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1. Sissejuhatus ja lühikokkuvõte uuringust 

 

Euroopa Liidu (EL) kliima- ja energiapoliitika seab eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
ja energiatarbimist ning tõsta taastuvenergia osakaalu, mis tagaks majanduskasvu, konkurentsivõime 
ja töökohtade arvu suurenemise võimalikult ressursi- ja energiatõhusalt. Sealjuures tuleb erilist 
tähelepanu pöörata tööstussektorile suure süsinikdioksiidi- ja energiamahukuse tõttu. 

Sellest tulenevalt on Keskkonnaministeerium välja töötamas toetusmeedet „Ettevõtete energia- ja 

ressursitõhusus“ tööstussektori ettevõtetele energia- ja ressursitõhususe tõstmiseks.   

Meetme raames on plaanis toetada muuhulgas järgmiseid tegevusi: 

 energia- ja ressursijuhtimise alaste koolituste läbiviimine, teadlikkuse tõstmine; 
 energia- ja ressursiauditite läbiviimine; 
 ressursijuhtimissüsteemide ja neid toetavate IT-lahenduste rakendamine; 
 investeeringute toetamine parima võimaliku energia- ja ressursitõhusa tehnika (masinad, 

seadmed, valgustus, ventilatsioon, soojus, elekter) kasutuselevõtuks. 

Eelnimetatud tegevuste  toetamiseks on planeeritud 111,465 miljonit eurot Euroopa Liidu vahendeid. 

Käesoleva uuringu eesmärk on anda sisend EL eelarveperioodi 2014–2020 vahenditest rahastatava 

meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“  raames toetuse andmise tingimuste (TAT)  

koostamiseks. 

Vajaliku sisendi andmiseks analüüsiti alusmaterjale, viidi läbi küsitlus ettevõtete hulgas, teostati 

paikvaatlusi tööstuses ning intervjueeriti volitatud energiatõhususe spetsialiste. Meetme raames 

pöörati tähelepanu nii energia- kui ka ressursitõhususele, kuigi Eesti mastaabis on tähelepanu 

koondunud seni pigem energiatõhususele.  

Kõige suuremad energiatarbijad on Eesti töötlevas tööstuses mittemetalsetest mineraalidest toodete 

tootmine, puidutööstus, paberitööstus ning toiduainetööstus. Võrreldes Euroopa riikide 

energiatarbimist SKP-st, on Eesti majandus üks Euroopa Liidu suuremaid energiatarbijaid. Võrreldes 

näiteks Soome tööstusega, kasutavad Eesti tööstused rohkem elektrienergiat ja soojust, Soome 

ettevõtted aga erinevaid kütuseid. Ka proportsionaalselt on Eesti tööstuse elektritarbimise osakaal 

kogu energiatarbimisest suurem kui teistel Euroopa riikidel. Ressursikasutuse poolest on Eesti 

Euroopas esirinnas kodumaise toorme kasutamise poolest. Kui Euroopa Liidus keskmisena on 

fossiilsete kütuste kasutamine vähenenud, siis Eestis on see pigem kasvanud. Ressursitootlikkus on 

Eestis pigem langenud ja on üks Euroopa Liidu madalamaid. Ressursitootlikkuse madal tase on 

tingitud peamiselt sellest, et elektrienergiat toodetakse põlevkivist. 

Teiste riikide praktika näitas, et sarnase põhimõttega riiklikke toetusmeetmeid energia- ja 

ressursitõhususe tõstmiseks on Euroopas rakendatud juba vähemalt kümme aastat. Lähimad head 

näited pärinevad Soomest, kus seda rakendatakse läbi mitmetasandilise auditeerimise tulenevalt 

ettevõtte energiatarbimise mahtudest ja tootmise eripäradest. Keskmine majanduslik 

säästupotentsiaal Soome tööstusettevõtetes on 16,8% soojusest ja kütustest, 6,5% elektrist ja 9,9% 

vee arvelt. 

Käesoleva uuringu raames viidi tööstusettevõtete hulgas läbi küsitlus. Küsitlusest selgus, et 

ettevõtete energia- ja ressursitõhususe tõstmise valdkonnas tehakse auditeid harva, kuna teadlikkus 
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ressursitõhususest on madal. Ettevõtted ise hindavad oma teadmisi ressursitõhususe osas 

keskmiseks. Pigem investeerivad ettevõtted tootlikkuse suurendamisse kui kulude kokkuhoidu. 

Energia- ja ressursitõhususe tõstmisse on enam panustatud läbi tootmistehnoloogia uuendamise ja 

jäätmete sorteerimise, taaskasutamise ning jäätmete tekke vähendamise kaudu. Põhilisteks 

takistusteks energia- ja ressursitõhususe tõstmisel peetakse omavahendite puudumist ning 

investeeringute majandusliku otstarbekuse puudumist. 70% vastanutest ei ole huvitatud ettevõttes 

energia- ja ressursiauditi läbiviimisest. 

Eesti tööstusettevõtetes viiakse kogu ettevõtet hõlmavaid auditeid läbi väga harva, sest need on 

ajamahukad ja kulukad. Pigem tellitakse auditeid konkreetsele protsessi osale. Väljakujunenud 

praktikaks on piloteerivate auditite kombinatsioon detailse auditiga. Ettevõtete säästutegevuse 

praktikad tuginevad enam tootmistehnoloogia uuendamisele ja jäätmekäitlusele. Paikvaatlused 

näitasid, et probleeme oli eelkõige puudulikult lahendatud ventilatsioonisüsteemi ja jääksoojuse 

ärakasutamisega. Vähe kasutati kütte ja ventilatsiooni automaatset juhtimist ning hoone 

temperatuuri ei alandatud töövälisel ajal. Tarbevett ei soojendanud jääksoojuse arvelt ükski 

vaadeldud ettevõtetest. Jääksoojust ei kogutud ega suunatud tootmishoone kütteks, pigem juhiti 

liigne soojus välja. Seadmetepõhist elektrikasutamise monitoorimist kohtas vaid vähestes vaadeldud 

ettevõtetes.  

Eestis on kaheksa ehitiste energiatõhususe spetsialisti, kellel on oskused auditeerida ka 

tööstushooneid. Volitatud energiatõhususe spetsialistide kogemused tööstuste auditeerimisel on 

erinevad ning täiendõpet korraldab iga energiatõhususe spetsialist iseseisvalt. Samuti on Eestis 

puudus spetsiifiliste valdkondade ekspertidest, keda auditeerimisprotsessi kaasata (nt 

materjalikasutuse ekspert). Ettevõtted kaasavad Eesti energiatõhususe spetsialiste koostama 

üldisemaid piloteerivaid energiaauditeid või analüüsima spetsiifilisi protsessi osi. Suurettevõtted on 

pigem kaasanud välismaiseid pikaaegsete kogemustega audiitorfirmasid.  

Energia- ja ressursisäästu potentsiaali ei saa hinnata Eestis olemasoleva praktika baasil, sest 

teostatud auditid ei ole omavahel võrreldavad. Sellest tulenevalt peab Eesti tööstuste 

säästupotentsiaali hindama ekspertarvamuse baasil ning juhinduma ka välismaisest praktikast. 

Suurimat säästupotentsiaali näevad Eesti energiatõhususe spetsialistid soojusenergia puhul (Eesti 

energiatõhususe spetsialistide hinnangul 30%, Soome praktikas keskmiselt 16-19%). Elektrienergia 

säästupotentsiaal on ca 10% (Soome praktikas nt 6,5%). Eesti energiatõhususe spetsialistide 

hinnangul on suurimad säästuvõimalused toiduainetööstuses, sest vaatlused on näidanud 

toiduainetööstustes probleeme erinevates valdkondades, alates vananenud taristust kuni 

jääksoojuse kasutamata jätmiseni välja. Suurte elektritarbijate (tselluloositööstus, metalltoodete 

tootmine) probleemiks on eelkõige riiklik poliitika, mis ei tee maksuerisusi suurtele tarbijatele. 

