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Kliima- ja energiapoliitika
eesmärkidest tulenevad
investeeringute vajadused
perioodil 2021+
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Avasõnad Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas
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Uue perioodi perspektiivsete meetmete esitlus ja arutelu
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Kas „tossutame“ või oleme „nutikad“?
Keskkonnaministeeriumi asekantsler
Kristi Klaas

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja
Getlyn Denks
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Pariisi
kokkulepe
EL lubadus
vähendada
kokku 40% vs
1990

Kauplemissüs
teemi välised
sektorid
EL: -30% vs
2005

EL ülene
kauplemissüsteem
(HKS)
EL: -43% vs
2005

ESR: riigi eesmärk
(Eesti -13% vs 2005)
Transport, põllumajandus, tööstuslikud protsessid
ja väikesemahuline energiatootmine,
jäätmekäitlus, F-gaasid

LULUCF: maakasutus ja metsandus
Riigi kohustus tagada, et heide ei ületa sidumist

Ettevõtjate kohustused
- töötlev tööstus
- energia tootmine (üle 20 MW)
- lennundus

0,3 milj t/ CO2

0,6 milj t/ CO2

19,02 milj t / CO2

1,3 milj t/ CO2

2,17 milj t/ CO2

16,3 milj t/ CO2
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19,02

12,1
8,1

Kauplemissüsteemi välised
sektorid
2017. aastal 32,3%
riigi koguheitest
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Kauplemissüsteemi välised sektorid
KHG vähendamise trajektoor
Eesmärk: -13% 2030. a vs 2005
2005: 6,3 mln t
2017: 6,14 mln t
2030: 5,5 mln t CO2
(kinnitatakse 2020. a)

Täiendavate meetmete mõju KHG vähendamisele
kauplemissüsteemi välistes sektorites

tuhat T CO2/a

2021-2030
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Teadus- ja arendustegevus,
roheinnovatsioon
➢

Investeeringud KHG vähendamiseks läbi uuenduslike või innovaatiliste
lahenduste/projektide

➢

Nt taastuvenergia laialdasema kasutuselevõtu soodustamine (sh
salvestussüsteemid) ning CO2 salvestustehnoloogiate arendamine

➢

KHG-d vähendavate innovatiivsete (sh IT) tehnoloogiate, toodete ja lahenduste
arendamine ja eksportimine

➢

Ressursi- ja energiatõhususe suurenemine

➢

Täiendavad uuringud KHG heite vähendamise võimaluste osas
põllumajandussektoris, kasvuhoonegaaside inventuuri metoodika täiendamine

➢

Algne hinnang: 50 mln €

6

12.03.2019

Energeetika, transport
ja kliima
Madis Laaniste
Indrek Gailan
Mart Raamat
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Energeetika eesmärgid

➢ EL eesmärgid paika pandud nn Puhta Energia Paketi
õigusaktides

○ EL energiatõhususe eesmärk: 32,5% prognoositust tõhusam
energiakasutus aastaks 2030
○ EL taastuvenergia eesmärk: 32% lõpptarbitavast energiast
taastuvenergia aastaks 2030

Energeetika eesmärgid: üldine eesmärk energiatõhususes

2020
eesmärgid:
VV kava
„Eesti 2020“

PEC - Primary Energy Consumption (primaarenergia tarbimine)
TFC - Total Final Consumption (eneriga lõpptarbimine)

-

Energiatõhuse
direktiiv 2018/2002

-

REKK 2030
energiatõhususe
eesmärgid aastaks 2030
-

primaarenergia tarbimine
10% väiksem, kui aastal
2012

-

2030. aastal energia
lõpptarbimine sama, mis
aastal 2020
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Energeetika eesmärgid: kohustus rakendada energiasäästule
suunatud meetmeid

➢ Üldine energiatõhususkohustus: rakendada igal aastal
energiatõhususe meetmeid mahus
○ mis moodustab 0,8% aastate 2016-2018 keskmisest energia
lõpptarbimisest
○ eesmärk kumulatiivne: meetmete abil saavutatud sääst peab
säilima ka järgnevatel aastatel
➢ Energiasäästule suunatud tegevuste ligikaudne tulem ajavahemikus
2021-2030 peab olema 14,5 TWh

