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Euroopa Liidu eesmärgid süsiniku 
heitme vähendamiseks 

 

"20-20-20" 2007 aastal seatud eesmärgid 

aastaks 2020 

 20% vähendada kasvuhoonegaaside emissioone 

võrreldes 1990 tasemega 

 Taastuvate energiallikate osakaalu suurendamine 

20%-ni 

 20% võrra parandada Euroopa Liidu riikide 

energiatõhusust (20% vähendada primaarenergia 

tarbimist võrreldes aastaga 2005) 

 



Energy 
 

2030 Package ① ②  -  Energy Efficiency ① ②  -  Energy Performance of Buildings ① ② ③ ④ ⑤  -  Energy Union ① ②  

2030 framework for climate and energy policies 
[COM(2014)15 & COM(2014)520] European council of 23-24/10/2014 

2030 Package ❶ ②  -  Energy Efficiency ① ②  -  Energy Performance of Buildings ① ② ③ ④ ⑤  -  Energy Union ① ②  



Hoonete energiakasutus on 
ebaproportsionaalselt suur 

Energia lõpptarbimine Eestis 33-34 TWh/a 

Hoonete osakaal 50% (ilma tööstushooneteta) 

EL keskmine 40% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/c/c1/ENMAK-Hoonete-uuring-20.09.2013.pdf 
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Energiatõhususe põhimõisted 

Ühe energiakandja puhul:  

Tarnitud – eksporditud energia  = summaarne energiakasutus – lokaalne taastuv 

 

Energiatõhususarv ETA, i – energiakandja (elekter, kütus, kaugküte) kWh/(m2 a): 

 

pind köetav

gurkaalumiste djaenergiakandeksporditu - tarnitud

ETA
 

 i

iii

Hoone summaarne
energiakasutus

Tarnitud energia

Eksporditud
energia

Kinnistu piir = süsteemipiir



Energiatõhususarv ja 
energiamärgis 
• Hoonete energiatõhusust mõõdetakse energiatõhususarvu 

ETA (arvutuslik) ja kaalutud energiakasutuse KEK 

(tarbimisandmetel) abil 

• ETA ja KEK = summaarne kaalutud energiakasutus köetava 

pinna ruudu kohta 

• ETA ja KEK-i arvutus meenutab energiakulude arvutust, aga 

ühikuna on kWh-i köetava pinna ruutmeetri kohta aastas 

• Tarnitud energiate kogused korrutatakse läbi 

kaalumisteguritega, mis tulenevad mittetaastuvast 

primaarenergiast, ning tulemus jagatakse köetava pinnaga.  

• Kui hoone kasutab elektrit ja kaugkütet: 

 

 

 

• energiakandja kaalumistegur on gaasi puhul 1,0 (fossiilne 

kütus) ning puidu puhul 0,75 (taastuvkütus)  
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Energiamärgise skaala 

• Energiamärgise skaala näitab kui palju võib energiakasutus 

kõikuda – G klass vastab kõige kehvemas seisundis olevatele 

hoonetele, D klass on olulise rekonstrueerimise miinimumnõue, 

C klass uute hoonete miinimumnõue ja A klass 

liginullenergiahoonete nõue: 

 

 

 

 

 

 

 

• F ja G klass – vanemad olemasolevad hooned, E klass 10 a vanused  

• Praegused uued hooned kasutavad ligikaudu poole vähem energiat 

• Liginullenergiahooned kasutavad veel ca 40% vähem energiat, 

võrreldes enamiku olemasolevate hoonetega on erinevus 3-4 kordne 
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Nõuete areng 

• 2008 summaarse energiakasutuse nõuded 

hakkasid kehtima 

• 2013 a 20-40% rangemad nõuded sõltuvalt 

hoonetüübist ja kasutatud energiaallikatest, nn. 