Keskmiselt on tööstussektoris võimalik elektrienergiat säästa 153 GWh aastas ja soojusenergiat 433 

GWh aastas. Käesoleva uuringu raames koostatud küsitlusele vastanud ettevõtete andmete alusel 

(322 ettevõtet) on elektrienergia säästupotentsiaal 108 GWh aastas (6 miljonit eurot, keskmiselt 6% 

ettevõtete kasumist) ning 615 GWh soojusenergiat (34 miljonit eurot, keskmiselt 5% ettevõtete 

kasumist). 

Põhilised soovitused meetme ülesehitamisel on järgmised: 

- tööstuste auditeerimise juhendi uuendamine koostöös valdkonda tundvate spetsialistidega; 

- toetuse suunamine VKE-dele, aga ka suurettevõtetele; 
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- meetme raames ettevõtjate ja energiatõhususspetsialistide koolitamine, auditite koostamine 

ning investeeringute toetamine;  

- auditeerimise teostamine etappides (piloteeriv audit ja detailne audit);  

- mistahes auditi sisu ja tulemi eest vastutab vastava väljaõppe saanud energiatõhususe spetsialist 

kutseseaduse mõistes; 

- energiatõhususe spetsialistide, aga ka teiste kõrgeima taseme volitatud inseneride 

täiendkoolituse tagamine (parimad välisriikide praktikad). 

 

 

2. Mõisted 

Tahked kütused – küttepuit (sh puiduhake ja jäätmed), kivisüsi, põlevkivi, turvas. 

Vedelkütused – naftasaadused (nt bensiin, diisel, petrooleum), kütteõlid (nt põlevkiviõli). 

Mittemaaksed mineraalid – liiv, savi, kruus, kivid. 

Energiabilanss – süsteemi energiavoogude summa (süsteemi sisenevad ja sealt väljuvad 

energiavood). 

Volitatud energiaaudiitor – Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse Kutsekomisjoni istungil 
omistatud kutsekvalifikatsioon 8.taseme audiitorile. 
 
Säästutegevused – tegevused, mille tagajärjel väheneb energiakasutus ühiku kohta, tõhustub 
ressursikasutus ühiku kohta, välditakse jäätmeteket, väheneb saasteteke/-heide või suurenevad 
jäätmete  taaskasutus ja ringlussevõtt, näiteks nagu küttesüsteemide väljavahetamine, jääksoojuse 
ärakasutamine, tootmistehnoloogia uuendamine, toetavate IT-lahenduste juurutamine. 
 
Jäätmete taaskasutamine - jäätmekäitlustoiming, mille peamine tulemus on jäätmete kasutamine 
kasulikul otstarbel selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks sellel otstarbel 
kasutatud, või jäätmete ettevalmistamine nende eelnimetatud otstarbel ja viisil kasutamiseks kas 
tootmises või majanduses laiemalt. 
 
Jäätmete ringlussevõtt - jäätmete taaskasutamismoodus, kus jäätmetes sisalduvat ainet kasutatakse 
tootmisprotsessis esialgsel või muul otstarbel, kaasa arvatud bioloogiline ringlussevõtt, kuid välja 
arvatud jäätmete energiakasutus ja töötlemine materjalideks, mida kasutatakse kütusena või 
kaeveõõnte täitmiseks. 
 
Jäätmetekke vältimine - on asja jäätmeteks muutumisele eelnevate meetmete rakendamine 
tekkivate jäätmete koguse ja jäätmete keskkonna- ning terviseohtlikkuse vähendamiseks. 
 

Ressursitootlikkus - mõõdetakse sisemajanduse koguprodukti (SKP) ja kodumaise toormaterjali 

tarbimise näitaja (DMC) suhtega (€/kg). 

Tööstussektorid – Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori1 järgi tegevusalad B - E (mäetööstus; 
töötlev tööstus; elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustus, 

                                                           

1 EMTAK 2008 
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kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus) ning  tegevusvaldkond A, mis on piiritletud Vabariigi 
Valitsuse 6. juuni 2013. a määruse nr 892  §-s 11 nimetatud kompleksloakohustuslastega 
ettevõtetega. 

 

 

3. Lühendid 

EL – Euroopa Liit 

EMTAK – Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator 

VKE – Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted 

 

4. Metoodika 

Käesoleva uuringu eesmärk on kaardistada tööstussektori ettevõtete energia- ja ressursitõhususe 

hetkeolukord ning anda EL eelarveperioodi 2014-2020 vahenditest rahastatava toetusmeetme 

„Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ väljatöötamiseks vajalikud soovitused. Hetkeolukorra 

kaardistamiseks analüüsiti olemasolevaid andmeid ja uuringuid, viidi läbi küsitlus ettevõtete hulgas,  

teostati paikvaatlusi tööstustes ning korraldati fookusgrupi intervjuud energiatõhususe 

spetsialistidega. 

Küsitlus 

Uuringu raames viidi läbi kvantitatiivne küsitlus, milleks kasutati veebipõhist struktureeritud 

ankeetküsitlust. Küsitluse sihtgrupiks oli vastavalt lähteülesandele tööstussektori ettevõtted.  

Uuringus vaadeldakse EMTAK alusel B (mäetööstus), C (töötlev tööstus), D (elektrienergia, gaasi, auru 

ja konditsioneeritud õhuga varustamine) ja E (veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus) 

klassifikaatoriga ettevõtteid, lisaks ka keskkonnaluba omavaid A (põllumajandus, metsandus ja 

kalapüük) klassifikaatoriga ettevõtteid.  

Küsitlus saadeti välja 10 000 ettevõttele, mis on küsitluse üldkogum. Representatiivne valimi suurus 

antud üldkogumi juures on 360 ettevõtet (usaldusnivooga 95%), küsitlusele vastas 322 ettevõtet. 

Koostöös Keskkonnaministeeriumi esindajatega otsustati puuduvad vastused asendada 

katusorganisatsioonidelt tagasiside küsimisega. 

 

Paikvaatlused 

Küsitluse tulemusi valideeriti ettevõtetes toimunud paikvaatlustel. Süvaintervjuu ja paikvaatlus viidi 

läbi kümnes ettevõttes. Paikvaatluste ja intervjuude eesmärk oli koguda küsitlusele täiendavat 

informatsiooni ning tuvastada energia- ja ressursitõhususe tõstmiseks tehtud tegevusi või 

puudujääke. Eelkõige koguti infot parimate praktikate kaardistamiseks.  

                                                           

2 Vabariigi Valitsuse 06.06.2013 määrus nr 89 „Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille 

korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba“ 
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Ettevõtete valimisel lähtuti kolmest kriteeriumist: 1) ettevõtte suurus, 2) tegevusvaldkond ja 3) 

energiasäästu suurus. Kümnest ettevõttest üheksa olid VKE-d ning üks suurettevõte. Põhiline 

rõhuasetus oli keskmise suurusega ettevõtetel, kus kulud energiale ja ressursile olid piisavalt suured 

ning tootmine piisavalt mahukas. Tegevusvaldkondadest jäeti vaatluse alt kõrvale elektri tootmine, 

kaevandamine, vee kogumine, kanalisatsioon, taime- ja loomakasvatus ning keskenduti keskmise 

suurusega töötleva tööstuse ettevõtetele, kus tootmisliinid on keerukamad. Elektritootjad ja 

kaevandamisega tegelevad ettevõtted kuuluvad enamasti suurettevõtete alla nii töötajate arvult kui 

käibelt. 

