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Konsultatsioonifirma Pilvero OÜ lühitutvustus

 Energiamajanduse valdkonna ning energia- ja
ressursisäästu teemadega tegelenud aastast 1992.
 Valminud kokku umbes 200 tööd: uurimis-arendustööd,
ekspertiisi, projekteerimise lähteülesannet,
soojusmajanduse arengukava ja tegevuskava
ettevõtetele ning KOVidele, energiaauditeid ja -märgiseid
hoonetele, ressursiauditeid ettevõtetele jpm).
 Ettevõtte konsultantidena on kaastegevad kõrge
kvalifikatsiooniga mitmete erialade spetsialistid TTÜst ja
mujalt.

OÜs Pilvero kalatööstuste energia- ja
ressursiauditid

 Kalatööstuste tellimusel valminud energia- ja
ressursiauditid:
 Eesti Traalpüügi Ühistu TÜH (tootmis- ja laokompleks Paldiski
Lõunasadama naabruses) - 12.2017.
 Avektra OÜ (tootmis- ja laokompleks Tallinnas, Punane tn 72a)
- 11.2017.
 Kajax Fishexport AS (renoveeritud tootmis- ja laokompleks Liu
külas Pärnu maakonnas) - 01.2018.

 Käsilolev energia- ja ressursiaudit:
 OÜ Pähkla Vähi- ja Kalakasvatus (tootmiskompleks Pähkla
külas Saare maakonnas).

Üldist

Ressursid – kõige üldisemas mõistes tootmisvahendid ja -tagavarad, mida on võimalik kasutada.

Tootmises mõeldakse ressursside all kõiki kaupade ja teenuste valmistamiseks vajalikke tootmistegureid
(antud kontekstis: materjal, energia, jäägid).
Tootmisjääk – materjal, mida ei ole tahtlikult toodetud, vaid tootmisprotsessist ülejääv materjal või muu
ressurss (nt soe vesi, jääksoojus, saepuru, süsihappegaas).
Kõiki analüüsitava objektiga seotud ressursivoogusid tuleb kirjeldada ressursikasutuse analüüsi aruandes.
Võimalik objekti piir koos võimalike sisend- ja väljundvoogudega on esitatud järgneval joonisel.
Kui mõni ressurss otsustatakse analüüsist välja jätta, tuleb seda aruandes põhjendada ning lisada selgitused.
Üldjuhul võib analüüsist välja jätta ainult ettevõtte või tootmisüksuse majandustegevuses väheolulised
(väiksemahulised) ressursid, mille kasutus ei oma olulist mõju. kogu ettevõtte ressursikasutusele.
Ülevaatliku ressursikasutuse analüüsi käigus käsitlevateks ressurssideks võivad olla:

materjal/toore (primaarne ja sekundaarne);
elektri- ja soojusenergia;

vesi (sh heitvesi);
jäätmed ja tootmisjäägid (arvestades jäätmehierarhia põhimõtteid).

Ettevõte või objekti sisend- ja väljundvood
ning hinnatava objekti piir

Soojustootmise üksuse materjali
ja energiabilanss (skeem)

Soojuse tootmine katlamajas (K – katel, P – põleti, SK – planeeritav
suitsugaaside kondensaator).

* lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

Eesti Traalpüügi Ühistu

 Tootmis- ja laokompleksi kuuluvad külmhoone kambritega nii
külmutatud kui ka jahutatud toodetele, tootmis-, olme- ning
kontoriruumid.
 Tootmisprotsess on võimalikult palju automatiseeritud, on
paigaldatud kvaliteetsed seadmed kala sorteerimiseks,
külmutamiseks ja pakendamiseks.
 Eesti Traalpüügiühistu Paldiskis asuva üksuse põhitegevus on
toorkala (räim ja kilu) sorteerimine, külmutamine ja müük.
 Viimase kümne aasta jooksul on ettevõtte investeerinud kala- ja
kalatoodete töötlemisse ja turustamisse üle 10 mln euro.