kuluoptimaalsed energiatõhususe tasemed  

• Kuluoptimaalseks tasemeks nimetatakse sellistele  

tehnilistele lahendustele vastavat energiatõhusust, 

mis tagab minimaalsed kogukulud 

(ehitusmaksumus, energia, hooldus jne.) 

nüüdisväärtuse meetodil 30 ja 20 aasta elutsükli 

jooksul vastavalt elamutes ja mitteelamutes 

• Liginullenergiahoonete nõuded uutes avalikes 

hoonetes 2019 ja kõikides uutes hoonetes 2021 
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Energiatõhususarvude piirväärtused  
(ehitatavatele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele) 

• Liginull- ja madalenergiahoonete ehitamine ei ole kohustuslik, kuid 

selleks, et nimetada hoonet liginull- või madalenergiahooneks tuleb 

täita nõue – energiatõhususarvu piirväärtus 

• Liginull kohustuslik alates 2019/2021 – määrusesse sisse viidud 

Hoone kasutusotstarve Liginullenergia- Madalenergia- Miinimum- Oluline

hoone hoone nõue rekonstrueerimine
kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a) kWh/(m2 a)

Väikeelamutes 50 120 160 210

Korterelamutes 100 120 150 180

Büroohoonetes, raamatukogudes ja 

teadushoonetes
100 130 160 210

Ärihoonetes 130 160 210 270

Avalikes hoonetes 120 150 200 250

Kaubandushoonetes ja terminalides 130 160 230 280

Haridushoonetes 90 120 160 200

Koolieelsetes lasteasutustes 100 140 190 240

Tervishoiuhoonetes 270 300 380 460
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Cost optimals with 
<2 €/m2 difference

Väikemaja kuluoptimaalne tase 
3% intress ja 2% eskalatsioon (Kurnitski et al. Energy and Buildings 43 (2011)) 

• AWHP – air to water heat pump, GSHP – ground source heat pump, DH – district heating 

• Ilma PV-ta, 4 soojustuse taset vasakult paremale: 0,42, 0,58, 0,76 ja 0,96 H/A  

• H/A 0,42  ja 0,58 arvutatud päikesekollektoritega 

• nZEB +239 €/m2 ehitusmaksumus (ETA=40 ), ilma PV-ta +93 €/m2 (ETA=80) 

 



Kuluoptimaalse taseme 
ligikaudsed lahendused 
 Välispiirded: 

- Välissein U=0.14…0.17 (väike/suur maja) 

- Aken U=0.8 

- Katuslagi ja põrand U=0.09…0.14 

Tehnosüsteemid: 

- Ventilatsiooni erivõimsus SFP=1.7…2.0 

- Soojustagastus 80% (võimalik ka väljatõmbe- 
õhusoojuspumbaga/ventilatsiooniradiaatorid) 

- Efektiivne valgustus <12 W/m2 

- Vesikeskküte (elekterküte välistatud) 

- Vabajahutuskontuuriga jahutus 

Arhitektuursed eeldused: 

- Mõistlik kompaktsus 

- Päikesevarjestus 

- Mõistliku suurusega klaasipinnad  (“klaaskast” nõuab topeltfassaadi) 



46.3 küte  

13.6 jahutus 

10.5 valgustus 

ENERGIAKASUTUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.3 PV elekter, 
millest 11.3 kasutatakse hoones 
ja 2.0 eksporditakse 

Kaugküte  2.3 

Vabasoojused 

Soojuslevi läbi 
välispiirete 

NETOENERGIA-
VAJADUS 
(89.4 kWh/(m2 a)) TARNITUD ENERGIA 

Kaugküte 
2.3/1.0 = 2.3  

Vabajahutus  
10.5/17.5 = 0.6  
Kompressorjahutus  
3.1/3.5 = 0.9  

Valgustus 10.5  

Vent. & pumbad 10.3  

Seadmed 19.1 

Energiatõhususarv  

EKSPORDITUD 
ENERGIA 

Kinnistu piir = tarnitud ja eksporditud energia süsteemipiir 
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Elekter 2.0  

