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HERON projekti partnerid 7 EL +1 kandidaatriik

Projekti 1. tööaastal koostati ülevaateid poliitikatest ja meetmetest ja nende rakendamist 

takistavatest teguritest ehk barjääridest. Uuringute alusel koostati energiatõhusust mõjutavate 

poliitikameetmete loend, kus meetmed reastati olulisuse järgi.   



 Selgitada välja kõige olulisemad poliitikameetmed 

energiatõhususe ja KHG vähendamise sihtarvude 

saavutamiseks elamumajanduse- ja transpordi

sektorites. 

 Selgitada välja barjäärid, reastada need olulisuse järgi 

ja pakkuda välja sobivad poliitikameetmed.

 8 partneri poolt viidi läbi küsitlus oma riigi ekspertide 

hulgas.

 Veebipõhise küsimustiku alusdokumendi koostas 

Itaalia projektipartner - Luigi Bocconi nimeline ülikool.

Uuringute eesmärk
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Küsimustiku ülesehitus

 Küsimustikus jagati barjäärid viide kategooriasse: 

• majanduslikud, 

• sotsiaalsed,  

• kultuurilised, 

• hariduslikud  ja 

• institutsionaalsed.

 Igas kategoorias oli omakorda 2...3 täpsustavat küsimust.

Iga vastuse puhul pidi vastaja valima 5 olulisuse taseme 

vahel; väga oluline, keskmiselt oluline, väheoluline, mitte 

ükski ja „ei tea“. 

Vastuste mahukas andmebaas töödeldi Bocconi ülikooli 

tiimi poolt.



Küsimustiku edasine töötlemine

Barjääre loeti väga olulisteks juhul, kui > 50%  

vastajatest hindasid barjääri selliselt. 

Küsimustiku vastustest saadi kvalitatiivsed

tulemused, mis järgnevalt kvantifitseeriti. 

Selle jaoks töötati projektis välja veebipõhine 

töövahend - DST (Decision Support Tool). 

 Seda nn analüütilise hierarhia meetodi töövahendit 

rakendati mõlema sektori barjääridele.



Küsitleti eksperte ja poliitikakujundajad

Eksperdid energiaefektiivsuse, –poliitika, -planeerimise 

vallas, konsultandid ja teadlased.

Poliitikakujundajad ja riigiametnikud maakonna või 

kohalikul tasandil.

Energiatootmise ja -edastamise ettevõtted, kes on seotud 

energiatõhususe projektidega, transpordi eksperdid.

Eriala ühingud ja liidud nagu nt, arhitektide liit, 

elektritootjate liit, korteriühistute liit, kinnisvaraga 

seonduvad liidud, kes kõik on seotud energiatõhususe 

teemaga.

Mitmesugused ühendused ja seltsid nagu nt, VVO’d, 

üürnike-, tarbijate- jms. ühendused, kliima- ja 

energiavaldkonna SA’d ja MTÜ’d. 



8 partner-riigi vastajate tüpoloogia



Küsimustikule vastanute jaotus valdkondade järgi
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Küsimustikule vastajate arv partner-riikides

Riik arv

Belgium 26

Bulgaria 41

Estonia 46

Germany 51

Greece 44

Italy 101

Serbia 38

United Kingdom 25

Other (i.e. EU) 2

TOTAL 374



Küsimustik hoonete energiatõhususe vallas 

 Hoone kui terviku (building fabric, BF) energeetilist renoveerimist 

takistavad barjäärid. BF käsitleb energiavoogusid hoone interjööri ja 

eksterjööri vahel.

 Soojuspumpade kasutuselevõtmist takistavad barjäärid.

 Kõrgema energiatõhususega seadmete (A++ ja A+++) 

kasutuselevõtmist takistavad barjäärid.

 LED lampide kasutuselevõttu takistavad barjäärid.

 Hoone energiajuhtimise süsteemi (BEMS) kasutuselevõtmist 

takistavad barjäärid.



„Väga olulised“ barjäärid 8 riigi üldistusena 

hoonete sektoris
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Social group interactions

Difficulties in using new EE technologies

Uncertainty on investment

Training and skills of professionals
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Split incentive

Building stock characteristics
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Lack of awareness on saving potentials

Customs, habits, and relevant behavioural aspects
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Socio-economic status of building users



V:

Building fabric. Vahendite, finants-stiimuli 

& huvi puudumine, kõrge risk & kapitali-

kulud hoone renoveerimiseks.

Soojuspumpade kasutuselevõtmine. 

Energiatõhususe alahindamine, huvi 

puudumine, sotsiaalsete gruppide 

omavaheline mõjutamine.