 

Energiatõhususe spetsialistide fookusgrupi intervjuud 

Energiatõhususe spetsialistide seisukoha kaardistamiseks korraldati fookusgrupi intervjuud, kus 

osales seitse energiatõhususe spetsialisti kaheksast, kellele on Eestis antud õigus läbi viia 

tööstusettevõtetes energiaauditeid. Intervjuude eesmärgiks oli eelnevalt ettevõtete seas läbi viidud 

küsitluse tulemuste valideerimine ning energiatõhususe spetsialistide oskuste ja vajaduste 

kaardistamine. 

Säästupotentsiaali leidmine 

Tulenevalt sellest, et Eesti tööstusettevõtete hulgas on vähe läbiviidud omavahel võrreldavaid 

auditeid, ei saa säästupotentsiaali kalkuleerimisel tugineda olemasolevale praktikale, vaid tuleb 

juhinduma teiste riikide praktikast. Säästupotentsiaal kalkuleeriti eksperthinnanguid ja teiste riikide 

praktikaid kasutades erinevate ressursikasutuse valdkondade lõikes. Kogu Eesti tööstusettevõtete 

säästupotentsiaal ressursikasutuse valdkonnas kalkuleeriti Statistikaameti andmetele tuginedes. 

Võrdluseks leiti säästupotentsiaal ka küsitluses osalenud ettevõtete jaoks piisavalt hästi esindatud 

andmete lõikes. 

Soovituste andmine meetme väljatöötamiseks 

Meetme jaoks vajalikud soovitused ja ettepanekud töötati välja kombineerides küsitluse, 

paikvaatluste, intervjuude ja alusdokumentide analüüsi tulemusi. Parimad praktikad Eesti 

tööstusettevõtete tarbeks tuginevad paikvaatlustele, teiste riikide praktikale ja ekspertarvamustele. 

Auditeerimise metoodikate valimisel tugineti energiatõhususe spetsialistide ettepanekutele ning 

teistes riikides läbiviidud praktikatele. Energiatõhususe spetsialistide koolitusvajadus tugineb 

energiatõhususe spetsialistide hinnangule. 
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5. Ülevaade Euroopa ja Eesti tööstussektorite 

ettevõtete energia- ja ressursikasutusest 

tegevusalade lõikes 

 

5.1. Energiakasutus Eestis 

Käesolevas uuringus keskendutakse Eesti tööstusettevõtete energia- ja ressursitõhususe 

analüüsimisele. Uuringu põhiline rõhuasetus on töötleval tööstusel (EMTAK klassifikaator C), kuid 

EMTAK alusel kaastakse küsitlusse ka mäetööstus (B), elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud 

õhuga varustavad ettevõtted (D), veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitlusega 

tegelevad ettevõtted (E) ning lisaks ka keskkonnaluba omavaid põllumajanduse, metsanduse ja 

kalapüügiga (A) tegelevaid ettevõtteid.  

Andmed Eesti ja välisriikide tööstussektorite energia- ja ressursitarbimise kohta pärinevad üldistest 

uuringukokkuvõtetest, riiklikest andmebaasidest ja EUROSTAT andmebaasidest.  

Statistikaameti andmetel tarbitakse Eestis tervikuna (sh kodumajapidamised, tööstus) kõige rohkem 

vedelkütuseid, soojust ja elektrienergiat. 

 

  

Joonis 1. Energiatarbimine Eestis 

2012.aasta seisuga oli suurim energiabilanss muude mittemetalsetest mineraalidest toodete 

tootmises (1,47 TWh/a), millele järgnes puidutööstus (1,16 TWh/a) ja paberitööstus (0,8 TWh/a).3  

Võrreldes 2011.aastaga suurenes energiabilanss 0,45 TWh võrra. Kütused (2,31 TWh/a), 

elektrienergia (2,19 TWh/a) ja soojusenergia (2,18 TWh/a) olid võrdselt kasutuses. Kõige rohkem 

kasutati tööstuses lisaks elektrile põlevkivi (0,61 TWh/a), maagaasi (0,61 TWh/a), kivisüsi (0,39 

TWh/a) ja diislikütust (0,32 TWh/a). Perioodil 2009-2012 on kivisüsi tarbimine vähenenud (0,56 TWh-

lt 0,39 TWh-le), põlevkivi kasutus suurenenud (0,41 TWh-lt 0,61 TWh-le), maagaasi tarbimine 

suurenenud (0,45 TWh-lt 0,61 TWh-le), diislikütuse tarbimine suurenenud (0,30 TWh-lt 0,32 TWh-le), 

                                                           
3 www.stat.ee 
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elektrienergia tarbimine suurenenud (1,94 TWh-lt 2,19 TWh-le) ning soojuse tarbimine suurenenud 

(1,98 TWh-lt 2,18 TWh-le). Kütuste (tahke ja vedelkütused) tarbimine kokku on perioodil 2009-2012 

suurenenud 19% ja kogu energiatarbimine 13%. 

Erinevaid kütuseid (eriti kivisüsi ja põlevkivi) tarbis muundamiseks teisteks energialiikideks kõige 

rohkem muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine (1,22 TWh), millele järgnes 

ehitussektor (0,44 TWh). Elektrienergiat tarbivad enam paberitööstus (0,36 TWh), toiduainetööstus 

(0,32 TWh), puidutööstus (0,31 TWh) ja masinaehitus (0,29 TWh). Soojusenergiat tarbivad enam 

puidutööstus, paberitööstus, toiduainetööstus ja keemiatööstus. 
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Tabel 1. Energiabilanss Eesti tööstussektorite kaupa 2012.aastal (Allikas: Statistikaamet) 

  
Kütus kokku 

(GWh) 
Elektrienergia 

(GWh) Soojus (GWh) 
Energia 

kokku (GWh) 

..lõpptarbimine tööstussektoris 2310 2184,4 2181,1 6675,1 

....lõpptarbimine raua- ja terasetööstuses 0,28 1,1 0,8 2,2 

....lõpptarbimine keemiatööstuses 160 198,0 193,3 551,8 

....lõpptarbimine mitteraudmetallide 
tööstuses 8,3 8,6 0,3 17,2 

....lõpptarbimine muude 
mittemetalsetest mineraalidest toodete 
tootmises 1223,9 206,1 43,6 1473,2 

....lõpptarbimine transpordivahendite 
tootmises 6,11 60,5 41,9 108,6 

....lõpptarbimine masinaehituses 64 284,9 145,8 495,1 

....lõpptarbimine mäetööstuses 162 18,6 1,4 182,2 

....lõpptarbimine toiduaine- ja 
tubakatööstuses 24 320,5 365,2 709,8 

....lõpptarbimine paberitööstuses ja 
trükinduses 23 363,8 417,4 804,8 

....lõpptarbimine puidutööstuses 144 313,8 700,6 1158,3 

....lõpptarbimine ehituses 437 81,4 37,5 556,2 

....lõpptarbimine tekstiili- ja 
nahatööstuses 3,8 118,3 62,8 184,9 

....lõpptarbimine mujal liigitamata 
tööstuses 51 208,8 170,5 430,7 

 

 

5.2. Energiakasutuse võrdlus Euroopas 

Vaadeldes tööstussektori energiatarbimist 1000 elaniku kohta, on Eesti tööstussektor Euroopas 

pigem tagasihoidlikul positsioonil. Suured energiatarbijad on elaniku kohta näiteks Itaalia, Holland, 

Saksamaa, aga ka Läti. 
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Joonis 2. Kogu energiatarve EL tööstussektoris 2012.aastal (Allikas: EUROSTAT) 

Samas vaadates energiatarbimise mahtu SKP-st on Eesti majandus Euroopa Liidu üks suuremaid 

tarbijaid, keda edestab vaid Bulgaaria. Kümneaastase perioodi jooksul on majanduse 

energiamahukus vähenenud kõikidel Euroopa Liidu riikidel. 
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Joonis 3. Majanduse energiamahukus (kilogrammi naftaekvivalenti 1000 euro SKP kohta) (Allikas: 