19.1 seadmed 

(Elektri summa 52.4) 

PV-paneelid 

Elekter  41.1  
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Rakvere Tark Maja 

19,1 

10,5 

28,6 

10,8 

6,9 

10,5 
3,1 

ENERGY NEED (89.4 kWh/(m2 a)) Seadmed 

Valgustus 

Ruumide küte 

Vent.õhu 
soojendamine 

Soe vesi 

Jahutus, 
ruumiseadmed 

Jahutus, vent.seade 

Soojuspump 
44.0/4.0 = 11.0  



Eesti nõuded vs. muud maad: 
väikemaja 

• Miinimumnõuete võrdlus 150 m2 
väikeelamu puhul 

 

• Erinevat tüüpi nõuete tõttu ei saa 
ETA-sid otse võrrelda 

 

• Joonis näitab maksimaalse 
lubatud tarnitud energia ilma 
seadmete ja valgustuseta 
(=tarnitud energia kütte-, sooja 
tarbevee ja ventilatsiooni-
süsteemi) 

 

• Oletatud ventilaatorite elektriks 
5 kWh/(m2a) ja vesikeskkütte 
ringluspumbale 3 kWh/(m2a) 
(elekterküttel 0 kWh/(m2a)) 

• Kraadpäevade korrektsioon 
(baas 17°C) Kopenhaagenisse, 
normitud soe vesi 25 kWh/(m2a) 0
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Korterelamu ja büroohoone 
kaugküttel 

• Maksimaalne lubatud tarnitud energia kütte-, sooja vee ja 

ventilatsioonisüsteemidesse korterelamutes ning büroohoonetes, kus 

tarnitud energiasse kuuluvad ka valgustus ja jahutus 
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Liginullenergiahoonete 
maksumus 
• 2020 aasta kuluoptimaalsed nõuded, arvestades 2020 aastaks 

tõusnud energia hindasid ning samas laialdase kasutuse tõttu 

odavnenud tehniliste lahenduste maksumust  

• Energiahindade ja ehitusmaksumuse arengutes on palju 

määramatusi –  tulevik näitab kui hästi Eesti nõuded ajale 

vastu peavad 

• Viimase 3-4 a jooksul kuluoptimaalne tase on nihkunud 

miinimumnõude C taseme pealt madalenergia B tasemele 

• Turule on tulnud näiteks ka B klassi korterid  

• Praeguse arengu jätkudes ka natuke aeglasemas tempos ei 

ole liginullenergiahoonete kuluoptimaalsus edaspidi välistatud 

 



ENMAK 2030+ energiamajanduse 
arengukava 
Hoonete stsenaariumid 
S1 Mittesekkuv 

 Lähtub energiatõhususe turumajanduslikust paranemisest ning 

riigipoolse panustamise vajalikkust ei näe 

EL-i nõudeid täidetakse minimaalselt – pigem teeb veidi vähem ja 

edasi lükates võrreldes kohustustega 

S2 Minimaalselt sekkuv 

Püüab olemasolevat ressursi majanduslikult kõige efektiivsemalt ära 

kasutades saavutada ENMAKi eesmärkide täitmine ning 

sotsiaalmajandusliku- ja elukeskkonna paranemine  

Tunnistab soojustamata ja ventileerimata hoonefondi kaasajastamise 

vajadust kui Eesti ehitatud keskkonna suurimat valupunkti 

S3 Teadmistepõhiselt riskiv 

 Investeerib riski võttes, et saada majanduslikku kasu energiatõhususse 

panustamisest  ning et saavutada kõrgetasemelist elukeskkonda 

Põhjendab suuremat panustamist väärtustades paremat ehitatud 

keskkonda, tööhõivet ja eksporti ning majanduse stimuleerimist 

 