Energeetika eesmärgid: taastuvenergia
-

Taastuvenergia direktiiv 2018/2001
-

-

REKK 2030 kogutarbimise prognoos
2030: 40,7 TWh, lisapanus taastuvatest
kokku 6,7 TWh

Taastuvad transpordis min 14%

Riigi energia- ja kliimakava aastani 2030
(REKK 2030)
-

taastuvenergia üldine osakaal 42%

-

taastuvate osakaal küttes ja jahutuses 70%

-

taastuvate osakaal elektriturul 30%
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Lisanduv taastuvenergia toodang erinevatest
energiaallikatest aastani 2030, TWh (baasaasta 2017 = 0)

Üldine energiatõhususkohustus, GWh
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Üldine energiatõhususkohustus ja planeeritavad meetmed,
GWh

Energeetika meetmed
KHG heitkoguseid otseselt vähendavad
meetmed

Muud meetmed

➢ Hoonete renoveerimine

➢ Õhuruumi seirevõimekuse tagamine tuuleparkide
arendamise piirkondades

➢ Soojamajanduse kaasajastamine

➢ Meretuuleparkide eelarendus

➢ Tänavavalgustuse rekonstrueerimine

➢ Elektrienergia salvestuslahendused
➢ Transpordi meetmetega integreeritud
○

Biometaani tootmise tegevustoetus

○

Biometaani tanklate rajamise toetamine
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Kortermajade rekonstrueerimine
➢ Sihtgrupp/eesmärk: kortermajad /
energiamajanduse arengukava siht aastaks
2030: 50% korterelamutest C energiaklassis,
vananenud elamufondi jätkuv kaasajastamine
ja kodukulude ohjamine
➢ Orienteeruv vajadus 2021-30: 350 mln €
Tiit Reinberg / Järva Teataja

➢ KHG vähendamine non-ETS sektoris, tCO2
2021-30: 166 000 2031-50: 552 000
➢ Panus teistesse eesmärkidesse: eluasemete
kättesaadavus, elukeskkonna ohutus, energiale
tehtavate kulutuste ohjamine, elamute parem
väljanägemine, parem sisekliima

www.semt.ee

Väikemajade rekonstrueerimine
➢ Sihtgrupp/eesmärk: väikemajad /
energiamajanduse arengukava siht aastaks
2030: 40% väikemajadest vähemalt D
energiaklassis, vananenud elamufondi jätkuv
kaasajastamine ja kodukulude ohjamine
➢ Orienteeruv vajadus 2021-30: 17,5 mln €
➢ KHG vähendamine non-ETS sektoris, tCO2
2021-30: 10 000 2031-50: 20 000
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Soojamajandus: kaugküttetorustike kaasajastamine ja
uute lahenduste kasutuselevõtt kaugküttes
➢ Sihtgrupp/eesmärk: kaugkütte ettevõtted /
kaugkütte soojuskadude vähendamine
➢ Orienteeruv vajadus 2021-30: 30 mln €, sh
torustikele 17 mln €
➢ KHG vähendamine tCO2 2021-30: 46 000
2031-50: 116 000
➢ Panus teistesse eesmärkidesse:
kaugküttesüsteemide töökindlus, kaugkütte
soodsam hind, taastuvenergia osakaalu
kasvatamine, energiajulgeolek, tööhõive

Soojamajandus: katlamajade üleviimine
taastuvkütusele
➢ VAJADUS KAALUMISEL: kuigi väga kulutõhus meede, on
palju juba ära tehtud ja olemas regulatiivne meede (KKütS
§14´1)
➢ Sihtgrupp/eesmärk: kaugkütte ettevõtted / fossiilkütuseid
kasutavate katlamajade üleviimine taastuvatele kütustele
➢ Orienteeruv vajadus: 4 mln €
➢ KHG vähendamine, tCO2 2021-30: 63 000
203150: 180 000
➢ Panus teistesse eesmärkidesse: taastuvenergia osakaalu
kasvatamine, energiajulgeolek, tööhõive
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Tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetamine
➢ VAJADUS KAALUMISEL: meetme kulutõhusus
tagasihoidlik seoses mahukate kaasnevate töödega
➢ Sihtgrupp/eesmärk: kohalikud omavalitsused /
ebaefektiivsete tänavavalgustussüsteemide
rekonstrueerimine
➢ Orienteeruv vajadus: 60 mln €
➢ KHG vähendamine (ETS) tCO2 2021-30: 54 000
➢ Panus teistesse eesmärkidesse: energiatõhusus,
kaasaegne linnakeskkond, liiklusohutus

