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WEC energiapoliitika indeks



Eesti energiamajanduse väljakutsed

• Eesti konkurentsivõime vs. energiajulgeolek/-varustuskindlus

• Muutuv energiaturgude disain

• Eesti energiamajanduse kuvand 

• Säästva energiamajanduse näitajad paigast

• Energiatõhususe potentsiaali rakendamine 

• Vähene energiaressursside väärindamine

• Ekspordime puhast energiat, impordime musta

• Riigile kuuluva energiataristu haldamine



Energiaintensiivsus ja süsiniku jalajälg



Eesti energiamajanduse kuvand
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Energialiit / Puhta energia pakett

• Energia ja kliimakava

• Elektriturudisain

• Taastuvenergia 

• Energiatõhusus

• Hoonete 

energiatõhusus

• Elektri ja gaasi 

riskivalmidus

• Kesksem energiataristu 

ja turgude juhtimine



ENMAK 2030 üldeesmärk

ENMAK 2030 üldeesmärgiks on tagada tarbijatele turupõhise hinna ning 

kättesaadavusega energiavarustus, mis on kooskõlas Euroopa Liidu 

pikaajaliste energia- ja kliimapoliitika eesmärkidega, samas panustades 

Eesti majanduskliima ja keskkonnaseisundi parendamisse ning pikaajalise 

konkurentsivõime kasvu.



ENMAK 2030 läbivad põhimõtted

• Elektri ja kütuseturgude arengu määrab ühtne EL energiapoliitika. Riik 

sekkub vaid läbipaistva ja õiglase turukeskkonna kindlustamiseks ning 

osaleb aktiivselt EL energiapoliitika kujundamisel.

• Riigi põhitegevused on energiajulgeolekuga seotud taristu arendamine ning 

varustuskindluse tagamine

• Riigi sekkumine on vajalik energiatõhususe (hooned, transport, energia 

edastus) saavutamiseks



Eesti energia lõpptarbimise struktuur 
sektorite lõikes



ENMAK 2030 olulisemad indikaatorid (1)
• Toimib vaba, toetusteta ja avatud 

kütuse- ning elektriturg

• Elektri tootmise võimekus Eestis on 

piisav, kui on täidetud N-1-1  

kriteerium ja piisav tootmisvaru 

elutähtsate teenuste toimimiseks

• Eesti elektrisüsteem on 

sünkroniseeritud Euroopa Liidus 

juhitava sagedusalaga

• Taastuvenergia osakaal kasvab ja 

moodustab 50% energia 

lõpptarbimisest

• Taastuvatest energiaallikatest elektri 

tootmine toimib toetusteta ning 

saavutades 50% osakaalu sisemaisest 

elektri lõpptarbimisest

• Säilitatud on kaugküttesüsteemid 

piirkondades, kus need on kestlikud ja 

võimelised pakkuma tarbijatele soodsaid ja 

keskkonnanõudeid arvestavaid 

energialahendusi

• 80% Eestis toodetud soojusest toodetakse 

taastuvate energiaallikate baasil, kohalike 

energiaallikate olulisust soojuse tootmisel 

suurendab veelgi turvas. Nimetatud eesmärk 

saavutatakse valdavalt turupõhiselt

• Gaasiturul toimub turukontsentratsiooni 

vähenemine. Suurima tarneallika osakaal 

Eesti gaasiturul ei ületa 70% ja suurima 

gaasimüüja osakaal Eesti gaasiturul ei ületa 

32%



ENMAK 2030 olulisemad indikaatorid (2)

• Jaotusvõrgus katkestuste keskmine 

kogukestus minutites tarbimiskoha 

kohta aastas ei ületa 90 minutit 

(ilmastikukindla võrgu osakaal ca. 75-

80%)

• Läbi rekonstrueerimistegevuse on 

suurenenud hoonete energiatõhusus 

(väikeelamutest 40% = C või D 

energiatõhususarvu klass; 

korterelamutest 50% = C; mitteelamud 

20% = C)

• Uued hooned vastavad 

liginullenergiahoone

energiatõhususarvu väärtusele

• Avaliku sektori kasutuses olevate 

rekonstrueeritud hoonete netopind 

aastal 2030 on 960 000 m2

• Sõidukipargi kütusekulu aastal 2030 ei 

ületa 2012 taset (8,3 TWh)





Energia ja kliimakava 2030 koostamine

• Eesti detailne plaan, kuidas jõuame 2030. aasta energia- ja kliima 

eesmärkideni, koos vahe-eesmärkidega (2023, 2025, 2027)

• Millal ja kuidas taastuvenergia vähempakkumised? Kui palju panustab 

energiatõhusus, transpordisektori emissioonid jne. 

• Põhineb suurel määral ENMAK 2030 ja KPP 2050 tööl

• Naaberriikidele tutvustatud                                                                         

kava tuleb esitada 

hiljemalt 31.12.2018 

Euroopa Komisjonile



Tänud!


