
JJäääätmete kui ktmete kui küütuse kasutamine tuse kasutamine 

soojuse ja elektri koostootmiseks soojuse ja elektri koostootmiseks 

Iru ElektrijaamasIru Elektrijaamas



��Asutatud:Asutatud: Äriühing moodustatud 21.10.2005

��Omanik:Omanik: AS Eesti Energia, 100 % osakapitalistAS Eesti Energia, 100 % osakapitalist

��KKääivitatud:ivitatud: 1978.a. katlamajana, koostootmise algus 1980.a.

��Põhitegevus:Põhitegevus: elektrielektri-- ja soojusenergia koostootmineja soojusenergia koostootmine

��KKüütus:tus: põhikpõhiküütuseks on maagaas, reservktuseks on maagaas, reservküütuseks ktuseks küütteõlitteõli

��ISOISO 9001 : 2001, 14001 : 2004, EMAS, keskkonnakompleksluba

��Seadmed:Seadmed: kaks elektrikaks elektri-- ja soojusenergia koostootmisplokki, kolm ja soojusenergia koostootmisplokki, kolm 

veesoojenduskatelt ja omatarbe aurukatel. veesoojenduskatelt ja omatarbe aurukatel. 

�� Võimsus:Võimsus: elektriline  paigaldatud võimsus elektriline  paigaldatud võimsus --190 MW 190 MW 

soojuslik paigaldatud võimsus soojuslik paigaldatud võimsus –– 648 MW, 648 MW, 

soojuslik võimsus koostootmisresoojuslik võimsus koostootmisrežžiimisiimis-- 398 MW398 MW

�� Kliendid:Kliendid: AS Tallinna KAS Tallinna Küüte kaudu Tallinna Lasnamte kaudu Tallinna Lasnamääe, Kesklinna ja e, Kesklinna ja 
Maardu soojustarbijad, OMaardu soojustarbijad, OÜÜ Põhivõrgu kaudu elektritarbijad.Põhivõrgu kaudu elektritarbijad.

�� TTöööötajad:tajad: 75 t75 töööötajat 12.10.2006 seisugatajat 12.10.2006 seisuga



MISSIOON:MISSIOON:

TAGADA KLIENTIDELE KONKURENTSIVÕIMELISE 
HINNAGA KVALITEETNE  ENERGIAVARUSTUS

VISIOONVISIOON

OLLA TURULIIDRINA PAINDLIK PARTNER TALLINNA JA 
MAARDU  SOOJUSENERGIA TOOTMISE TURUL



Elektrienergia  netotoodang ( 9 047 GWh)               
september 2005- august 2006

Eesti EJ 

79,5%

Balti EJ 

15,6% Iru EJ 

4,5% KJS 

0,3%

DiiselEJ 

0,006%

Linnamäe ja 

Virtsu EJ 

0,1%



TALLINNA JA MAARDU KAUGKÜTTETURGTALLINNA JA MAARDU KAUGKTALLINNA JA MAARDU KAUGKÜÜTTETURGTTETURG

57%

43%

0,5%

Iru EJ tootmismaht

Mustamäe ja kadaka
katlamajade
tootmismaht

Ülemiste katlamaja
tootmismaht



TALLINNA JA MAARDU SOOJUSENERGIA TOOTMISTALLINNA JA MAARDU SOOJUSENERGIA TOOTMISTALLINNA JA MAARDU SOOJUSENERGIA TOOTMISTALLINNA JA MAARDU SOOJUSENERGIA TOOTMISTALLINNA JA MAARDU SOOJUSENERGIA TOOTMISTALLINNA JA MAARDU SOOJUSENERGIA TOOTMISTALLINNA JA MAARDU SOOJUSENERGIA TOOTMISTALLINNA JA MAARDU SOOJUSENERGIA TOOTMIS--------

NING TARBIMISVÕIMSUSEDNING TARBIMISVÕIMSUSEDNING TARBIMISVÕIMSUSEDNING TARBIMISVÕIMSUSEDNING TARBIMISVÕIMSUSEDNING TARBIMISVÕIMSUSEDNING TARBIMISVÕIMSUSEDNING TARBIMISVÕIMSUSED

