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SEI LATIN AMERICA ?

BAU ehk business as usual stsenaarium prognoosib seda 

energiatarbimist, mis jätkuks aastani 2030 juhul kui spetsiifilisi 

energiaefektiivsuse meetmeid ei rakendata, kuid arvesse on võetud 

juba käesolevaks ajaks vastuvõetud regulatsioonid. Nendeks on: 

Hoone energiatõhususe miinimumnõuded (Riigi Teataja, 03.06.2015 

nr 55) mille kohaselt on erinevatele hoonetüüpidele kehtestatud 

energiatõhususarvud antud primaarenergia ühikutes.

Hoonete energiatõhususe Direktiiv 2010/31/EL, mille kohaselt peavad 

alates 1. jaanuarist 2019 kõik uued ja oluliselt rekonstrueeritavad 

avaliku sektori hooned ja alates 1. jaanuarist  2021 kõik uued ja oluliselt 

rekonstrueeritavad hooned vastama ligi-null-energia hoone nõuetele. 

Lähteinformatsioonina kasutati suures osas ENMAK2030+ 

lõppversiooni andmeid 
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SEI LATIN AMERICA ?

Väikeelamud Korterelamud

I Olemasolevad väikeelamud

a) Aastaks 2030 rekonstrueeritav

osa

b) Aastaks 2030 mitte-

rekonstrueeritav osa

I Olemasolevad korterelamud

a) Aastaks 2030 rekonstrueeritav

osa

b) Aastaks 2030 mitte-

rekonstrueeritav osa

II Uued väikeelamud

a) 2015-2020 energiatõhususe

miinimumnõuded

b) 2021-2030 ligi-null-energia

II Uued korterelamud

a) 2015-2020 energiatõhususe

miinimumnõuded

b) 2021-2030 ligi-null-energia
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Tulevikustsenaarium Ajalooline  

+5%
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Energiaefektiivsuse stsenaariumi ja selleks loodud eelduste koostamisel 

lähtuti kahest eesmärgist:

1. saavutataks EL 2030 energiatõhususe eesmärk: 

-30% 2030 aasta tarbimisest 2007 PRIMES mudeli järgi

2. Saavutatakse EL 2030 kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärk: 

-13% non-ETS (võrdluses 2005 aastaga)
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Energiaefektiivsuse stsenaarium on modelleeritud tuginedes ENMAK 2030+ 

poliitikameetmetele ja eeldustele. 

Alastsenaariumid Poliitikameetmed 
Rekonstrueerimistoetused

“Building shell improvement”

Energiatarbimisega 62 kWh/(m2a) väikeelamuid 

40%; ja energiatarbimisega 128 kWh/(m2a)

korterelamuid 50% (ENMAK2030 + järgi)

Energiaefektiivne valgustus

“Efficient lighting”

Võrreldes baasaastaga, väheneb valgustusele kuluv 

elektritarbimine aastaks 2030, 2.5 korda (antud 

eksperthinnang põhineb allikal: 

McKinsey&Company, 2011, Lighting the way: 

Perspectives on the global lighting market, First 

edition)

Energiaefektiivsed seadmed  

“Efficient appliances”

1,3 %-line seadmetele kuluv elektrienergia langus 

igal aastal kuni aastani 2030 (antud eksperthinnang 

põhineb allikal: Odyssee-Mure, 2015, Monitoring of 

Energy Efficiency Trends and Policies in the EU)

Põhilised eeldused on: 
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Household Measures (5) = 2+3+4

-16%



Kasvuhoonegaaside vähendamine Eesti elamumajanduses

Household Measures (5) = 2+3+4



DST stsenaariumid – barjääride minimeerimine alastsenaariumite kaupa

Eesmärk:

Energiaefektiivsuse stsenaariumis barjääridega 

arvestamine ja nende barjääride minimeerimine  

alastsenaariumite kaupa. 

Alastsenaariumi efektiivsuse hindamine barjääridest 

lähtuvalt. 

DST – Decision Support Tool ehk otsuste vastuvõtmist toetav tööriist

Autorid:  Ateena Ülikooli Energiapoliitika ja Arenduskeskus (KEPA)



DST stsenaariumid – barjääride minimeerimine alastsenaariumite kaupa

EE B1 – kõik barjäärid on arvesse võetud 

(energiaefektiivsuse stsenaariumist lähtuvalt)

EE B2 – minimeerib barjääre alastsenaariumis - “building 

shell improvement”

EE B3 – minimeerib barjääre ala-stsenaariumis - “efficient 

lighting” 

EE B4 - minimeerib barjääre ala-stsenaariumis - “efficient 

appliances”