 Paldiski tootmiskompleksi üldvaade
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Seadmestik

 Kalasorteerimisliin Peruza

Ettevõtte kulude struktuur 2016.a

Paikvaatlus ja mõõtmised

 Ressursiaudit põhineb ajakohastel, usaldusväärsetel ja
jälgitavatel andmetel.
 Ressursiauditi koostamiseks on kasutatud järgmisi
lähteandmeid ja mõõtmistulemusi:
 Kuupõhine elektritarbimine (2015-2016),
 Kuupõhine tarbevee tarbimine (2014-2016),
 Aastapõhised toodangu mahud ja hinnad (2014-2016),
 Aastapõhised tooraine mahud ja hinnad (2014-2016),
 Majandusaasta aruanded (2014-2016),
 ASi Ragn Sells arved (2016),
 Seadmete, tehnosüsteemide ja hoonete dokumentatsioon.

Tehnosüsteemide kirjeldused ning hinnang
olemasolevale olukorrale
 Soojusvarustus ja hoonete küte
 Järeldus: Soojusvarustuse süsteem on korras, toimib nõuetekohaselt ega vaja lähiajal
lisainvesteeringuid.
 Elektrivarustus
 Järeldus: Praeguse tarbimise mahu ja installeeritud seadmete võimsuse juures on
vajalik summaarne kasutusvõimsus kuni 1000 kW ning vajalik peakaitse kahel fiidril
2 x 1000 A. Peakaitsme nimivoolu osas on olemas varu kokku kuni 400 A ja
võimsuse osas kuni ca 200 kW. Ettevõtte keskmine reaktiivvõimsuse tegur (tarbitava
reaktiivvõimsuse ja aktiivvõimsuse suhe) tanφ = 0,70 ja võimsustegur cosφ = 0,82.
Soovitatavalt peaks vastavad tegurid olema tanφ = 0,1…0,15 ja cosφ = 0,98…0,99.
Ettevõttel on kasulik paigaldada reaktiivvõimsuse kompenseerimisseadmed.
 Ventilatsioon ja õhukonditsioneerimine
 Järeldus: Üldiselt peab ettevõte jälgima ventilatsiooniseadmete kasutatavaid
töörežiime. Režiimide reguleerimise ja järgimisega on võimalik saavutada elektrikulu
vähenemist. Režiimid peavad vastama ettevõtte sisekliima ja terviseohutuse nõuetele.
Lähiajal antud valdkond täiendavaid investeeringuid ei vaja.

Tehnosüsteemide kirjeldused ning hinnang
olemasolevale olukorrale II

 Külmamajandus
 Järeldus: Külmavarustussüsteem on korras, toimib nõuetekohaselt ega
vaja lähiajal lisainvesteeringuid.
 Veevarustus ja kanalisatsioon
 Järeldus. Veevarustus on lahendatud mõistlikult ning
lisainvesteeringuid lähiajal ei vaja. Heitvee ärajuhtimine vajab
investeeringuid, kuna heitvee kontrollproovide järgi ületas hõljuvaine
erikasutusloas kehtestatud piirväärtust. Ettevõtte on otsustanud
investeerida reovee puhastamise ning heitvete juhtimise süsteemi
parendamisse. Kuna see tegevus ei ole seotud ressursitõhususega, siis
projekti finantseeritakse teistest allikatest.

Tehnosüsteemide kirjeldused ning hinnang
olemasolevale olukorrale II
 Tootmisprotsessid ja seadmed
 Kala ettevalmistus: sorteerimine ja doseerimine
 Kala külmutamine:
 Õhkkülmutus, kontaktkülmutus
 Üksikult kiirkülmutatud kala (IQF)

 Pesemine ja desinfitseerimine

 Järeldus tootmisprotsesside ressursitõhususe kohta. Ettevõtte külmutussüsteem
on suhteliselt uus ning vastab nii ettevõtte vajadustele kui ka energiatõhususe
normidele. Tootmisprotsessi kõige nõrgem lüli on kalade sorteerimisliin.
Kalade sorteerimisseade on ostetud kasutatuna üle 10 aasta tagasi ning selle
vanus ületab tõenäoliselt 20 aastat. Masin on tugevalt amortiseerunud: võllid on
kulunud, osa lattreste on kõverad ning ei võimalda kalu täpselt sorteerida.
Väikse tootlikkuse juures (4-5 tonni tunnis) on selle elektrikulu üsna suur
(võrreldes uute mudelitega). Täiendavaks probleemiks on varuosade leidmine,
sest tegemist on väga vana mudeliga. Sagedusmuundurid põlevad sageli läbi.
Masinat on korduvalt parandatud, täiendatud, kuid see vajab lähiajal kindlasti
väljavahetamist.