Mustamäe 
katlamaja
416 MW

Kadaka 
katlamaja
295 MW

Karjamaa 
katlamaja
265 MW 
(reservis)

Ülemiste 
katlamaja
238 MW 
(reservis)

Iru Elektrijaam
648 MW

MustamMustamääe e 
soojusvõrksoojusvõrk
330MW330MW

Kesklinna Kesklinna 
soojusvõrksoojusvõrk
204 MW204 MW

LasnamLasnamääe e 
soojusvõrksoojusvõrk
286MW286MW

Maardu Maardu 
soojusvõrksoojusvõrk
30 MW30 MW

LokaalsedLokaalsed
SVSV
116 MW116 MW

Fortum Termest AS
178 MW

Estterm AS
19 MW

Laagna 
pumba-
jaam
200MW



Iru soojuseIru soojuse-- ja elektrienergia koostootmisja elektrienergia koostootmis--
jaama renoveeriminejaama renoveerimine

••Projekti Projekti üüldised eesmldised eesmäärgid on jrgid on jäärgmised:rgmised:

•• Keskkonnamõjude Keskkonnamõjude üüldine vldine väähendaminehendamine

•• NONOXX, CO, CO22, SO, SO22 heitmete vheitmete väähendamine vastavuses EL nõuetegahendamine vastavuses EL nõuetega

•• Uute põletite paigaldus, seadmete renoveerimine ning jaama Uute põletite paigaldus, seadmete renoveerimine ning jaama 

soojusautomaatika kaasajastamine efektiivsuse suurendamisekssoojusautomaatika kaasajastamine efektiivsuse suurendamiseks

•• tagada konkurentsivõimelise hinnaga Tallinna ja Harjumaatagada konkurentsivõimelise hinnaga Tallinna ja Harjumaa

elanike ning ettevõtete pikaajaline varustamine soojuse ja elanike ning ettevõtete pikaajaline varustamine soojuse ja 

elektriga,vastavuses keskkonnanõuetegaelektriga,vastavuses keskkonnanõuetega

•• energia koostootmise kasuteguri tõstmineenergia koostootmise kasuteguri tõstmine



Miks Eesti Energia AS tegeleb jMiks Eesti Energia AS tegeleb jäääätmete kui tmete kui 
energeetilise materjali kasutamise teemadega?energeetilise materjali kasutamise teemadega?
•• Eesti Energia AS Eesti Energia AS üüheks strateegiliseks eesmheks strateegiliseks eesmäärgiks on rgiks on 

tootmisportfelli mitmekesistamine ning uute tootmisportfelli mitmekesistamine ning uute 
kküütuseliikide kasutuselevõtminetuseliikide kasutuselevõtmine

•• JJäääätmed on kindlasti tmed on kindlasti üüheks võimalikuks kheks võimalikuks küütuseliigiks, tuseliigiks, 
mis osaliselt vmis osaliselt väähendab Eesti sõltuvust fossiilsetest hendab Eesti sõltuvust fossiilsetest 
kküütustest ning samuti ka importktustest ning samuti ka importküütuste hinnatõusust tuste hinnatõusust 
tingitud risketingitud riske

•• JJäääätmete kasutamine ktmete kasutamine küütusena annab panuse tusena annab panuse 
kliimamuutuste leevendamisele ning on oluliseks kliimamuutuste leevendamisele ning on oluliseks 
kasvuhoonegaaside kauplemise skasvuhoonegaaside kauplemise süüsteemi seisukohaltsteemi seisukohalt

•• JJäääätmete kasutamine ktmete kasutamine küütusena vtusena väähendab ka meie hendab ka meie 
üüldiseid energia tootmisega paratamatult kaasnevaid ldiseid energia tootmisega paratamatult kaasnevaid 
keskkonnamõjusid ning pakub samas alternatiivi keskkonnamõjusid ning pakub samas alternatiivi 
ttäänasele ladestamiselenasele ladestamisele



Miks Iru soojuseMiks Iru soojuse-- ja elektri koostootmisjaam ja elektri koostootmisjaam 
tegeleb jtegeleb jäääätmepõletuse teemaga ?tmepõletuse teemaga ?