IPCC: Hoonetes on globaalselt 
majanduslikult kõige suurem potentsiaal 

 http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/contents.html 

 http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/spmsspm-c.html  

Hoonete energiatõhusus on globaalselt kõige suurem 

ja kõige soodsam sektor emissioonide vähendamiseks 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/contents.html
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/spmsspm-c.html
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/spmsspm-c.html
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/spmsspm-c.html


Mitte ainult energiasääst, vaid sisekliima, 
tööviljakus, kinnisvaraväärtus = terviklik 
rekonstrueerimine  

Puudulik sisekliima = 4900 DALY-t  = 186 M€ riigile 

väljaminekut igal aastal 

 sisekliima arvelt ei tohi energiat säästa 

19 

 DALY/aasta*miljon – disability adjusted lifeyear – 

tervelt elatud eluaastate kaotus. Sinine: välisõhu 

allikad, punane: siseõhu allikad. (IAIAQ, 2011) 



Metoodika 

Tüüphoonetele detailne energia- ja maksumuse arvutus 

Hoonefondi ligikaudne kirjeldamine väikese arvu tüüphoonetega 

Elamute esindatus 100%, mitteelamutel 60%, tulemused üldistatud 

kogu hoonefondile 
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Building type 

Floor area, 

m2 

Floor area, 

% 

No of ref. 

buildings 

Multifamily 34 281 629 31 4 

Single family 26 447 774 24 2 

Other residential 5 962 745 5 - 

Industrial (w/o 

process) 16 658 128 15 1 

Office buildings 8 269 072 8 2 

Retail 6 487 440 6 1 

Educational 4 133 084 4 2 

Hotels 1 741 856 2 - 

Hospitals, clinics 1 840 182 2 - 

Other   4 419 816 4 - 

Total 110 241 726 100   



Korterelamud 

4 tüüphoonet 

 

 

 

 

 

 

 

Olemasoleva energiakasutuse mõõtmine, hoonemudelite 

kalibreerimine 

Energiaarvutus standardkasutusel 

Energiatõhususe tasemed: 

 Energiamärgise klass D: EPV ≤ 180 kWh/(m2a) (oluline rek.); 

 Energiamärgise klass C: EPV ≤ 150 kWh/(m2a) (uus hoone); 

 Energiamärgise klass B: EPV ≤ 120 kWh/(m2a) (madalenergia hoone) 

Ehitusmaksumuse arvutus 21 



Korterelamute paketid 

Olemasolev olukord (F): 

Otsaseina lisasoojustus + 50 mm 

2/3 aknaid vahetatud, U 1,8 W/(m2·K) 

Loomulik ventilatsioon  

Ühetoru küttesüsteem 

Minimaalne terviklik rekonstrueerimine (E): 

Seina lisasoojustus + 200 mm 

Akende vahetamine, U 1,1 W/(m2·K) 

Ühetorusüsteemi rekonstrueerimine 

Väljatõmbeventilatsioon ilma soojustagastuseta 
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Korterelamute paketid 

Olemasolev olukord (F) 

Minimaalne terviklik rekonstrueerimine (E) 

Oluline rekonstrueerimine (D): 

Seina lisasoojustus + 200 mm 

Katuslae lisasoojustus +300mm 

Keldri lae lisasoojustus +150 mm 

Akende vahetamine, tõstmine soojustuse tasapinda 

U 1,1 W/(m2·K), U 0,6 W/(m2·K) 

Ühetorusüsteemi rekonstrueerimine, uus kahetorusüsteem 

Väljatõmbeventilatsioon, väljatõmbeõhu soojuspump (II kl) 
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Korterelamute paketid 

Olemasolev olukord (F) 

Minimaalne terviklik rekonstrueerimine (E) 

Oluline rekonstrueerimine (D) 

Uus hoone (C): 

Seina lisasoojustus + 200 mm 

Katuslae lisasoojustus +300 mm 

Keldri lae lisasoojustamine +150 mm 

Akende vahetamine, tõstmine soojustuse tasapinda 

U 1,1 W/(m2·K), U 0,6 W/(m2·K) 