EUROSTAT) 

Vaadeldes tööstussektori energiatarbimisest eraldi elektritarbimist, siis olulisel määral mõjutab 

elektritarbimist riigi SKP muutus. Tööstuse kiire arengu perioodil võib elektri tarbimine tööstuses 

kahekordistuda 15 - 20 aastaga. Majanduskriisi aastatel tööstuse elektritarbimine mõnevõra langeb 

või püsib konstantsena ja hakkab koos majandusolukorra paranemisega jälle tõusma. Joonistel 4 ja 5 

kuvatakse tarnitud energiat, mis tähendab, et kütteotstarbeks vajaminev elekter (soojuspumbad ning 

elektriküte) kuvatakse elektrienergia tulbas. Aastatel 2002 – 2007 kasvas elektri tarbimine Eesti 

töötuses keskmiselt 7 %/a ehk ligikaudu 140 GWh/a. Tööstussektori elektritarbimises kajastub samuti 

ilmekalt 2009. aasta majanduslanguse mõju. Aastal 2010 oli tööstussektori elektritarbimine 2,8 TWh, 

mis moodustas 38% kogu riigi elektritarbimisest4. 

 

                                                           

4 http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=Energiatarbimine_t%C3%B6%C3%B6stussektoris 

 

http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=M%C3%B5iste:SKP
http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=Energiatarbimine_t%C3%B6%C3%B6stussektoris
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Joonis 4. Senine energia lõpptarbimine tööstussektoris (Allikas: www.energiatalgud.ee) 

 

 

Joonis 5. Senine elektritarbimine tööstussektoris ning elektritarbimise ja SKP muutused (allikas: 

www.energiatalgud.ee) 

Võrreldes EL riikidega, jääb Eesti keskmine tööstusettevõtete elektritarbimine EL keskmisele alla.  
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Joonis 6. Elektritarbimise võrdlus Eesti ja EL keskmise vahel perioodil 2001-2012 

Võrdleme näiteks Eesti, Soome, Läti, Saksamaa, Tšehhi ja Sloveenia tööstuse energiatarbimist 

tervikuna ning elektritarbimise, soojusenergia ja kütuste lõikes. 

Võrreldes Soome ja Eesti tööstussektori energiabilanssi, on erisused selgesti esiletulevad. Soome 

ettevõtted kasutavad tootmisprotsessides kaks korda rohkem erinevaid kütuseid (tahkeid ja 

vedelkütuseid) kui elektrienergiat ja soojust. Soomes on suurimateks energiatarbimise 

tööstusvaldkondadeks paberitööstus (75,88 TWh/a), koksitööstus (15 TWh/a), puidutööstus (7,5 

TWh/a), metallitööstus (21 TWh/a) ja keemiatööstus (12,5 TWh/a). Soomes on kütuste tarvitamise 

osakaal kõige suurem paberitööstuses (57,8 TWh/a), Eestis kasutavad paberitööstused pigem elektrit 

ja soojusenergiat. Soome metsaressurss on suur ning puitmaterjali kasutamine küttena soodne. 

Eesti ja Sloveenia võrdlus näitab, et Sloveenia tööstusettevõtted tarbivad rohkem elektrienergiat ja 

kütuseid, kui Eesti tööstusettevõtteid. Sloveenias on suurimaks elektritarbijaks samuti metallitööstus 

(2 TWh/a) ja paberitööstus (0,6 TWh/a). Metallitootmine on ka suurim maagaasi tarbija (1,14 

TWh/a). 
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Tabel 2. Energiakasutus tööstussektoris riikide võrdluses 

  Kütus 

TWh/a 

Elektrienergia 

TWh/a 

Soojus 

TWh/a 

Kokku 

TWh/a 

Eesti 2,31 2,2 2,18 6,67 

Osakaal % 35% 33% 33% 100% 

Soome5 99 32 18,4 150 

Osakaal % 66% 22% 12% 100% 

Läti6   2   10,54 

Osakaal %   19%    100% 

Saksamaa7   239   1146 

Osakaal %   21%    100% 

Tšehhi8 

 

75 

 

483 

Osakaal %   16%    100% 

Sloveenia9 7,5 6 0,65 14 

Osakaal % 53% 42% 5% 100% 

 

Kõige paremini on andmed riikide lõikes kättesaadavad elektritarbimise kohta. Võrdlus näitab, et 

Eesti tööstusettevõtete elektritarbimine moodustab riigi kogu energiatarbest proportsionaalselt 

suurema osa kui teistel võrreldavatel riikidel (va Sloveenia). 

 

5.3. Ressursikasutus 

Ressursikasutuse all käsitletakse kõiki materjale (elus ja eluta), sh maa, muld, õhk, vesi, 
ökosüsteemid jms. Ressursitõhusus hõlmab ressursside säästvamat kasutust 10.  

 

Euroopa tööstuse energia- ja ressursitarbimise ülevaade11 

Keemiatööstus ja naftakeemiatööstus. Keemiatööstuse 29 000 ettevõttes töötab 1 205 000 töötajat. 

Keemiatööstuse toodangu väärtus on 449 miljardit eurot (2009, Eurostat) ning käive moodustab 

                                                           
5 http://www.stat.fi/ 
6 http://www.csb.gov.lv/en 
7 https://www.destatis.de/DE/Startseite.html 
8 http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home 
9 http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home 

10 European Commission, Sustainable Industry: Going for Growth&Resource Efficiency, 2011 

11 http://www.koda.ee/ettevotjate-esindamine-2/majanduspoliitika/kasulik-teave/euroopa-
energiamahukast-toostusest/?title= 

 

http://www.koda.ee/ettevotjate-esindamine-2/majanduspoliitika/kasulik-teave/euroopa-energiamahukast-toostusest/?title
http://www.koda.ee/ettevotjate-esindamine-2/majanduspoliitika/kasulik-teave/euroopa-energiamahukast-toostusest/?title
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1,15% ELi SKP-st. Ainult 8% naftast kasutatakse keemiatööstuses 

kütteainena, suur osa läheb töötlemisse. Töötleva tööstuse osa tööstussektorite energiatarbimisest 

on 18%. Hinnanguliselt 85% keemiatööstuse toodetest toodetakse umbes kahekümnest lihtsast, 

niinimetatud baaskemikaalist. Baaskemikaalid saadakse omakorda ligikaudu kümnest toorainest ja 

töödeldakse seejärel ümber umbes 300 vahetooteks. Baaskemikaalid ja vahetooted on 

klassifitseeritud mahtlastikemikaalidena (bulk chemicals). Vahetoodetest saadakse umbes 30 000 

tarbetoodet.  

Süsi, nafta ja maagaas on põhilised toorained enamiku mahtlastikemikaalide tootmiseks. Igas etapis 

lisandub väärtus: toornaftal on suhteline väärtus 1, kütteainel 2, tüüpilisel naftakeemiasaadusel 10, 

tüüpilisel tarbekaubal 50. Fossiilkütused on samuti äärmiselt olulised energiaallikad, milles esikohal 

on nafta (u 40%), seejärel süsi (u 26%) ja maagaas (u 21%). Umbes 8% toornafta kogunõudlusest 

kasutatakse toorainena, ülejäänud osast toodetakse 

kütust peamiselt transpordi jaoks. 

Värviliste metallide tööstus on väga laiahaardeline ning hõlmab mitmesuguste materjalide, nagu 

alumiiniumi, plii, tsingi, vase, magneesiumi, nikli, räni ja paljude teiste materjalide tootmist. Kokku 

annab sektor otseselt tööd umbes 400 000 inimesele (Eurometaux, juuli 2011). Selle suurim ja kõige 

tähtsam allharu on alumiiniumitööstus, kus 2010. aastal oli 240 000 töötajat ja käive ulatus 25 

miljardi euroni. Samal aastal oli boksiiditoodang 2,3 miljonit tonni ja  

esmase ning ringlussevõetud alumiiniumi kogutoodang oli kokku 6 miljonit tonni (270 tehast). 