Tooraine ja toodang
Kala liik

2014

2015

2016

Kilu

4 060,83

4 061,17

3401,82

Räim

3 291,03

4 654,76

5 350,31

Meritint

0,90

0,29

9,26

Särg

0,49

Tuulehaug

0,11
8 716,22

8 761,39

Kokku

7 353,36

Ettevõttesse saabuv tooraine

Ettevõtte toodang

Kala liik
Õhk-külmutatud kala kuni 11 kg
plokkides
Kontakt-külmutatud kala 15 kg
ja 30 kg külmutatud plokkides
IQF ca 10 kg karpides
Muu
Kokku

2014
Täpne
jaotus
pole
teada
6360

2015
86

2016
570

5010

6155

296
690

513
2587

7228

8680

Ressursikasutus
 Elektrienergia

 Järeldus: 1. Elektrienergia tarbimine on otseselt seotud tootmismahuga, seda oleks
võimalik vähendada, kui asendada amortiseerunud sorteerimisliini uuega.
 2. Tasu reaktiivenergia eest moodustab ca 6700 EUR aastas, ehk ca 5% kogukulust
elektrienergiale. Tasub kaaluda võimalust reaktiivenergia kulu vähendamiseks.

Ressursikasutus II

 Soojusenergia
 Hoone kütmiseks kasutatakse külmutusseadmete
jääksoojust ning vajadusel elektrikatelt
 Järeldus. Kompressormasinate jääksoojuse kasutust
põrandakütteks ja ventilatsiooniseadmete küttekontuuris
ei mõõdeta. Elektrikatla kasutamine küttekontuuris on
episoodiline ega mõjuta oluliselt ettevõtte soojusbilanssi.

Ressursikasutus III
 Puhas vesi ja heitvesi

 Järeldus. Veevarustus ja tarbimisvee ärajuhtimine on lahendatud mõistlikult ning
lisainvesteeringuid lähiajal ei vaja. Merevee ärajuhtimine nõuab
investeeringuid, kuna esineb üksikuid perioode, mil merevee
puhastamissüsteem ei vasta reovee koormusele.

Ressursikasutus IV

 Tootmisjäägid, jäätmed ja saasteainete heitkogused
 Ettevõttes tekib pakendijäätmeid, rasvapüüduri jäätmeid
ning olmejäätmeid.
 AS Ragn-Sells tühjendab regulaarselt graafikujärgselt
olmejäätmete konteinereid (ca 10 m3/kuus) ning
tellimisel puhastab ja viib ära rasvapüüduri rasva.
 Loomseid kõrvalsaaduseid (realiseerimistähtaja ületanud
riknenud toit) ettevõttes ei tekki. Ülemõõdulise kala
külmutatakse ning müüakse loomasöödaks.

Detailne ressursiaudit

 Detailne energia- ja ressursiaudit keskendub kahele ressursisäästu
valdkonnale, mis olid määratud auditi ülevaatlikus osas:
 Kala sorteerimisseade Peruza.
 Reaktiivvõimsuse kompensatsioon elektrisüsteemis.

 Detailne audit pakub konkreetseid meetmed ja tegevusi, mis
aitaksid saavutada ressursside säästlikumat kasutust. Analüüsi
tulemusena valmib soovituslik ja majanduslikult põhjendatud
ressursisäästuprojekt, mis on sisendiks investeerimistaotluse
koostamisele.