Uus kahetorusüsteem 

Korteripõhine soojustagastiga ventilatsiooniagregaat  (II kl.) 
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Korterelamute paketid 

Olemasolev olukord (F) 

Minimaalne terviklik rekonstrueerimine (E) 

Oluline rekonstrueerimine (D) 

Uus hoone (C) 

Madalenergia tase (B): 

Seina lisasoojustus + 200 ... +400 mm 

Katuslae lisasoojustus +300 ... +500 mm 

Keldri lae lisasoojustamine +150 mm 

Akende vahetamine, tõstmine soojustuse tasapinda U 0,6 W/(m2·K) 

Uus kahetorusüsteem 

Korteripõhine soojustagastiga ventilatsiooniagregaat 

Päikesekollektorid tarbevee soojendamiseks 

 

 (Madalenergia taseme pakette ei ole stsenaariumites kasutatud) 
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  Büroohooned 



Büroohooned ja korterelamud 

Pakett I (energiamärgise klass D): 
 Välisseina lisasoojustus +200 mm 

 Katuse lisasoojustus + 250 mm 

 Akna soojusläbivus U-1,2 W/(m2.K) 

 Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem 

 
Pakett II (energiamärgise klass C): 

 Välisseina lisasoojustus +150 mm 

 Katuse lisasoojustus + 200 mm 

 Akna soojusläbivus U-0,9 W/(m2.K) 

 Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem 

 Valgustuse juhtimine 

 
Pakett III (energiamärgise klass C): 

 Välisseina lisasoojustus +250 mm 

 Katuse lisasoojustus + 300 mm 

 Akna soojusläbivus U-0,9 W/(m2.K) 

 Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem 

 
Pakett IV (energiamärgise klass C): 

 Välisseina lisasoojustus +250 mm 

 Katuse lisasoojustus + 300 mm 

 Akna soojusläbivus U-0,9 W/(m2.K) 

 Soojustagastusega ventilatsioonisüsteem 

 Valgustuse juhtimine 

 Büroohoonete paketid: 



Meetmetes kasutatud tervikliku 
rekonstrueerimise paketid 
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S1 Mittesekkuv 

(E-tase) 

S2 Minimaalselt 

sekkuv ja S3 

Teadmistepõhine 

(C ja D tase) 

