolmeaastase annuiteedi nüüdisväärtus 124 171,78 eurot. 

Kuna raha juurdevool on tagasi käesolevasse hetke taandatud, võib seda võrrelda esialgselt 

tehtud kulutustega, kuna mõlemad summad väljenduvad tänapäevastes eurodes. Kui lahu-

tada esialgsed väljaminekud (69 890 eurot) raha juurdevoo nüüdisväärtusest (124 171,78 

eurot), siis on võimalik näha, et taolise projekti praegune puhasväärtus oleks 54 281,78 

eurot. Kuna saadud tulemus on positiivne, siis oleks otstarbekas taolist projekti ka 

realiseerida. Arvestades seda, et tulemus on tunduvalt suurem kui null, siis oleks tegu 

vägagi hea lahendusega, kui investorite nõutav tulunorm oleks 15% ja vaatluse all oleks 3 
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aastat.  Kuna LNG süsteemidele on iseloomulik küllaltki pikk eluiga, siis saab öelda, et 

investeeringu tasuvus taolise projekti puhul ületab investeeringu eluiga.  

4.3. Järeldused ja ettepanekud 

Käesolevas töös selgus, et üleminek põlevkiviõli tarbimiselt LNG-le oleks katlamajades 

küllaltki hea investeering, kuna tehtavad kulutused tasuvad end isegi väga kiiresti ära, mis 

on antud turusituatsiooni arvestades kindlasti positiivne. Käesolevas töös selgus, et 

lihttasuvusaja analüüsi kohaselt oleks taolise projekti tasuvusaeg 1 aasta ja 4 kuud. 

Diskonteeritud tasuvusaja meetodi rakendamise tulemusel selgus, et tasuvusajaks oleks 1 

aasta ja 7 kuud. NPV meetodi kasutamisel selgus, et taoline projekt tuleks realiseerida, 

kuna tulemiks oli positiivne arv. Lisaks sellele näitas NPV meetodi tulemus, et saadud 

tulemuseks oli 54 281,78 eurot, mis oli nullist märgatavalt suurem arv, mistõttu saab 

järeldada, et projekt oleks 3 aasta lõikes vaadeldes vägagi tulukas. Lähtuvalt kiiretest 

muutustes nõudluse, pakkumise ja hinnastamise poole pealt, saab öelda, et üleminek LNG-

le oleks käesoleval ajal ning praeguse olukorra puhul vägagi otstarbekaks valikuks, kuna 

säästa on võimalik seeläbi suuri summasid. Lisaks sellele on LNG keskkonnasõbraliku-

maks lahenduseks ning ka LNG rajatistega kokkupuutuvate töötajate jaoks oleks töökesk-

kond puhtam, mistõttu omab taolise kütuse tarbimine mitmeid eeliseid nii töötajatele kui 

ka tööandjatele. Lisaks sellele on LNG kasutamine kasulik ka lõpptarbijate jaoks, sest 

soodsamad kulud tootmisprotsessis mõjuvad ka tootmisahela lõpp-produkti hinnatasemele 

tarbija seisukohalt positiivselt. 

Antud juhul oli arvestatud tasuvusanalüüsis sellega, et ettevõte ei investeeri LNG rajatiste 

loomisesse ning tarnija võtab kõik sellega seonduvad kulud enda kanda ehk tegemist oleks 

rentimisega, millest tulenevalt oli arvestatud igakuiselt 2000 euroga jooksvate kulude all. 

Järgnevalt võiks käesoleva uuringu jätkuna vaatluse alla võtta just selle, kuivõrd tasuv 

võiks olla võrdluseks ka selline lahendus, mil ettevõte teeb kõik investeeringud ise. Sel 

juhul oleks tasuvusaeg kindlasti märgatavalt pikema kestusega, kuid lõpptulemusena või-

vad jooksvad kulud tootmisprotsessi osas olla tõenäoliselt madalamad. Seevastu võib ma-

janduslikust perpektiivist lähtuvalt arvestada kuludena ka seda, kui esineb teatud tõrkeid ja 

takistusi LNG tarbimisega seonduvalt, sest rendilepingute kasuks otsustades langeb kogu 

vastutus hoolduse ja tööprotsessi sujuvana hoidmise osas tarnija kanda ning lõppkokkuvõt-

tes võivad kulud siiski jääda küllaltki sarnastele tasemetele, kuid vahe tuleneb üksnes 

sellest, kuivõrd palju tuleb LNG-d tarbival ettevõttel ise vaeva näha ning muretseda kõige 
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toimivuse pärast. Kui teisendada ettevõtte enda n-ö vaev ja täiendav vastutamine 

ressursikuludeks, siis üldiselt võib tegu olla sellise tulemusega, mil rentimine oleks ikkagi 

soodsamaks lahenduseks. Suureks eeliseks rentimise puhul oli ka see, et juhul, kui 

tarbimine ja tootmine suureneb või väheneb järsult, siis on võimalik väikeste kuludega 

vahetada vastavalt vajadusele välja kogu süsteem.  