Näiteid barjääridest elamumajanduses 

8 partner-riigis
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Küsimustik transpordisektori asjatundjatele

Barjäärid, mis piiravad elektri- ja hübriidautode 

laialdasemat kasutuselevõtmist.

Barjäärid, mis takistavad elanikkonda kasutamast 

jätkusuutlikumaid ja energiatõhusamaid  

transpordiviise.

Barjäärid, mis ei võimalda kaubavedude 

korraldamisel kasutada jätkusuutlikumaid ja 

energiatõhusamaid transpordiviise.

 Linnaehituslikud barjäärid.



„Väga olulised“ barjäärid 8 riigi üldistusena 

transpordi sektoris
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Habit and social norm of driving and car ownership

Environmental concern/low priority

Not developed infrastructure for recharging of electric vehicles

Transport EE on the Government agenda lacking/underrepresented

Lack of support for rail transportation/Limited rail infrastructure

Low satisfaction with public transport/lack of trust

Lack of integrated governance

Insufficient development of cycling/walking infrastructure

Lack of a national strategy for sustainable urban mobility

Inefficient transport infrastructure and planning

Low purchasing power of consumers/financial crisis

Limited infrastructure investment

Lack of finance for new vehicles/ultra-low-emission vehicles/public transport



V:

Usaldamatus uute tehnoloogiliste  lahen-

duste vastu. Kardetakse uusi tõhusaid 

tehnoloogiaid (elektriautod), eelistus on 

tuntud tehnoloogiatel (bensiin, diisel).
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Puudub ühtne transpordi- & linnaplaneeri-

mine. Vastuolulised poliitika eesmärgid, 

hajali haldusviis, ametkondade vahel 

puudub tõhus koostöö.
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Näiteid barjääridest transpordisektoris 

8 partner-riigis 



Vastajate hinnangud Eestis. Peamised poliitikad 

hoonete energiatõhususe vallas

EL direktiivide, seaduste, määruste ja  regulatsioonide ja 

tehniliste standartide juurutamine jms.

Finants-stiimulite loomine riiklikul tasandil energiatõhususe 

suurendamiseks.

Elanikkonna teadlikkuse suurendamine, informatsiooni 

levitamine.

Energiasäästu ja -kokkuhoiu koolituste korraldamine.

Energiatõhususe alaste teenuste ringi laiendamine.

Teadus- ja arendustöö edendamine ja nii KIK kui EL 

rahastuse toel.



Vastajate hinnangud Eestis. Olulisemad poliitika-

instrumendid hoonete sektoris

Krediidivõimaluste pakkumine KredExi poolt.

Riigipoolsed toetusskeemid KIK abiga.

Hoonete energiamärgise nõude kehtestamine alates 

2009. 

Energiasäästu Kompetentsikeskuse loomine (KredEx).

Energiaauditite läbiviimine, energiakspertide nõuanded 

ja energiatõhususe põhimõtete lahtiseletamine korter-

ja väikemajade elanikele.

Ligi-null-energia testhoonete rajamine kogemuste 

omandamiseks. 



Vastajate hinnangud Eestis. Transpordisektori 

peamised poliitikad

Kogu transpordisüsteemi planeerimise 

poliitika.

Regulatiivsed poliitikavahendid.

Finantspoliitika elemendid.

Teadus- ja arendustöö alane poliitika.

Teadlikkuse tõstmise ja informatsiooni 

levitamine riiklkul tasandil.



Transpordisektori poliitikainstrumendid

 Transpordivõrgustiku edasiarendamine ja  kergliiklusteede

rajamine üleriigilisel, maakonna ja kohalikul tasandil EL tõukefondide 

vahenditega. 

 Modaalse nihke juurutamine. Investeeringud multi-modaalsete 

juurdepääsude ja liiklusskeemide rajamiseks. Jalakäimise ja 

jalgratta kasutamise propageerimine.

 Energiatõhusama ühistranspordi edendamine uute reisirongide 

toomisega nii linnalähis- kui ka linnadevahelistel liinidel. Trammide ja 

hübriidbusside  soetamine, uute trammiliinide rajamine Tallinnas. 

 Targa Linna klastri rajamine T&A-tööde baasil - mobiilsete teenuste 

loomine ühiskondliku transpordi juhtimiseks, jms.

 Kütuseaktsiisi tõstmine 10% igal järgneval kolmel aastal (2016-

2018), millega loodetakse saavutada 5-7% energiasäästu.

 Autode energiamärgise rakendamine autoomanike teadlikkuse 

tõstmiseks (rakendati alates 2016.a).



Tänan kuulamast! 

Kontakt:

Tiit Kallaste

Kliima-ja energiaprogramm 

SEI Tallinn 

tiit.kallaste@seit.ee

mailto:tiit.kallaste@seit.ee