• Punktid vasakult paremale: olemasolevast olukorrast kõige põhjalikuma paketini  

• Nüüdisväärtus sisaldab ehitusmaksumuse ja 20 a diskonteeritud energiakulud 



Uued hooned 20 a ehitusmahuna 

Tallinn University of Technology 29 

Hoone kategooria 

Summaarne 
maht 

(netopind), 
m2 

Ühik-
maksumus, 

€/m2 

Tarnitud energia, 
kWh/m2 a 

Summaarne 
energiasääst, 

GWh 

      Soojus  Elekter Soojus Elekter 

Büroohooned 

Miinimum: 2013 

1 356 824 

1 176 36.6 63.1 

27 29 nZEB: 2032 1 251 16.5 41.8 

Erinevus (sääst) 75 20.1 21.4 

Korterelamud 

Miinimum: 2013 

3 021 604 

960 64.0 43.1 

115 19 nZEB: 2032 1 022 25.8 37.0 

Erinevus (sääst) 62 38.2 6.2 

Eramud 

Miinimum: 2013 

2 472 222 

1 320 69.5 40.0 

86 80 nZEB: 2032 1 446 34.5 7.7 

Erinevus (sääst) 126 35.0 32.3 

Muud hooned 

Miinimum: 2013 

8 560 415 

1 176 36.6 63.1 

172 183 nZEB: 2032 1250 16.5 41.8 

Erinevus (sääst) 74 20.1 21.4 

Kokku 15 411 064 - - - 401 310 



Hoonete stsenaariumite tegevused 
S1 S2 S3 

REK Korterelamud (rek. 20 a jooksul/tase) 15%/E 30%/C 50%/C 

Väikeelamud 20 a 10%/E 20%/C 40%/C 

Mitteelamud 20 a 10%/D 15%/C 20%/C 

Koolimajad ja lasteaiad 40%/C 

UE Liginullenergianõuete rakendamine X +5a X  X -5a 

Liginulli toetus X 

Energiaühistute seadusandlus „nearby“  X 

Liginullenergiahoonete tüüpprojektid X X 

Ehitusjärelvalve tugevdamine X X 

Plan Ehitamine rööbastranspordi lähedusse  X 

Tiheasustusalade tihendamine X 

Det.plan. maa väärtustamine – infratasu X 

Av 3 % keskvalitsuse hoonetest rekitakse X 

Energiasäästliku üürielamufondi ehit. X 

Pilootprojektid ja oskusteave X X 

Korterel.piirk. ruumiline korrastamine X 
30 REK – rekonstrueerimine, UE – uusehitus, Plan – planeeringud, Av – avaliku sektori eeskuju  



Otseste ja välismõjude hindamine 

Otsesed mõjud: 

 Toetused mobiliseerivad suured erasektori investeeringud, mille tõttu otsene 

maksutulude laekumine (26,9% ehitushanke maksumusest) lisandub 

 Rekonstrueerimise hanked tekitavad otsese tööhõive muutuse (1 M€ 

rekonstrueerimise ehitushanke maksumust loob objektil 12,8 inimaastat tööd) 

 Energiasääst (kokkuhoid hoone omanikule) 

 

Välismõjud: 

 Terviklikult rekonstrueeritud kinnisvara väärtuse tõus (+69…93 €/m2 terviklikult 

rekonstrueeritud elamutes) 

 Puuduliku sisekliima koondtervisemõju (4900 DALY-t aastas miljoni elaniku kohta, 

186 M€/a) on võimalik osaliselt vähendada tänu sisekliima tagamisele 

rekonstrueerimisega ja uusehitusega 

 Rekonstrueerimise ehitusvigade vältimiseks ning õigete ventilatsioonilahenduste 

juurutamiseks on vaja riigipoolset panustamist 

 ENMAK-i majandusmõjude analüüs hindab ehitushangete väliseid mõjusid nagu 

ehitusmaterjalid ja -tooted ning kõik kaasnevad teenused +  tööhõive, 

majanduskasv jne. (ei ole kaasatud hoonete stsenaariumites) 
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S1 Mittesekkuv 
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Stsenaarium
Mittesekkuv                                                               

(-1 % "sääst", 52,1 M€/a, 670 in-a/a)

Maksumus, 

M€/a

Sääst/tulud, 

M€/a

Energiasääst, 

GWh/a

Eesmärgid

Energiatõhususe turumajandus l ik 

paranemine, suunata ri igi  ressurss  muja le ja  

tä i ta  EL-i  nõudeid minimaalsel t

Meetmete ja alategevuste

loetelu
Meetmete rakendamine

Olemasoleva 

hoonefondi  

rekonstrueerimine

15% korterelamutest rekonstrueeri takse 20 a  

jooksul  (E-tase), korterelamutoetus  15%
3.47 0.88 8.53

10% väikeelamutest rekonstrueeri takse 20 a  

jooksul  (turumajandus l ik, E-tase)
0 -0.41 -2.88

10% mitteelamutest rekonstrueeri takse 

(turumajandus l ik, D-tase)
0 0.49 3.37

Energiatõhus  uusehitus
Mi inimumnõuded vi iakse 

l iginul lenergiahoone tasemele
0 0.80 8.90

Teadl ikkuse tõstmine
Valdkondl iku pädevuse tõstmiseks  kool i tuse 

korra ldamine
0.1 0 0

Otsene maksutulu
Maksutulu laekumine rekonstrueerimise 

ehitushangetest
0 13.99 0

Välismõjud
Võimal ikud EL trahvid ja  sankts ioonid ning 

õigusabi
0 -1.0 0

Oskusteabe puudumisest põhjustatud 

ehitusvead
0 -3.20 0

Sisekl i ima tagamisega saavutatav sääst 0 1.85 0

Väl ja langemise ja  uusehituse mõju 0 0 -29.37

Tulemus
Stsenaariumi rakendamisega seotud kulud ja -

tulud ning energiasääst
3.57 13.39 -11.5



S2 Minimaalselt sekkuv (1/2) 
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Stsenaarium
Minimaalselt sekkuv                                                 