Euroopa Komisjoni määratud võrdlusetaloniks on 1 514 kg CO2-ekvivalenti toodetud esmase 

alumiiniumi tonni kohta. Mitmed analüüsid on näidanud, et tooraine ja energia on ELi värviliste 

metallide tööstuse konkurentsivõime kõige olulisemad tegurid. Olenevalt allsektorist moodustavad 

energia- ja toorainekulud ligikaudu 50–90% rafineeritud metallide tootmise kogukuludest. Tooraine 

hinnad on vahemikus 30–85% kogukuludest, samas kui energiahind on kogukuludest 2–37%. 

Tooraine poolest on ELi metallitootmiseks vanametalli ringlussevõtt sama oluline nagu maakide ja 

kontsentraatide kasutamine. 2005. aastal klassifitseeriti ELi metallitööstuses boksiit, magneesium, 

räni ja vasekontsentraadid impordisõltuvusest kõige enam puudutatud tooraineks (näiteks 50% 

maailma koksiekspordist tuleb Hiinast ja 40% maailma vasekontsentraadiekspordist tuleb Tšiilist). 

Värviliste metallide tööstus on tööstusharu, mis vajab palju elektrienergiat, seda eriti alumiiniumi-, 

plii- ja tsingitootjate jaoks, kes on suured elektrienergia tarbijad. Märkimisväärse osa ELi värviliste 

metallide tarbimisest katab import.  

Euroopa raua- ja terasetööstuses töötab 360 000 inimest ja sektori käive oli 2010. aastal 190 

miljardit eurot. Kogu energiatarbimise osa ulatub 3 700 gigadžaulini, mis moodustab ligi 25% 

tööstusliku tootmise energiatarbimisest – CO2-heide kokku on ligikaudu 350 miljonit tonni, mis 

moodustab 4%  ELi koguheitest. Terase tootmiseks on põhiliselt kaks meetodit. Esimest nimetatakse 

integreeritud protsessiks ja see põhineb rauamaagist raua tootmisel, ent ka selle meetodi puhul 

kasutataks keskmiselt 14% ulatuses vanarauda. Teine on niinimetatud ringlussevõtu meetod ja see  

kasutab põhilise toorainena vanarauda. 

Energiatarbimine on ringlussevõtu meetodil palju väiksem (umbes 80%). Hinnanguliselt ulatub 

integreeritud protsessis tegelik energiatarbimine 17–23 GJ-ni kuumvaltsitud toote tonni kohta. 

Euroopa tasandil loetakse integreeritud tehase puhul 21 GJ/t keskmiseks väärtuseks. Euroopa 

tööstuses registreeritud energiatarbimise vähenemine umbes 50% viimase 40 aastaga tuleneb 

osaliselt integreeritud protsessi asendamisest ringlussevõtu meetodiga (osakaal on tõusnud 20%-lt 
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1970ndail 40 %-le praegu). Ringlussevõtule ülemineku väljavaade on siiski piiratud vanametalli 

kättesaadavuse ja kvaliteedi tõttu. Euroopas tekib umbes 80% integreeritud protsessiga seotud CO2-

heitest heitgaasidest. Neid heitgaase kasutatakse suurel määral ära samas tööstuses, et toota umbes 

80% sellele tööstusele vajalikust elektrist. 2008. aastal ulatus toorterase toodang ELis 198 miljoni 

tonnini, mis on 14,9% kogu maailma toodangust. Kümme aastat varem oli veidi väiksema toodanguga 

(191 miljonit tonni) Euroopa riikide osa maailma toodangust 24,6%. Euroopa osakaal selgelt 

vähenenud.  

Keraamikatööstus annab otseselt tööd 300 000 inimesele ning hõlmab väga erinevaid tooteid, 

näiteks tellised ja katusekivid, keraamilised torud, seina- ja põrandaplaadid, sanitaartehnikatooted, 

laua- ja dekoratiivnõud, abrasiivid, tulekindlad tooted ja tehnilised keraamikatooted. 

Keraamikasektor koosneb suurel määral VKE-dest. 

Euroopa tsemenditööstuses töötas 2010. aastal 48 000 töötajat ning käive 95 oli miljardit eurot. 

Energiatarbimise võrdlusetalon on 110 kWh/tonn. 2009. aastal toodeti 27 ELi liikmesriigis kokku 

umbes 250 miljonit tonni tsementi, mis moodustab 8,6% maailma tsemenditoodangust. Maailmas 

koondub tootmine enamasti Aasiasse (75%) ja Hiina üksi toodab juba ligi 

pool kogu maailma tsemendist (54,2%). Euroopa tsemenditööstust iseloomustab suur 

kapitalimahukus (150 miljonit eurot miljoni tonni tootmisvõimsuse kohta) ning kõrge 

energiatarbimise tase (60–130 kg ühe tonni nafta või naftaekvivalendi kohta ning täiendavalt 90–130 

kWh elektrit tonni kohta). Samuti oluline tunnus on piirkondlike tsemenditurgude asumine alla 200 

miili raadiuses. Tsemenditööstus on üks peamiseid CO2-heite tekitajaid – CO2 koguheide oli 3% EL-i 

koguheitest. Tsemenditööstuse tekitatud süsinikdioksiidiheited moodustavad umbes 5%  kogu 

inimtegevuse tekitatud heitest. Põhilised CO2-heite allikad tsemenditööstuses on tooraine 

dekarboniseerimisprotsess ja kütuste põlemine. 

Klaasitööstuse 1300 ettevõtet annab otseselt tööd 200 000 inimesele ning toodang ulatus 2010. 

aastal 34 miljoni tonnini (30% maailma kogutoodangust). Ühe tonni klaasi ringlussevõtt hoiab ära 

CO2-heite 670 kg ulatuses. Klaasitööstuse aastane CO2-heide ulatub umbes 25 miljoni tonnini. ELi 

klaasitööstuse allsektoritest on suurim klaaspakendisektor, mis moodustab kogu klaasitoodangust 

üle 60%. Selle sektori tooted on klaasnõud (pudelid ja purgid). Klaasanumaid toodetakse kõikides ELi 

liikmesriikides, v.a Iirimaal ja Luksemburgis. Maailmas on suurim klaaspakenditootja EL, kus on 

umbes 140 klaasivabrikut. Lehtklaas, mis moodustab umbes 22% kogu klaasitoodangust, on ELi 

klaasitööstuse suuruselt teine sektor. See hõlmab valuklaasi ja valtsklaasi tootmist. ELis tegutseb viis 

valuklaasitootjat ja viis valtsklaasitootjat. 2008. aastal ulatus lehtklaasisektorist tekkinud CO2-heide 

kokku 7 miljoni tonnini, millest umbes 6,5 miljonit tuleb valuklaasi tootmisest ja umbes 0,5 miljonit 

tonni valtsklaasi tootmisest. Klaasfilamentkiudu toodetakse ja tarnitakse mitmel kujul – klaaskiust 

heie, klaaskiust matid, tükeldatud klaaskiud, tekstiillõng, riie, jahvatatud kiud. Selle peamine 

lõppkasutusala (umbes 75%) on komposiitmaterjalide, eriti termoreaktiivsete vaikude, aga ka 

termoplastide tugevdus. Komposiitmaterjalide peamised turud on ehitus, autotööstus ja 

transpordisektor (50%) ning elektri- ja elektroonikatööstus. Eriklaasisektor moodustab klaasitööstuse 

toodangust umbes 6% ja on suuruselt neljas sektor. Põhitoodete hulka kuuluvad klaas televiisorite ja 

monitoride jaoks, valgustiklaas (torud ja pirnid), optiline klaas, laboriklaas ja tehniline klaas, 

boorsilikaatklaas ja keraamiline klaas (kööginõud ja kõrgtemperatuursed majapidamisseadmed) ning 

elektroonikatööstuse klaas (vedelkristallkuvarid (LCD)). Majapidamisklaasisektor on üks 

klaasitööstuse väiksemaid sektoreid ja moodustab kogutoodangust umbes 4%.  
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Statistikaamet on koostatud Eesti majandust läbiva materjalivooarvestuse, mis toetub riigiti Eurostat 

andmetele12. 