https://www.postimees.ee/3793857/suur-ulevaade-kui-palju-on-eestis-tuuleparke-ja-kuhu-neid-juurde-tuleb
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Taastuvenergia kasutuselevõttu toetavate
tingimuste loomine
➢ Sihtgrupp/eesmärk: taastuvatest energiaallikatest
elektri tootjad / riiklike eesmärkide täitmiseks
vajalike võimsuste elektriturule tulekuks tingimuste
loomine

○
➢

täiendav TE toodang ca 2 TWh/a (2030), KHG
vähendamine ETS sektoris ca 1,2 milj tCO2/a
(2030), üldise TE osakaalu suurendamine ca 4%

➢

Panus teistesse eesmärkidesse: riiklike
taastuvenergia eesmärkide täitmine,
energiajulgeolek, positiivsem kaubandusbilanss

➢ Orienteeruvad vajaduste suurusjärgud 2021-30:
○

lisaradarid tuuleparkide arendamiseks
soodsates piirkondades 100 mln €

○

meretuuleparkide eelarendus ja
liitumisvõimsused 100 mln €

○

tingimuste loomine elektrienergia
salvestuslahenduste turuletoomiseks 40 mln €

taastuvenergia tasude osaline rahastamine
riigieelarvest 60 mln €

90% transpordi
heitest tuleb
maanteetranspordist
sellest omakorda
65% on sõiduautod
ca 30% on veokid ja
kaubikud ning
ülejäänud on bussid.
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Elektriautode kasutuselevõtmise soodustamine
➢ Sihtgrupp/eesmärk: elektriautode kasutuselevõtmine soodustamine, suurema läbisõiduga
sõidukid, laadimistaristu
➢ Orienteeruv vajadus: 100 mln €
➢ KHG vähendamine, tCO2 2021-30: 490 000
➢ Taastuvenergia transporti, GWh: 195,6 (2030)
➢ Panus teistesse eesmärkidesse: õhusaaste ja müra vähendamine,
innovatsioon, väliskaubandus

Raudtee elektrifitseerimine
Kaubavahetuse suunamine maanteelt raudteele
➢ Eesmärk: raudteeliikluse täielik elektrifitseerimine liinidel Tallinn-Narva, Tallinn-Koidula ja Tartu-Valga, sh
diiselrongide ümberehitus; + raskeveokitega tehtavate kaubavedude maksimaalses ulatuses raudteele
suunamine olemasoleval taristul - hinnanguliselt 1/10 raskeveokite vedudest - ning Rail Baltic’u koosmõjul
➢ Orienteeruv vajadus: kuni 300 mln €
➢ KHG vähendamine, tCO2

2021-30:
2031-50:

200 000 + 500 000
1 250 000

➢ Taastuvenergia transporti, GWh: 87,75 (2030)
➢ Panus teistesse eesmärkidesse: õhusaaste ja müra vähendamine, väliskaubandus,
liiklusohutus, potentsiaal raudteekiiruste ja kasutajate kasvuks
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Säästlikud rongid
➢ Sihtgrupp/eesmärk: Vähendada uute rongide abil linnade ja linna lähipiirkondade vahel liikuvate
sõidukite arvu
➢ Orienteeruv vajadus: 50 mln €
➢ KHG vähendamine, tCO2 2021-30: 60 000
2031-50: 155 000
➢ Taastuvenergia transporti, GWh: 10 (2030)
➢ Panus teistesse eesmärkidesse: õhusaaste ja müra vähendamine,
väliskaubandus, liiklusohutus, potentsiaal raudteekiiruste ja
kasutajate kasvuks