Valio AS käibest ühe kolmandiku moodustas eksport ja ekspordist üle poole hõlmas juustu 

eksport Venemaale [55], kuid käesoleval aastal on mitmete meediakanalite vahendusel ka-

jastatud seda, et Venemaa peatas enamike toiduainete impordi Euroopa Liidust, mitmetest 

lääneriikidest ja USA-st ning sealhulgas keelustati ka piima- ja piimatoodete import. 

Taolise keelu kehtestamine oli küllaltki ootamatu, mis tegelikkuses võiks hüpoteetiliselt ka 

Valio AS tootmismahtu ja seeläbi ka kütuste tarbimisvajadust mõjutada, kuna juustu 

eksport Venemaale moodustas suure osa. Valio AS on suutnud leida Venemaa asemele 

kiirelt uued sihtturud, kuhu oma tooteid eksportida, mistõttu Venemaale eksportimise lõp-

pemine ei avaldanud õnneks suurt mõju, ent siinkohal saab taolise juhtumiga seoses tuua 

paralleelselt ka hüpoteetilise näite LNG rendilepingute eelise kohta – juhul, kui uusi 

sihtturge ei oleks leitud ja tootmismahud kahaneksid ootamatult ning uute ja sama suurte 

sihtturude leidmine ei tundu realistlik, siis oleks LNG rajatiste soetamine rendilepingute 

vahendusel olnud kindlasti paremaks lahenduseks, sest prognoosimatu tootmismahu vähe-

nemine muudaks liiga suurte LNG-ga seotud süsteemide tööshoidmise ebaotstarbekaks 

ning n-ö valutum lahendus olekski olnud see, kui tarnija vahetab ise vajalikud süsteemid 

väiksema mahuga kontseptsioonide vastu välja ja ettevõte ei pea suuri kulutusi koheselt 

enda peale võtma. 

Seega saab lõppkokkuvõtteks järeldada, et LNG on küll küllaltki hea lahendus ning omab 

mitmeid eeliseid veeldamata maagaasiga võrreldes. Näiteks võib eeliseks pidada võimalust 

varustada maagaasiga piirkondi, mis ei ole maagaasi torujuhtmetega ühendatud. Lisaks sel-

lele võimaldab LNG osta mitmelt pakkujalt, transportida väikeseid koguseid ja pakub üldi-

selt keskkonnasõbralikku lahendust (näiteks kaasneb meetodi rakendamisega märksa 

vähem heitmeid). Positiivseks võib pidada kindlasti ka seda, et katelde hooldusvälp on pi-

kem. Seevastu on LNG-le iseloomulikud ka mõned puudused – näiteks suured investeerin-

gud, mis võivad muuta ülemineku riskantseks, ootamatud lisakulud, millega eelarvetes 

arvestatud pole ning täiendavalt lisanduvad ka ohud, mis on seotud erinevate koostööpart-

neritega sõlmitud kokkulepete ja nende püsimajäämisega. Kui analüüsida investeeringute 

tegemist ja analüüsi tulemusena suudetakse välja selgitada, millised võiksid olla kõige 
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sobivamad ja jõukohasemad seadmed ning kas tasub otsustada rendilepingute kasuks, siis 

selle tulemusena oleks küllaltki tõenäoline, et ettevõte võib saavutada taolise projekti 

realiseerimisel võrreldes teiste konkurentidega kulueelise, sest LNG puhul on tegemist 

mitmel põhjusel soodsama lahendusega.  

Kuigi Saaremaa Piimatööstuses on LNG projekt juba reaalselt ka teostatud, oleks ka Valio 

AS Eesti konktekstis üks esmaseid taolise tehnoloogia omajaid, kes võib selle arvelt 

majanduslikus võtmes kindlasti positiivse tulemi saavutada. Seega võib üleminek LNG-le 

suurendada organisatsiooni teenimisvõimalusi ning ka käesolevas töös oli arvestatud 

sellega, et investorite nõutud tulunorm oli vähemalt 15%, mis oli võetud ühest varasemalt 

koostatud aruandest, milles oli kajastatud 2011. aasta seisuga analüüsi alusel saadud 

diskontomäärasid. Arvestama peaks sellega, et investeerimisalternatiivid erinevad 

riskiastme ja oodatava tulemi poolest ning mida riskantsemaks peetakse projekti, seda 

suuremat tulunormi ka eeldatakse. Antud juhul oli võetud tulunorm veidi kõrgem kui 2011. 