(8 % sääst, 171 M€/a, 2150 in-a/a)

Maksumus, 

M€/a

Sääst/tulud, 

M€/a

Energiasääst, 

GWh/a

Eesmärgid

Olemasolevat ressurs i  majandus l ikult kõige 

efekti ivsemalt kasutades  saavutada ENMAKi  

eesmärkide tä i tmine ning 

sots iaa lmajandus l iku- ja  elukeskkonna 

paranemine 

Meetmete ja alategevuste

loetelu
Meetmete rakendamine

Olemasoleva 

hoonefondi  

rekonstrueerimine

Rekonstrueeri takse 30% korterelamutest 20 a  

jooksul  (C-tase), korterelamutoetus  25%
20.54 3.76 42.59

Rekonstrueeri takse 20% väikeelamutest 20 a  

jooksul  (D ja  C tase), vä ikeelamutoetus  25%
16.57 1.07 26.70

Rekonstueeri takse 15% mitteelamutest  

(turumajandus l ik C + oskusteabe meede)
0 1.10 7.86

Energiatõhus  uusehitus
Mi inimumnõuded vi iakse 

l iginul lenergiahoone tasemele
0 1.59 17.79

Liginul lenergiahoonete tüüpprojektide 

tel l imine 
0.3 0 0

Energiatõhusa  uusehituse tagamiseks   

vaja l iku oskusteabe loomine ja  teadl ikkuse 

tõstmine

0.5 0 0

Ehitus järelevalve tugevdamine 0.4 0 0



S2 Minimaalselt sekkuv (2/2) 
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Stsenaarium
Minimaalselt sekkuv                                                 

(8 % sääst, 171 M€/a, 2150 in-a/a)

Maksumus, 

M€/a

Sääst/tulud, 

M€/a

Energiasääst, 

GWh/a

Maakasutuse- ja  

planeerimise 

tõhustamine

Efekti ivsemaid transpordi - ja  

taris tulahendus i  eel is tavate muudatuste 

vi imine planeerimisseadusse ja  sel le 

rakendusaktidesse (kvanti fi tseeri tud 

transpordis tsenaariumites)

Planeeringute koostamisel  nõutakse  

hoonete ja  transpordi  energiatarbimise ja  

CO2 mõju hindamist

0 0 0

Aval iku sektori  eeskuju

3% keskval i tsuse hoonetest 

rekonstrueeri takse (s isa ldub 

mitteelamutesse )

0 0 0

Aval iku sektori  l iginul lenergiahoonete 

ehitamise pi lootprojektid
1.5 0 0

Õiguskeskkonna 

arendamine

Seadusandluse kaasajastamiseks  va ja l ike 

uuringute ja  meetmete seire s isu ja  maht
0.5 0 0

Teadl ikkuse tõstmine
Valdkondl iku pädevuse tõstmiseks  kool i tuse 

korra ldamine
0.2 0 0

Otsene maksutulu
Maksutulu laekumine rekonstrueerimise 

ehitushangetest
0 45.08 0

Välismõjud
Kinnisvara  väärtuse tõus  (+69 €/m

2
 reki tud 

elamutes)
0 53.46 0

Sisekl i ima tagamisega saavutatav sääst 0 3.91 0

Väl ja langemise ja  uusehituse mõju 0 0 -29.37

Tulemus
Stsenaariumi rakendamisega seotud kulud ja -

tulud ning energiasääst
40.51 109.97 65.6



Tulemus: energia lõpptarbimine 

Energiakasutuse vähendamine ei ole lihtne, kuna hoonefond kasvab 

uusehituse tõttu kogu aeg 

S1 ei suutnud pöörata hoonefondi energiakasutust langusse 
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J. Kurnitski et al. / Energy and Buildings 75 (2014) 51–59 