Detailne ressursiaudit I – sorteerimismasin
Objekti piiritlemine ja mõõdikud











Sorteerimisseadme ressursi- ja kulutõhususe hindamiseks kasutati detailses auditis järgmisi mõõdikuid:
tehnilise merevee tarbimine, m3/t;
elektritarbimine, kWh/t;
heitvee kogus, l/t;
saavutatav ressursisääst R (arvutusmeetod vastavalt KIK juhendile);
ressursitootlikkuse kasv r (arvutusmeetod vastavalt KIK juhendile);
kuluefektiivsus K (arvutusmeetod vastavalt KIK juhendile);
tasuvuseanalüüsi näitajad: NPV, IRR;
tundlikkuse analüüs: töödeldava tooraine koguse, elektrihinna ja investeeringu suuruse mõju projekti
tasuvusele.

Ressursikasutuse baas- ja tulevikustsenaarium
Olulisemad näitajad (aasta
kohta)
Tooraine kogus sorteerimiseks
Sorteeritud kala: üle- ja
alamõõduline
Sorteeritud kala: II ja III grupp
Elektri tarbimine
(sorteerimismasin + pump)

Ühikud

Baasstsenaarium

Tuleviku
stsenaarium

tonn
tonn

4 996
496

tonn

4 470

4 067

kWh

7 642

3145

899

Projektiga kaasnev ressursitootlikkus on saavutatav:
• uus sorteerimismasin vähendab elektritarbimist toodanguühiku (t) kohta,
• uus sorteerimismasin vähendab merevee koguse kasutust,
• vähenenud merevee kastutus vähendab veepumba töötunde, mistõttu
elektritarbimine toodanguühiku kohta väheneb veelgi,
• väheneb reovee kogus,
• suureneb toodangu kvaliteet ja müügihind (tootegrupid II ja III).

Projekti innovaatiline aspekt

 Ettevõtte kontekstis oleks sorteerimismasina uuendamine innovaatiline kahest
aspektist lähtudes:
 Protsessiinnovatsioon – uute tootmismeetodite juurutamine. Ettevõtte jaoks
on uus sorteerimismasin innovaatiline, kuna uuendatud sorteerimisprotsess
tarbib 30-40% vähem merevett ja elektrit. Seni kasutuses olnud masin on üle 20
aasta vana, mitmekordselt remonditud ning selle hoolduskulu on suur (kuna
läheb regulaarselt rikki (vajab remondimaterjale), põhjustades sellega
tööseisakuid ning kala riknemise riski).
 Toodete uuendamine. Uus masin sorteerib kala täpselt vastavalt seadistatud
fraktsioonide mõõtudele. Praegu kasutuseloleva masina toodang ei vasta
fraktsioonide mõõtudele ca 10% ulatuses (lattrestide kõveruse tõttu). Täpselt
sorteeritud kala on üks peamisi kvaliteedinäitajaid, mis võimaldab suurendada
ettevõtte konkurentsivõimelisust ning müügitulu tooraineühiku kohta.

Ressursitõhususe suhtarvud enne ja pärast
säästuprojekti

Olulisemad näitajad

Värske kala
Sorteerimismasina vee
tarbimine
Sorteerimismasina
elektritarbimine
Reovesi

ProjektiRessursiÜhikud Baasstsenaarium
järgne
tõhususe kasv
stsenaarium

kg/kg

1

1

0%

l/t

217

83

62%

kWh/t

1,5

0,63

58%

l/t

217

83

62%

Soovid ja soovitused

 Ettevõttel võiks olla juba valmis oma ettevõtte
tootmistegevuse lühikirjeldus ja põhiseadmete nimekiri koos
tehniliste andmetega.
 Ettevõttel peaks olema energia- ja tootmisressursside ja
jääkide arvestus (naturaalühikutes ja rahaliselt).
Ressursiauditis oleks vaja viimase 3 aasta andmeid.
 Hea töö saab audiitorgrupp teha tihedas koostöös tellijaga
(ettevõtte esindajatega).
 Kui tähtaeg on lühike (nt 2-3 kuud) on lähteandmeid vaja
väga kiiresti (1-2 nädalaga). Kui vaja võtta pakkumisi, siis
ebareaalne ja töö tähtaeg peaks olema pikem 4-5 kuud.

Tänan kuulamast ja kaasa mõtlemast!

Audiitormeeskond: Ülo Kask, Janita Andrijevskaja, Toomas Vinnal, Argo Rosin

ulo.kask@gmail.com