aasta keskmine määr, sest kolm aastat tagasi olid taolised lahendused ilmselt mingil määral 

ka riskantsemad, sest nüüdseks on kogutud teadmisi, rakendatud praktikas uusi lahendusi 

ning lisaks sellele on toimunud ka areng lahenduste tõhususe osas, mistõttu võeti 

diskontomääraks just 15%. Seega on nõutav tulunorm autori arvates võetud ka väikse 

varuga, mistõttu võib järeldada, et tegemist on sel juhul siiski väga tulusa projektiga.  

Edaspidiselt võiks analüüsimisel proovida leida võimalusi investeeringute maksumuse 

objektiivsema hindamise eesmärgil kaasata ettevõtet veelgi enam, sest antud hetkel jääb 

küllaltki palju veel sõltuma ka ettevõtte isiklikest eelistustest näiteks seadmete tootja, 

maksumuse, energiatarbimise, tehniliste omaduste ja muude aspektide osas. Seevastu on 

üldine tulemus teada ehk üleminek LNG-le oleks ratsionaalne otsus ning see oligi 

käesoleva analüüsi eesmärgiks. Täiendavate uuringute tegemisel võiks põhjalikumalt uuri-

da ka käesoleval hetkel majandusanalüütikute poolt soovitatava diskontomäära kohta, kuna 

hetkel lähtuti selles osas 2011. aasta andmetest. Samalaadsete uuringute läbiviimisel teiste 

ettevõtete näitel tuleks kindlasti arvestada ka sellega, milline on investeeringute tarbeks 

kuluva raha päritolu – kui ettevõte kasutab võõrkapitali, siis tuleks kindlasti viia läbi 

analüüs sellisel kujul, et ka ressursside kaasamiseks tehtavad intressikulud oleksid 

arvutuste tegemisel kaasatud. Kokkuvõtlikult saab öelda, et kuna majanduses lähtutakse 

sellest, et täna saadud euro on rohkem väärt kui tulevikus saadav euro, siis võiks 

ülemineku LNG-le siiski esmajärgus teostada ning kokkuhoiu pealt teenitav vahe tagab 

tõenäoliselt ettevõttele märkimisväärse säästmisvõimaluse.    
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KOKKUVÕTE 

Energeetika ja täpsemalt just kütustega seotud valdkond omab majanduslikust vaatenurgast 

vägagi suurt kandvat rolli, mis mõjutab riigi tasandil märkimisväärselt inimeste heaolu, 

milleni jõuti ka käesoleva töö käigus. Kuna mitmete kütuseliikide varud hakkavad otsa 

lõppema, siis on asutud aktiivselt tegelema sellega, et leida uusi lahendusi, mille abil saaks 

nii tööstuses kui ka muudes valdkondades kasutusele võtta uuenduslikke tehnoloogiaid, 

mille puhul tarbitakse alternatiivseid kütuseliike. Äritegevusega seotud organisatsioonide 

üheks fookuseks on varasemalt olnud ja on kindlasti ka edaspidiselt just ressursikulude 

kokkuhoiu saavutamine ning aktuaalseks on saanud ka keskkonna probleemide 

lahendamisega arvestavad kontseptsioonid. Tööstuettevõtete jaoks on viimastel aastaküm-

netel muutunud üheks küllaltki soositud lahenduseks LNG. Võrreldes põlevkiviõli ja 

mitmete teiste kütuseliikidega, on LNG kasutamine kütuselahenduste osas omandanud kül-

laltki tugeva konkrentsipositsiooni ja taolist tehnoloogiat kasutavad turud on ülemaailmselt 

järjest enam laienemas, kuna tegemist on kütusega, mis omab väga mitmeid eeliseid.  

Käesolevas töös esitleti esmalt põlevkiviõli ja LNG-ga seonduvaid aspekte, mis olid 

koondatud vastavalt kahte esimesesse peatükki. Teoreetilisest küljest ülevaate andmisele 

järgnes kolmandas peatükis analüüsimise metoodika kirjeldus ning toodi välja peamised 

argumendid, mille poolest on erinevad meetodid sobivad kasutamiseks või millistel 

juhtudel pole teatud võtteid soovitatav rakendada. Lisaks sellele anti kolmanda peatüki 

lõpus ülevaade ka käesoleva töö uurimisobjektiks olevast ettevõttest, mille näitel vaadeldi 

kuivõrd otstarbekas võiks olla põlevkiviõli kasutamiselt üleminek LNG-le katlamajade 

kütusena. Neljandas peatükis sisaldus tasuvusanalüüs ning peatüki lõpus toodi välja ka 

peamised järeldused, soovitused, ettepanekud ning käsitleti seda, kuidas võiks edaspidiselt 

taolise teema täiendavat uurimist jätkata ning millega peaks seejuures arvestama. 