Üks oluline sisendiindikaator on kodumaine toormekasutus (used domestic extraction). Kodumaine 

toormekasutus hõlmab kõiki kodumaisest keskkonnast ammutatud tahkeid, vedelaid ja gaasilisi 

materjale, millel on majanduslik väärtus ning mida kasutatakse tootmises ja tarbimises.  Eesti 

kodumaine toormekasutus on üks suuremaid Euroopa Liidus. 

 

 

Joonis 7. Kodumaise toorme kasutamine Euroopas 2012 

Kodumaise toormekasutuse trendid aastatel 2003–2012 on toodud järgmistel joonistel põhiliste 
materjaliliikide kaupa, võrreldes Euroopa Liidu keskmisega. Kuna Eestis metallimaake ei kaevandata, 
on võrreldavuse huvides mineraalse toorainena vaadeldud ainult mittemaakseid mineraale.  
 

Eesti ettevõtete biomassi kasutus on küündinud viimastel aastatel EL keskmisele tasemele. 60–70% 
biomassist pärineb metsandusest. 
 

                                                           

12 http://www.stat.ee/37853 
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Joonis 8. Biomassi kasutus (tuhat tonni tuhande elaniku kohta) 

Mittemaakseid mineraale kasutavad Eesti tööstusettevõtted Euroopa keskmisest tunduvalt rohkem. 
Liiv, kruus ja savi moodustavad 90% Eesti mineraalsest toormest ning on nende laia leviku tõttu 
kergesti kättesaadavad ja kasutatavad. 

 

 

Joonis 9. Mittemaaksed mineraalid (tuhat tonni tuhande elaniku kohta) 

Kui EL-st keskmisena on fossiilsete kütuste kasutamine vähenenud, siis Eestis on see pigem kasvanud.  
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Joonis 10. Fossiilsete kütuste kasutamine (tuhat tonni tuhande elaniku kohta) 

Loodusressursside kasutamisel on kaks olulist aspekti: kasutatud kogus ja kasutuse efektiivsus. 

Selleks, et vähendada kasutatud loodusressursside kogust, säilitades samas olemasolev tootmise 

taseme, tuleb tõsta loodusressursside kasutuse efektiivsust. Seega lisaks näitajatele, mis 

iseloomustavad loodusressursside kasutuse absoluutset taset (sisend- ja tarbimise indikaatorid), on 

vajalikud ka loodusressursside kasutuse efektiivsust väljendavad näitajad. Selleks seotakse 

materjalivoo bilansist tuletatud näitajad (makro)majandusnäitajatega.  Perioodil 2001-2012 on EL 

keskmine ressursitootlikkus suurenenud, Eestis pigem langenud ning on Euroopa riikide hulgas üks 

madalamaid.  

Seega on Eesti ettevõtetel oluline analüüsida ressursikasutust ning panustada selle tõhususe 

tõstmisse. 

 

 

Joonis 11. Ressursitootlikkus Eestis ja Euroopa Liidus (tuhat tonni tuhande elaniku kohta) 
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Peamine põhjus, miks Eestis ressursitootlikkus langes, on põlevkivi kaevandamise märgatav 

suurenemine samal ajal kui fossiilsete kütuste ressursitootlikkus on väga madal. Kuni Eesti 

elektrienergia tootmine jääb põlevkivipõhiseks, jääb ka summaarne ressursitootlikkus Eestis teiste 

Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes endiselt madalaks. Kuna väga suur kasutatav põlevkivikogus 

domineerib ülejäänud materjaliliikide üle ja varjutab teiste materjalide kasutuse tootlikkuse, saab 

väita, et summaarne ressursitootlikkus ei ole Eesti majanduse materjalikasutuse jaoks hea näitaja 

ning eri materjaliliike tuleks analüüsida eraldi. Samas erineb selline analüüs majandust läbiva 

materjalivoo arvestuse kontseptsioonist. 
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6. Energia- ja ressursitõhususe hindamise metoodikad 

6.1. Energia- ja ressursitõhususe hindamise ning auditite tegemise 

metoodikad  

Euroopa Energiatõhususe direktiiv (EED) jõustus 4. detsembril 2012. Enamus direktiivis sätestatud 

tingimused tuli liikmesriikidel täita 5. juuniks 2014. Direktiiv rajab energiatõhususe edendamisele 

ühtse raamistiku kogu Euroopas ning peaks kindlustama Euroopa Liidu eesmärki suurendada 

energiatõhusust märgatavalt aastaks 2020. Üheks energiatõhususe suurendamise meetmeks on 

regulaarse energiaauditi läbiviimise nõue suurtele ettevõtetele alates 5. detsembriks 2015 iga nelja 

aasta tagant. Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ei ole energiaaudit kohustuslik, kuid 

eeldatakse ergutavate meetmete rakendamist auditite läbiviimiseks.13 

Energiatõhususe direktiiv nõuab liikmesriikidelt kõrge kvaliteediga energiaauditite läbiviimise 

edendamist ning suurtele ettevõtetele pandud nõuete täitmise kontrollimist. Liikmesriigid peavad 

toetama kõrge kvaliteediga energiaauditite läbiviimist väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. 

Artikkel 16 sätestab, et liikmesriigid peavad tagama energia-audiitorite sertifitseerimis- ja 

akrediteerimisskeemide olemasolu hiljemalt 31. detsembriks 2014. Vajadusel tuleb rakendada 

audiitorite treeningprogramme.14 

Sellest tulenevalt on järgnevalt analüüsitud energiaauditite programme ning nõudeid 

energiatõhususe spetsialistide valitud Euroopa riikides eesmärgiga kaardistada levinumaid 

rahvusvahelisi energiatõhususe hindamise metoodikaid ning kutsekvalifikatsioonide ja 

säästutegevuste praktikaid ressursikasutuse juhtimiseks ja efektiivsuse suurendamiseks. 

Energiaauditite tegemise metoodika kohta tööstuses on koostatud artikleid ja ülevaateid. 

Alljärgnevalt on tutvustatud kahte juhendit, mis koondavad kasutatavad meetodid kokku. 

 

1. Lytras, K.& Caspar, C. Audit II. Topic Report: Energy Audit Models. 

Kogumik on koostatud Soome energia- ja materjalitõhusust uuriva ettevõtte Motiva OÜ poolt ning 

annab kokkuvõtvalt ülevaate energiaauditite tegemise metoodikatest. 

Kogumik jaotab metoodikaid nende ulatuse ja põhjalikkuse alusel skaneerivateks mudeliteks ja 

analüüsivateks mudeliteks (vt Tabel 3). 

                                                           
13 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm  
14 http://eedguidebook.energycoalition.eu/energy-audits.html  

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm
http://eedguidebook.energycoalition.eu/energy-audits.html
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Tabel 3. Energiaauditeerimise mudelid Lytras&Caspar alusel 

Skaneerivad mudelid Tuuakse välja valdkonnad, kus on võimalik kokku hoida. Ei minda 

analüüsiga sügavuti. Kasutatakse, kui  aega napib. Kiired ja 

odavad. Samas ei pruugi välja tuua kõiki asjaolusid ning enamasti 

teeb soovitusi täiendavateks analüüsideks. Skaneerivate auditite 

alla kuuluvad läbivaatav ja esialgne audit.  