Trammiliikluse arendamise projektid
➢ Sihtgrupp/eesmärk: suurendada trammiga liikuvate inimeste osakaalu trammiteede võrgu
laiendamise teel
➢ Orienteeruv maht/vajadus: 200 mln €
➢ KHG vähendamine, tCO2 2021-30: 310 500
2031-50: 850 000
➢ Taastuvenergia transporti, GWh: 101 (2030)
➢ Panus teistesse eesmärkidesse:
õhusaaste ja vähendamine, tervishoid, innovatsioon,
väliskaubandus, liikluskoormuse vähenemine
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Ühistranspordi üleviimine taastuvkütusele
➢ Sihtgrupp/eesmärk: avalikke liine teenindava ühistranspordi viimine taastuvkütusele
(elekter/biometaan)
➢ Orienteeruv vajadus: vähemalt 100 mln €
➢ KHG vähendamine, tCO2 2021-30: 505 000 2031-50: 785 000
➢ Taastuvenergia transporti, GWh: 455 + praamid (2030)
➢ Panus teistesse eesmärkidesse: õhusaaste ja müra vähendamine, tervishoid, tööhõive,
ringmajandus, energiajulgeolek, innovatsioon, väliskaubandus

Linnade säästva liikuvuse projektid
➢ Sihtgrupp/eesmärk: kergliikluse edendamiseks toetada linnade jalgrattateede, -parklate ning ringluse arendust
➢ Orienteeruv vajadus: 60 mln €
➢ KHG vähendamine, tCO2

2021-30: 240 000
2031-50: 700 000

➢ Panus teistesse eesmärkidesse: õhusaaste ja müra vähendamine, tervishoid,
väliskaubandus, innovatsioon
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Prügiveo üleviimine taastuvkütusele
➢ Sihtgrupp/eesmärk: viia kogu Eesti prügivedu üle taastuvkütusele (elekter või biometaan)
Kokku emiteerivad prügiveoautod 7 500 tCO2 aastas
➢ KHG vähendamine, tCO2 2021-30: 56 250
➢ Panus teistesse eesmärkidesse: Ringmajandus, linnaõhk ja -müra, õhuheitmed,
innovatsioon, väliskaubandus

➢ Vajab täiendavat analüüsi

Põllumajandus ja kliima

Martti Mandel

19

12.03.2019

Põllumajanduse KHG heitkogused

Olemasolevad kliimaga seotud meetmed
➢ Nõuetele vastavus ja otsetoetuste rohestamine
➢ Eesti maaelu arengukava 2014–2020
➢ Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede
➢ Mahepõllumajandus
➢ Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi kohased toetused
➢ Loomade heaolu
➢ Investeeringud materiaalsesse varasse
➢ Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse
➢ Teadmussiire ja teavitus
➢ Nõustamisteenused
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Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani
2030

EL ÜPP eesmärgid 2021-2027
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Potentsiaalsed uued kliimameetmed põllumajanduses:
taastuvenergia ja energiasääst
➢ Biogaasi/biometaani tootmine ja kasutamine valdavalt põllumajanduses: kümme sõnniku, rohtse
biomassi ja toidujäätmete põhist biogaasijaama keskmise võimsusega 500 KW
Orienteeruv vajadus: 30 mln €
➢ Investeeringud kasvuhoonete ja köögiviljade laohoonete energiasäästu ning taastuvenergia
kasutuselevõtuks: kolm hektarit uut kaasaegset katmikala, jääksoojuse ja CO2 taaskasutus, efektiivne
elektri ja soojuse koostootmine (biogaas, päikeseenergia), laopind kaasaegsete jahutusseadmetega.
Orienteeruv vajadus: 17 mln €
Panus teistesse eesmärkidesse: ringmajandus, välisõhk, lõhnahäiringute vähendamine, regionaalareng.

Sõnnikukäitlus ja täppisväetamine
➢ Sõnnikuhoidlad ja sisestuslaotus: suuremate ettevõtete puhul vedelsõnniku säilitamine telk- või
betoonkatusega hoidlates, vähesaastavad sõnnikulaotustehnoloogiad. Sihtgrupp vähemalt 300
põllumajandusettevõtet.
Orienteeruv vajadus: 90 mln €
➢ Täppisväetamine: väetiste kasutuse tõhususe suurendamine täppisväetamise seadmete abil, mis
võimaldab vähendada lämmastikväetiste kasutamist. Sihtgrupp 100 põllumajandusettevõtet.
Orienteeruv vajadus: 4 mln €
KHG vähendamine, tCO2 2021-30: 23 000 tCO2