Antud töös selgus, et LNG omab mitmeid eeliseid põlevkiviõli kasutamise ees, kuid 

investeeringud LNG tarnimiseks ja vajalike rajatiste ehitamiseks võivad kujuneda väga 

suurteks. Lisaks sellele on üheks murekohaks peetud ka projektide elluviimisel just pika-

ajalistest kokkulepetest kinnipidamist partnerite poolt ning paljude ettevõtmiste katki jää-

mist, kuna teostuse käigus ilmnevad tihti prognoosimatud ja suure mahuga kulud, mistõttu 

ei pruugi investoritel selleks vajaminevaid ressursse jätkuda. Seevastu teisest küljest on 

LNG keskkonnaga seotud probleemidele lahenduste leidmise osas märgatavalt parem 
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alternatiiv, kuna LNG kasutamisel eraldub näiteks saasteaineid tunduvalt vähem ning 

töökeskkond on puhtam, kuna tuhka ja määrivaid jääkaineid ei teki.   

Töö koostamise käigus läbiviidud analüüsi tulemusena selgus, et põlevkiviõlilt LNG-le 

üleminek oleks Valio AS katlamaja näitels ratsionaalne ning tasuv lahendus. Tasuvusana-

lüüsi teostamisel rakendati kolme erinevat metoodikat – diskonteerimata ja diskonteeritud 

tasuvusaja ning nüüdispuhasväärtuse (NPV) meetodit. Käesolevas töös selgus, et lihttasu-

vusaja analüüsi kohaselt oleks taolise projekti tasuvusaeg 1 aasta ja 4 kuud. Diskonteeritud 

tasuvusaja meetodi rakendamise tulemusel selgus, et tasuvusajaks oleks 1 aasta ja 7 kuud 

ning NPV meetodi kasutamisel selgus, et taoline projekt tuleks realiseerida. Tasuvus-

analüüsi läbiviimiseks tehti teatud eeldused ja autor valis välja seadmed, mille alusel leiti 

vajalike investeeringute suurus. Antud töö metoodika ja analüüsi läbiviimise juures juhiti 

tähelepanu ka sellele, et seadmete valiku osas on valitud välja keskmisel tasemel sobivad 

lahendused, kuna lõpliku otsuse teeb siiski ettevõte ise vastavalt oma soovidele. Seadmete 

valimisel otsustati antud juhul võimalikult heade mudelite kasuks, kuid väga tugevalt 

selekteerimisesse ei panustatud, kuna esmalt oli oluline jõuda selgusele, kas üleminek 

LNG-le oleks kasulik ja mõeldav, mille järel on otstarbekas asuda seadmeid täpsemalt 

valima, et tagada parima kontseptsiooni kasuks otsustamist.  

Kuna käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada, kuivõrd tasuv võiks olla üleminek 

LNG-le ja selgus, et tegemist on tasuva lahendusega, siis jätkati töö lõpus ka sellele 

tuginevalt peamiste järelduste, soovituste ja ettepanekute tegemisega. Üldiselt jõuti 

järeldusele, et LNG-le ülemineku tarbeks tehtavad investeeringud tasuvad end väga kiiresti 

ära ning ettevõtte jaoks oleks kõige kasulikum lahendus minna LNG kasutamise peale või-

malikult varakult, kuna sel juhul on võimalik juba säästmisega algust teha. Töö lõpus 

käsitleti veel kord ka seda, et LNG jaoks vajaminevad rajatised võiks ettevõte endale soeta-

da kasutades rentimisvõimalust, mil tarnija vastutab süsteemi loomise ja töös hoidmise 

eest, kuigi mõeldav võiks olla ka järgnevalt analüüsi läbiviimine just selles võtmes, et 

määratleda, kuivõrd tasuv võiks üleminek olla siis, kui ettevõte teeks kõik investeeringud 

ise ning ei rendiks. Kokkuvõtlikult jõuti selgusele, et edaspidiselt on võimalik teostada 

jätkuvalt analüüse, mis aitaksid teha olulisi otsuseid ning oleksid aluseks võimalikest 

lahendustest parimate väljavalimisele. 
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