- Läbivaatav audit Lihtsate süsteemide puhul kasutatav. Sobib väikestele või 

keskmise suurusega objektidele, kui tootmine pole väga keerukas. 

Annab ülevaate energiakasutusest ja selgelt esiletulevatest 

kokkuhoiu tegevustest. 

- Esialgne audit Toetub senisele tarbimisele. Toob välja kokkuhoiukohad, teeb 

ettepanekud täiendavateks uuringuteks ja nende läbiviimise 

metoodikale. Viiakse läbi ekspertide meeskonna alusel.  

Analüüsivad mudelid Detailne analüüs. Piisavalt lähtealuseid otsuste langetamiseks, 

kuid on aja- ja ressursimahukad.  Elluviimise tegevused ei vaja 

täiendavaid uuringuid ega analüüse. 

- Valikuline audit Audiitor võib valida huvipakkuvad alad ning süvitsiminemise 

taseme, tuginedes võimalikele suurtele kokkuhoiu kohtadele. 

Taoliste auditite riskiks on keerukas kvaliteedikontroll.  

- Suunatud audit 

(süsteemispetsiifiline 

audit, põhjalik audit) 

Valdkonnad määratakse tellija poolt. Vajab kvaliteedikontrolli. 

Võib teha spetsiifilise analüüsi vaid ühele protsessi osale või siis 

kogu süsteemile. Ei ole kulu-efektiivne suurtel objektidel. 

 

2. Hasanbeigi, A. & Price, L. 2010. Industrial Energy Audit Guidbook: Guidlines for Conducting an 

Energy Audit in Industrial Facilities 

Juhend keskendub tööstusettevõtete auditeerimisele. Juhend jaotab sarnaselt Lyntras&Caspar tööle 

auditeid eelaudititeks ja detailseteks audititeks.  

Tabel 4. Energiaauditeerimise mudelid Hasanbeigi&Price alusel 

Eelaudit 

(läbikõndiv) 

audit 

Kasutab olemasolevat infot ning ei vaja põhjalikku eelnevat andmete kogumist. 

Auditid on lühiajalised ja tulemused üldised. Majanduslik kasu  arvutatakse 

tasuvusaja baasil. 

Detailne audit Vajalik detailsete andmete olemasolu, mille tõttu teostatakse eelnevaid andmete 

kogumisi ja mõõtmisi. Auditeerimise protsess on pikemaajaline ja tulemused on 

ülevaatlikumad ja annavad konkreetsemat sisendit täienduste tegemiseks. 

Majandusliku kasu analüüs sisaldab lisaks tasuvusajale ka sisemise tulumäära (IRR), 

nüüdis-puhasväärtuse (NPV) ja  elutsükli kulu (LCC) arvutusi. 

Hasanbeigi&Price juhend annab põhjaliku ülevaate ka tööstusettevõtete auditeerimise protsessist, 

millest anname järgnevalt ülevaate. 
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Auditeerimisprotsessi ülesehitus  

Auditeerimisprotsessil on neli peamist etappi: 

 Energiaauditi ettevalmistamine  

 Energiaauditi läbiviimine 

 Auditi raporti koostamine  

 Auditijärgsed tegevused  

Alljärgnevalt on esitatud üldistav ülevaade auditeerimise protsessist. Tegelik protsess ja väljundid 

määratakse koostöös audiitori ja tellijaga.  

Energiaauditi ettevalmistamisfaasis teostatakse järgmised tegevused: 

1. Määratakse kindlaks auditi kriteeriumid, sh auditi tüüp, eesmärk, metodoloogia, personali 

kaasatus, ajaline kestus, lõppraporti ülesehitus. 

2. Määratakse kindlaks auditi ulatus, sh kaalutakse olemasolevaid ressursse nagu töötajate aeg 

ja eelarve, aga ka oodatavaid tulemusi ning detailide rohkust. Suurte tööstushoonete puhul 

võib terve hoone auditeerimine olla liiga kulukas ning ajamahukas ning seega tuleks teha 

valikuid.  

3. Valitakse auditit läbiviiv meeskond, lähtudes auditeeritava objekti spetsiifikast. 

4. Koostatakse auditiplaan ning kontrollnimekiri, kus määratakse auditi strateegia ja 

protseduurid. Plaan ning kontrollnimekiri aitab audiitoritel jälgida auditi terviklikkust ning 

tagada, et midagi tähtsat ei jäeta tegemata. Auditiplaanis määratakse ära iga konkreetse 

tegevuse ajaline kestus ning määratakse kindlaks tegevused, mis on auditi tulemuse mõttes 

eriti tähtsad. Lisaks jaotatakse auditi tegevused auditit läbiviiva meeskonna liikmete vahel.  

5. Tutvutakse auditeeritava hoone ning seadmetega. Tuvastatakse meetodid, millega energia- ja 

ressursitõhusust hinnatakse ning määravad lisamõõtmiste vajaduse. Hoone ringkäigul 

viibivad ka töötajad ning ettevõtte juhtkonna esindaja kellega  arutatakse läbi 

auditeerimisprotsess ning veendutakse, et tootmisprotsessi loogikast on mõlemal osapoolel 

ühtne arusaam. 

6. Kogutakse elektriarved ning muu kergesti kättesaadav informatsioon. Ajalooliste andmete 

põhjal on võimalik hinnata tootmise efektiivsust erinevatel kellaaegadel, aastaaegadel, jne. 

Tüüpiliselt kogutakse viimase 2-3 aasta elektri- ja kütustearved, tootmismahud, andmed 

väliskliima kohta, hoone arhitektuurilised ning insenertehnilised plaanid ja üldine info hoone 

ja seadmete kohta.  

7. Koostatakse eelanalüüs, mis võimaldab audiitoritel paremini mõista tööstusettevõtte 

tööprotsesse ning tuvastada peamised energiavood. Selleks koostatakse spetsiaalne skeem, 

kus on näidatud kõik energia kulukohad. 

 

Energiaauditi läbiviimise faasis teostatakse järgmised tegevused: 

 

1. Energiaarvete analüüs, mille eesmärgiks on luua selge pilt tööstushoone energiatarbimisest. 

Energiaarvete analüüsimisel tuleb tähelepanu pöörata erinevatele arvete komponentidele. 

Elektriarvete puhul arvutatakse tavaliselt elektri päevane tarbimine ja koormusfaktor. Tihti 

kasutatakse analüüsimiseks graafilist lähenemist, mis aitab välja tuua sesoonsed erinevused 

energiatarbimises ning samuti võrrelda energiatarvet väliskliima või toodetud ühikute 

arvuga. 



27 

2. Mõõtmiste teostamine ja energia kulukohtade analüüsimine, mille tulemusena koostatakse 

plaan kõikidest seadmetest, mis kasutavad teatud tüüpi energiat. Plaaniga määratakse 

kindlaks kus, kui palju ning kui kiiresti energiat tarbitakse. Analüüsi lõpptulemuseks on 

tasakaalustatud diagramm, kus energia sisendid ja väljundid peavad olema võrdsed. 

Tüüpiliselt mõõdetakse auditi käigus: vedelike ja gaaside voolukiiruseid, elektriseadmete 

pinge ja voolutugevust, tahkete ja vedelate pindade temperatuuri, vedelike survet torustikes, 

väljaheitegaaside kogust ja koostist, suhtelist niiskust, valgustuse tugevust jne.  

3. Võrdleva analüüsi eesmärk on kõrvutada kulusid erinevate näitajatega, et määrata kindlaks 

kokkuhoiupotentsiaal. Võrdlevas analüüsis saab kulusid kõrvutada näiteks tööstusharu 

keskmisega, auditeeritava ettevõtte eelnevate aastate tulemustega, tööstusharu parima 

ettevõttega või tööstusharu ettevõtetega, kes kasutavad parimaid praktikaid või 

tehnoloogiat.  