•• JJäääätmete kasutamine ktmete kasutamine küütusena aitab maandada tusena aitab maandada 
soojuse ja elektrihinnatõusuriske kuna tegemist on soojuse ja elektrihinnatõusuriske kuna tegemist on 
kohaliku kkohaliku küütusega, mis on oluliselt odavam kui tusega, mis on oluliselt odavam kui 
Venemaalt tarnitav fossiilne maagaas või masuutVenemaalt tarnitav fossiilne maagaas või masuut

•• JJäääätmete põletamisel baseeruv soojuse ja elektri tmete põletamisel baseeruv soojuse ja elektri 
koostootmisplokk tõstab Iru SEJ tkoostootmisplokk tõstab Iru SEJ töööö paindlikkust ja paindlikkust ja 
efektiivsust ning aitab kaasa jefektiivsust ning aitab kaasa jäääätmektmekääitluse itluse 
optimeerimisele loptimeerimisele lääbi jbi jäääätmete taaskasutuse energia tmete taaskasutuse energia 
tootmiseks tootmiseks 

•• Tõusev nõudlus kaugkTõusev nõudlus kaugküüttesoojuse jttesoojuse jäärgi rgi 
teeninduspiirkonnasteeninduspiirkonnas

•• TTääiendavate elektritootmisvõimsuste vajadus 2012 iendavate elektritootmisvõimsuste vajadus 2012 
•• Irus on olemas vajalik infrastruktuurIrus on olemas vajalik infrastruktuur ning samas asume ning samas asume 

põletatavate jpõletatavate jäääätmete osas suurima tekkekoha vahetus tmete osas suurima tekkekoha vahetus 
lläähedusesheduses

•• On olemas praktikas toimiv tehnoloogia, mida On olemas praktikas toimiv tehnoloogia, mida 
rakendadarakendada



JJäääätmed soojustmed soojus-- ja elektrienergiaksja elektrienergiaks
•• JJäääätmetest energia tootmise tehnoloogia on kogu EU tmetest energia tootmise tehnoloogia on kogu EU 

ulatuses levinud, kuna tegutseb ulatuses levinud, kuna tegutseb ccaa 400 400 jjäääätmete tmete 
põletamise jaamapõletamise jaama

•• Nii ressursi kasutuse kui keskkonnakaitse seisukohalt on Nii ressursi kasutuse kui keskkonnakaitse seisukohalt on 
kõige efektiivsemad jaamad, kus jkõige efektiivsemad jaamad, kus jäääätmete põletamise tmete põletamise 
kkääigus koostoodetakse soojusigus koostoodetakse soojus-- ja elektrienergiatja elektrienergiat

•• See on korraga nii jSee on korraga nii jäääätmektmekääitlusitlus-- kui ka kui ka 
energiatootmisalane tegevusenergiatootmisalane tegevus

•• JJäääätmete põletamise arendamine eeldab: tmete põletamise arendamine eeldab: 

-- head koosthead koostööööd riigi, kohalike omavalitsuste, d riigi, kohalike omavalitsuste, 
jjäääätmektmekääitlejate ja teiste erinevate huvigruppidegaitlejate ja teiste erinevate huvigruppidega

-- kõrget keskkonnateadlikkust ning erinevaid taaskasutuse kõrget keskkonnateadlikkust ning erinevaid taaskasutuse 
viise (sh. põletamine) toetava seadusandluse arendamistviise (sh. põletamine) toetava seadusandluse arendamist