DST, analüütilise hierarhia meetodil kaalutud barjäärid

Tüüp Barjäär Kaal

Sotsiaalsed 

S1. Sotsiaalne interaktsioon 0.006

S2. Elanike sotsiaal-majanduslik staatus 0.012

S3. Tugev sõltumine naabrist (eelkõige kortermajade puhul) 0.009

S4. Kalduvus mitte midagi teha või mitte muutuda 0.008

S5. Nõrk avalik  (üldine) poolehoid ja sellest tulenev motivatsioonipuudus 0.018

S6. Mida energiaefektiivsem tehnoloogia seda suurem energiatarbimine 0.01

Majanduslikud

Ec1. Rahaliste vahendite vähesus või puudumine 0.097

Ec2. Kõrged hinnad ja sellega kaasnevad riskid 0.133

Ec3. Ootused tasuvusaja suhtes/ investeerimishorisont 0.096

Ec4. Teenusepakkujate vaheline konkurents (odavam hind suurem tarbimine) 0.135

Ec5. Ootamatud kulutused 0.06

Ec6. Finantskriis/ majandusseisak 0.054

Ec7. Kujunevad või nõrgalt arenevad turud 0.049

Institutsionaalsed

I1. Omanikud ei investeeri energiatõhususse sest üürnikud maksavad arveid 0.012

I2. Seadusandlusega seotud küsimused 0.01

I3. Hoonestuse eripärad ja sellega seotud küsimused 0.036

I4. Muutuste eiramine/ tulemuste mittesaavutamine 0.012

I5. Andmete ebapiisavus/ teabe - ja juhtimise kõrvalesuunamine 0.026

I6. Otsuste elluviimise nõrk struktuur/ üldjuhtimise raamistik 0.018

I7. Häired ja ootamatud muudatused 0.01

I8. Energiaturvalisus 0.014

Hariduslikud
Ed1. Vähene ekspertide olemasolu/ usaldusväärse teabe vähesus 0.02

Ed2. Vähene teadlikkus säästmisvõimalustest, tehnoloogiatest jne 0.059

Kultuurilised 

C1. Energiatõhususe mitteväärtustamine ühiskonnas/ huvi puudumine 0.027

C2. Harjumused ja käitumuslikud aspektid 0.03

C3. Vastuolulised eesmärgid ühiskonnas/ huvide konflikt 0.011

C4. Kadunud usaldus/ tehnoloogiate ja töövõtjate usaldamatus 0.03



DST – Decision Support Tool 

DST stsenaariumid põhinevad energiaefektiivsuse stsenaariumi eeldustel 

Esimene DSTga loodud stsenaarium arvestab barjääridega ja muudab 

eeldused seetõttu “nõrgemaks” ehk energiatõhusus halveneb  

Ülejäänud 3 DSTga loodud stsenaariumit minimeerivad arvesse võetud 

barjäärid alastsenaariumite kaupa 



Energiatõhususe stsenaariumid alavaldkonniti (DST)

EL eesmärk

-30% (PRIMES 

BAU 2007)

Kõige suurem hulk barjääre on seotud “building shell

improvement” stsenaariumiga (EE B2). See 

alastsenaarium on energiaefektiivsuse saavutamise 

seisukohast kõige suurema tähtsusega. 



Energiastsenaariumid projekti partnerriikides

Kõik riigid rakendasid  energiatõhususe meetmeid selliselt, et saavutataks EL energiatõhususe 

eesmärgid aastaks 2030. Paljudel juhtudel rakendati väga ambitsioonikaid meetmeid, mistõttu 

energiatõhusus isegi ületas EL eesmärke. 



Meede Bulgaaria Eesti Itaalia Kreeka Saksamaa Serbia UK

Hoonete renoveerimine/ 

eelkõige valitsuse poolne 

finantseerimine

Küttesüsteemide tõhususe 

suurendamine/väljavaheta

mine

Valgustuse vahetus LED

vastu

Seadmete energiatõhususe 

suurendamine

Jahutusseadmete 

energiatõhususe 

suurendamine

Hoonete energiatõhususe 

juhtimissüsteemi paigaldus 

(inglise k. BEMS)

Peamised poliitikameetmed energiatõhususe suurendamisel elamumajanduses



Kokkuvõte 

Energiatõhus hoonestus põhineb valdavas osas energeetilisel renoveerimisel. 

Selles projektis mudeldatud energiaefektiivsuse stsenaariumi kohaselt on Eestis EL 

poolt seatud sihtarvude saavutamiseks vaja renoveerida 50% korterelamutest ja  

40% väikeelamutest, samuti tagada BAU stsenaariumi edukas rakendumine, 

näiteks kiirendada ligi-null-energia hoonete laialdast ehitust. 

Põhilised soovituslikud poliitilised instrumendid selle saavutamiseks on: 

- Korter- ja väikeelamute rekonstrueerimistoetus (~35% ulatuses)

- Mahajäetud korterelamute lammutamise toetus

-Ligi-null-energia hoonete nõuete kiirendatud rakendamine 

-Ligi-null-energia hoonete ehitamise toetus 

-Ligi-null-energia hoonete tüüpprojektide tellimine 

Suurimaks barjääriks meetmete elluviimisel on rahaliste vahendite puudumine 

ning teisalt - kõrged hinnad ja sellega kaasnevad riskid. 
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