Panus teistesse eesmärkidesse: ringmajandus, välisõhk, lõhnahäiringute vähendamine, veekaitse.
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N ,P ja C auditid põllumajandusettevõtetes
➢ Sihtgrupp: kuni 400 suuremat põllumajandusettevõtet.
➢ Eesmärk: auditi raames hinnatakse ettevõtte praegust olukorda ning pakutakse välja
peamised meetmed keskkonna- ja kliimamõju vähendamiseks.
➢ Tegevused: metoodika väljatöötamine, auditi meeskonna
koolitused ning auditi läbiviimine.
➢ Orienteeruv vajadus: 3 mln €
➢ Panus teistesse eesmärkidesse: ringmajandus, välisõhk,
lõhnahäiringute vähendamine, veekaitse.

Mõjuanalüüsid, pilootprojektid, ideekonkurss
➢ Põllumajanduse meetmete mõjuhinnangud: hinnatakse järgmiste praktikate ja tehnoloogiate
kliimamõjusid: talvine taimkate, otsekülv, rohumaad, mäletsejate sööda kvaliteet ja söödaratsioonid
ning biogaas.
➢ Pilootprojektid:
➢ Kasvuhoone lahendused, milles oleksid ühendatud energiasääst,
taastuvenergia tootmine ja tarbimine (Eesti Taimekasvatuse Instituut ja EMÜ Polli
Aiandusuuringute Keskus).
➢ Loomakasvatusettevõte, kus rakendatakse ja uuritakse uute tehnoloogiliste
lahenduste ja praktikate mõju kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete heitele.

➢ Ideekonkurss: eesmärk on koguda uusi ideid põllumajanduse keskkonna- ja kliimamõju leevendavate
tehnoloogiate ja praktikate kohta
➢ Orienteeruv vajadus: 5,5 mln €
➢ Panus teistesse eesmärkidesse: ringmajandus, välisõhk, lõhnahäiringute vähendamine, veekaitse.
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Ringmajandus ja kliima

Liisa Mihkla,
Keskkonnakorralduse osakond

Jäätmesektori KHG heitkogused 1990-2017
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Ringmajandus - Jäätmekäitluse arendamine
➢ Jäätmetekke vältimise ja korduskasutuse edendamine - nt:
uuskasutuskeskuste arendamine; toodete eluea pikendamine;
toidujäätmete vähendamine; teadlikkuse tõstmine
➢ Sorditud jäätmete käitlemisvõimaluste loomine (sh plasti- ja
biojäätmete ringlussevõtu arendamine ja neist saadud toodete
kasutuselevõtt) - nt käitlemistehased korduskasutuse
ettevalmistamiseks ja ringlussevõtuks
➢ Sorditud jäätmete kogumispunktide laiendamine ja
jäätmejaamade kvaliteedi tõstmine - liigiti kogumise
soodustamine, jäätmete kvaliteedi kasv. Nt segaolmeprügikastide
asendamine liigiti kogumist võimaldavatega

Ringmajandus - Keskkonnatehnoloogiate arendamine
➢ Ettevõtete ressursitõhusus tööstus- ja
teenindussektoris, sh ressursitõhusus mitme
ettevõtte vahel, teise ringi materjalide platvormi
loomine - ettevõtete sümbioosi suurendamine läbi
ühisprojektide toetamise (ühe tootmisjääk on teise
toore); platvorm, kus ettevõtjad saavad omavahel
tekkinud jääke ja kõrvalsaadusi jagada, et materjalid
ja ressursid ringluses hoida
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Ringmajandus kohalikul tasandil
➢ Keskkonnahoidlike riigihangete juurutamine - avaliku sektori
järjepidev koolitamine, turu suunamine
➢ EMAS keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine väike- ja
keskmise suurusega ettevõtetes - VKE-te konkurentsivõime
suurendamine läbi keskkonnajuhtimisüssteemide juurutamise

Kokkuvõte
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Täiendavate meetmete mõju 2021-30 KHG vähendamisele
kauplemissüsteemi välistes sektorites, t CO2

Kas kliimamuutused või
lihtsalt järjekordne
moeröögatus?
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Täname!
kati-liis.kensap@envir.ee
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