IRU IRU IRU IRU IRU IRU IRU IRU EJEJEJEJEJEJEJEJ JA JA JA JA JA JA JA JA JÕELJÕELJÕELJÕELJÕELJÕELJÕELJÕELÄÄÄÄÄÄÄÄHTMEHTMEHTMEHTMEHTMEHTMEHTMEHTME PRPRPRPRPRPRPRPRÜÜÜÜÜÜÜÜGILA  ASUKOHADGILA  ASUKOHADGILA  ASUKOHADGILA  ASUKOHADGILA  ASUKOHADGILA  ASUKOHADGILA  ASUKOHADGILA  ASUKOHAD

Distance < 7 km



JJäääätmepunker + restpõletuskatel + tmepunker + restpõletuskatel + 
suitsugaaside msuitsugaaside määrgpuhastusseadergpuhastusseade
http://www.http://www.http://www.http://www.sysavsysavsysavsysav.se/Templates/.se/Templates/.se/Templates/.se/Templates/StdPageStdPageStdPageStdPage....aspxaspxaspxaspx?id=1239?id=1239?id=1239?id=1239



JJäääätmed soojustmed soojus-- ja elektrienergiaksja elektrienergiaks
�� TTääna planeeritav tehnoloogia: jna planeeritav tehnoloogia: jäääätmete masspõletus   tmete masspõletus   

restkatlas soojuse ja elektri koostootmiseksrestkatlas soojuse ja elektri koostootmiseks

�� Suur investeering: Suur investeering: ca 100 milj.EURca 100 milj.EUR

�� TulubaasTulubaas::

VVääravatasu (ravatasu (Gate FeeGate Fee))

KaugkKaugküütete ((District heatDistrict heat))

Elektrienergia (Elektrienergia (ElectricityElectricity))



JJäääätmete (ktmete (küütuse) saadavuse prognoos tuse) saadavuse prognoos 
EestisEestis

•• Prognoositav jPrognoositav jäääätmete kogus Eestis aastal tmete kogus Eestis aastal 20082008
ca ca 500 500 –– 550 000 t/a550 000 t/a

•• Prognoositav jPrognoositav jäääätmete kogustmete kogusTallinn Tallinn –– Harjus aastal Harjus aastal 20082008
ca 200 ca 200 ––250 000 t/a250 000 t/a

•• 2005 aastal ladestati 2005 aastal ladestati JõelJõeläähtmehtme prprüügilasse sorteerimata gilasse sorteerimata 
jjäääätmeidtmeid
ca ca 180 000 t/a180 000 t/a

Kindlasti tKindlasti tääpsustuvad need numbrid ja jpsustuvad need numbrid ja jäääätmete liigiline tmete liigiline 
kogus tkogus tääiendavate uuringute kiendavate uuringute kääigus. Tigus. Tääpsustamiseks psustamiseks 
võetakse arvesse ka uusi EL poolt tulevaid jvõetakse arvesse ka uusi EL poolt tulevaid jäääätmektmekääitluse itluse 
prioriteete. prioriteete. 



Eeldused ja asukohavalikEeldused ja asukohavalik
•• Tegevuspiirkonna mTegevuspiirkonna määääratlemineratlemine

•• ÜÜmbritsev keskkondmbritsev keskkond ja naabridja naabrid

•• Tegevuseks vajaliku maa olemasolu Tegevuseks vajaliku maa olemasolu 

•• Veekasutuse ja kVeekasutuse ja kääitlemise võimaluseditlemise võimalused

•• Infrastruktuur ja muud vajalikud tingimusedInfrastruktuur ja muud vajalikud tingimused

•• Võimalus mVõimalus müüüüa soojusenergia kaugka soojusenergia kaugküüttevõrku ttevõrku 

•• Võimalus mVõimalus müüüüa elektrienergia elektrivõrkua elektrienergia elektrivõrku

•• Logistikalahenduste olemasolu jLogistikalahenduste olemasolu jäääätmete tmete 
(k(küütuse), kemikaalide ja tuha transpordikstuse), kemikaalide ja tuha transpordiks

•• Oskusteabe ja kogemustega meeskonna Oskusteabe ja kogemustega meeskonna 
olemasoluolemasolu



EE AS planeeritavad tegevused EE AS planeeritavad tegevused 
Iru jIru jäääätmepõletuse ploki osas alustame ttmepõletuse ploki osas alustame tääpsustavaid psustavaid 
uuringuid ning tegevuse keskkonnamõjude uuringuid ning tegevuse keskkonnamõjude 
hindamist hinnangulise kestvusega ca 6 kuud.hindamist hinnangulise kestvusega ca 6 kuud.