Tulemus: primaarenergia kasutus 

Ülemised graafikud summaarsele (tot) ja alumised taastumatule (nren) primaarenergiale 

(taastumatu primaarenergia võrdeline kasvuhoonegaaside heitmetega) 
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Kui palju maksab ja kes maksab? 

Maksumus 
Riik,  
M€/a 

Maksumus 
Erasektor, 

M€/a 

Tulud 
Riik, 
M€/a 

Tulud 
Erasektor, 

M€/a 

Otsene 
tööhõive 
in-a/a 

S1 3.6 48.5 17.5 -1.4 880 

S2 40.5 130.5 57.5 61.0 2850 

S3 126.2 227.7 111.8 140.4 5620 
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Riigi tulud on S1 ja S2 puhul suuremad kui riigi kulud 

S3 võib olla põhjendatav tööhõive, ekspordi ning majanduse 

stimuleerimisega 

Maksumused ilma uusehituseta, mille mahtu stsenaariumid ei mõjuta 

Riigi tuludeks on arvestatud maksutulu rekonstrueerimisest ja 

sisekliima tagamisega saavutatav sääst  

Erasektori tulud: energiasääst ja kinnisvara väärtuse tõus 



Toetused – kulu või rahaveski? 

330 M€/a rekonstrueerimise ehitushanked (S3): 

 

Toob riigile tagasi maksutulu laekumise 32%  
ehitushanked 

ehitusmaterjalide ja –toodete valmistamine 

projekteerimine ja järelvalve 

Loob 5600 töökohta aastas: 
1M€ ehitushange loob 17 töökohta 

 

Mobiliseerib erasektori investeeringud (228 M€/a) 

 

 riigieelarve täitmiseks ja SKP kasvuks tuleb anda toetust… 
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Pikas et al. 2014 



Valikuküsimus (sama raha eest) – 
kummas tahad elada? 

Renoveerimise fenomen: 

Tervikliku reki 160 €/m2 investeering on sama, kui kogud remondifondi  

20 a jooksul 31.2 €/m2 (19% energiasäästu investeeringust) katuse 

jms. lappimiseks ehk sama kogumaksumus! 
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Pikas et al. 2014 

Kordategemata majas Renoveeritud majas 



S2 ja S3 tegevussuunad 

1. Kasutada riigitoetusi elamute renoveerimiseks 

2. Uusehituses ehitada liginullenergiahooneid – hoiavad 

kokku ka elektrit 

3. Majanduslikult efektiivsed planeeringud: 

Ehitamine rööbastranspordi lähedusse – kokkuhoid transpordis 

Tiheasustusalade tihendamine – ühistranspordi mõju 

Detailplaneeringuga maa väärtustamine – infratasu  

4. Tähelepanu ka koolidele/lasteaedadele, keskvalitsuse 

hoonetele ning energiasäästlikule üürielamufondile 

5. Pilootprojektid, oskusteave ja avaliku sektori eeskuju 

 

40 



Kokkuvõte 

Energiatõhusate hoonete 

ehitamine/renoveerimine on oluline 

Energiatõhususe nõuded karmistuvad järk-

järgult 

S1 viib eesmärkidest eemale – kui (riik) ei 

panusta, siis energiakulud ei vähene 

Hoonete renoveerimine on majanduskasvu 

mootor 

S2 ja S3 = panustamine = win-win-win: 
Positiivne mõju riigieelarvele ja majandusele 

Elanikule sama raha eest korras maja ja kinnisvara väärtuse tõus 

Energiasääst ja keskkonnahoid 
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