EE AS tasemel uurime võimalusi jEE AS tasemel uurime võimalusi jäääätmetest sooja ja tmetest sooja ja 
elektri koostootmise arendamiseks Lõunaelektri koostootmise arendamiseks Lõuna--Eesti Eesti 
piirkonnas.piirkonnas.

Lisaks olmejLisaks olmejäääätmetele hindame ka ttmetele hindame ka tööööstusjstusjäääätmete tmete 
ning põletamise eritingimusi mittenõudvate ohtlike ning põletamise eritingimusi mittenõudvate ohtlike 
jjäääätmete energeetilise kasutamise võimalusi soojuse tmete energeetilise kasutamise võimalusi soojuse 
ja elektri koostootmisel. ja elektri koostootmisel. 

Arendame edasi teatud jArendame edasi teatud jäääätmete (kummijtmete (kummijäääätmed, tmed, 
plastikud) termilist tplastikud) termilist töööötlemist koos põlevkiviga tlemist koos põlevkiviga 
vedelkvedelküütuste tootmise eesmtuste tootmise eesmäärgi Narva rgi Narva 
Elektrijaamades TSK 140 tehnoloogia baasil.Elektrijaamades TSK 140 tehnoloogia baasil.



IGA ENERGIATOOTMISIGA ENERGIATOOTMISIGA ENERGIATOOTMISIGA ENERGIATOOTMISIGA ENERGIATOOTMISIGA ENERGIATOOTMISIGA ENERGIATOOTMISIGA ENERGIATOOTMISÜÜÜÜÜÜÜÜKSUS ON  ENERGIATOOTMISE KSUS ON  ENERGIATOOTMISE KSUS ON  ENERGIATOOTMISE KSUS ON  ENERGIATOOTMISE KSUS ON  ENERGIATOOTMISE KSUS ON  ENERGIATOOTMISE KSUS ON  ENERGIATOOTMISE KSUS ON  ENERGIATOOTMISE 

VABATURU OSALINE JA PEAB ENNAST PIDEVALT VABATURU OSALINE JA PEAB ENNAST PIDEVALT VABATURU OSALINE JA PEAB ENNAST PIDEVALT VABATURU OSALINE JA PEAB ENNAST PIDEVALT VABATURU OSALINE JA PEAB ENNAST PIDEVALT VABATURU OSALINE JA PEAB ENNAST PIDEVALT VABATURU OSALINE JA PEAB ENNAST PIDEVALT VABATURU OSALINE JA PEAB ENNAST PIDEVALT 

TÕESTAMA ERINEVATEL TÕESTAMA ERINEVATEL TÕESTAMA ERINEVATEL TÕESTAMA ERINEVATEL TÕESTAMA ERINEVATEL TÕESTAMA ERINEVATEL TÕESTAMA ERINEVATEL TÕESTAMA ERINEVATEL ““““““““MISSIVOORUDELMISSIVOORUDELMISSIVOORUDELMISSIVOORUDELMISSIVOORUDELMISSIVOORUDELMISSIVOORUDELMISSIVOORUDEL”””””””” KUI KUI KUI KUI KUI KUI KUI KUI 

KONKURENTSIVÕIMELINE TA IKKAGI ONKONKURENTSIVÕIMELINE TA IKKAGI ONKONKURENTSIVÕIMELINE TA IKKAGI ONKONKURENTSIVÕIMELINE TA IKKAGI ONKONKURENTSIVÕIMELINE TA IKKAGI ONKONKURENTSIVÕIMELINE TA IKKAGI ONKONKURENTSIVÕIMELINE TA IKKAGI ONKONKURENTSIVÕIMELINE TA IKKAGI ON