4. Kokkuhoiukohtade tuvastamine sõltub suuresti auditeeritavast ettevõttest ning 

tööstusharust. Siiski identifitseeritakse tavaliselt peamised kulukokkuhoiukohad enim 

kasutatavate seadmete puhul.  

 Elektrimootorite puhul vaadatakse, kas ettevõttel on olemas elektrimootorite juhtimise 

plaan (motor management plan), mis aitab ettevõttel mõista mootorisüsteemide 

pikaajalisi säästuvõimalusi. Mootorite juhtimise plaani erinevateks osadeks on jälgimise 

programmi olemasolu, juhtnöörid parandamistööde ennetamiseks või asendusotsuste 

tegemiseks, mootorite riketeks valmistumine, ostu ja parandusjuhiste olemasolu, 

hooldusprogrammi olemasolu. Lisaks elektrimootorite juhtimise plaanile tuleb jälgida kas 

ettevõttes kasutatakse kõrge tootlikkusega või madala tootlikkusega mootoreid. Erinevat 

tüüpi mootorite kasutamise otstarbekus sõltub sellest, mitu tundi aastas mootor töötab.  

Optimaalse energiasäästu saavutamiseks on oluline valida õige suurusega mootor. Kõige 

energiasäästlikumaks peetakse mootoreid, mille võimsusest kasutatakse 75%. Lisaks 

mootori võimsusele tuleb jälgida, kas mootorid on varustatud kiiruse juhtimise 

seadmetega (Adjustable speed drives), mis võimaldab samuti energiat kokku hoida 

Kuna voolukõikumised vähendavad oluliselt kolmefaasiliste mootorite eluiga, tuleks 

veenduda, et voolukõikumine ei ületaks 1%.  

 Suruõhusüsteemides muutub rohkem kui 85% energiast soojuseks ning vaid 15% 

pneumaatiliseks energiaks. Seetõttu on suruõhk kallis energia ning selle kasutamist tuleks 

vähendada seal, kus see ei ole ilmtingimata vajalik.  

Suruõhusüsteemide optimaalse kasutuse saavutamiseks on vajalik süsteemide pidev 

jälgimine, üks peamisi kulukohti on lekkivad ühendused. Regulaarselt  tuleks kontrollida 

õhulekete olemasolu. Tüüpilises tööstuses, mida pole korralikult hooldatud küündib 

lekkiva õhu määr 20-30 protsendini. Parim viis lekkeid tuvastada on seebivesi või 

akustiline detektor. 

Normaalse kompressori tegevuse käigus tekib süsteemis kondensaat, mida eemaldatakse 

avades vastavad klapid. Sellise tegevuse käigus aga raisatakse palju õhku ning soovitatav 

on kasutada elektroonilisi kondensaadi eemaldajaid (Electronic condensate drain traps), 

mis ei vaja kondensaadi eemaldamiseks õhu välja laskmist süsteemist. 
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Olulist rolli energiasäästus mängib kompressorite kasutatava õhu temperatuur. Kasutada 

tuleks võimalikult madala temperatuuriga õhku. Rusikareeglina tagab 3 kraadiline 

temperatuuri langus 1% energia kokkuhoidu.  

Optimaalseks energiakasutuseks tuleb suurendada ka kondenseerimispunkti õhu 

sissevõtukohas maksimumini. Lisaks tuleb valida õige niiskuse eemaldamise viis. Niiskust 

imavad ained kulutavad 7-14 protsenti kogu kompressori energiatarbest, samas kui 

külmutatud kuivatajad kulutavad vaid 1-2% kogu energiast. Lisaks tuleb kontrollida, et 

kompressor ning torud oleks õige suurusega. Ettevõtted tihti ostavad suuremaid 

kompressoreid tuleviku vajadusi silmas pidades. Mõistlikum oleks kasutada energiatarbe 

vähendamiseks moodulsüsteemi, mis koosneb mitmetest väikestest kompressoritest ühe 

suure asemel, et toime tulla erineva õhukoguse vajadusega. Suurendades torude 

läbimõõtu väheneb tavaliselt kompressorite energiatarve 3%. 

Kuna 85% elektrienergiast muutub soojuseks on tähtis selle soojuse otstarbekas ära 

kasutamine.  

 Pumbasüsteemide optimaalse tootluse tagamiseks on oluline nende korrektne 

hooldamine, mis tagab energiasäästu 2-7%. Teine oluline aspekt on võimalus kontrollida 

pumpasid distantsilt, mis võimaldab neid kiiresti ja efektiivselt sisse ja välja lülitada. 

Pumpade ühtlase tootluse tagamiseks saab kasutada vahemahuteid, mille tulemusena 

suureneb energiasääst 5-10%.  

Pumpade efektiivsus võib kahaneda nende eluea jooksul 10-25%. Seetõttu tuleb 

pumpade efektiivsust jälgida ning vajadusel teostada parandustöid või osta uus juba 

enne riket. Lisaks on oluline jälgida, et pumbad ja torustik oleks protsessi jaoks 

optimaalse suurusega. Tihti on mõistlik kasutada mitmeid väikesemaid pumpasid ühe 

suure asemel või paralleelpumbasüsteemi kohtades, kus nõudlus muutub. Suurte 

nõudluse kõikumistega kohtades paralleelsüsteemide kasutuselevõtt säästab keskmiselt 

10-50% energiakulust. Vältida tuleks ebavajalikke vee ümberjuhtimise seadistusi ning 

voolu piiramist. 

Paljud pumbad on tänapäeval otseülekandega, kuid mõned pumbad kasutavad endiselt 

standardseid kiilrihmu, mis venivad, libisevad ja painduvad. Kõik see põhjustab 

efektiivsuse kadu. Asendades standardsed kiilrihmad hammasrihmadega on võimalik 

energiat kokku hoida kuni 8%. Lisaks on võimalik energiasäästmiseks kasutada kiiruse 

juhtimise seadmeid (Adjustable speed drives). 

 Valgustussüsteemides saab energiat kokku automaatsete valgustuse väljalülitamise 

süsteemidega, mis lülitavad valgutuse välja, kui ruumi ei kasutata. 

Tööstustes kasutatakse tavaliselt T12 lampe, mis on kõrge valgustuse tasemega, kuid 

energiatarve on samuti kõrge. Lisaks on lambi eluiga lühike, kasutamisel kaasneb värvuse 

muutumine jms. Seetõttu on nende lampide hooldamise- ja energiakulud kõrged. T12 

lambid soovitatakse asendada T8 lampidega. Ruumides, kus värvitoon on tähtis, saab 

metallhalogeniidlampidega asendada elavhõbeda- või luminofoorlambid, säästes 

energiast kuni 50%. Ruumides, kus värvitoon ei oma tähtsust, saab kasutada kõrgsurve 

naatriumlampe, mis säästavad 50-60% energiast. Metallhalogeniidlampidest veelgi 

tõhusamad on kõrge kasuteguriga luminofoorlambid. Luminofoorlampide puhul on 



29 

oluline jälgida, et kasutataks elektroonilist ballasti, mis võrrelduna magnetilise ballastiga 

säästab 12-25% energiat. 

5. Tööstuses vajavad erinevad tootmisprotsessid erineval hulgal valgust. Seetõttu on võimalik 

energiat säästa optimeerides valgusintensiivsust (lux) erinevates hoone osades vastavalt 

vajadusele. Tähtis on ka päevavalguse maksimaalne kasutamine, mille suurendamiseks võib 

näiteks paigaldada katusele läbipaistvaid osasid. Viimase energiaauditi teostamise faasiks on 

esimestes faasides kogutud andmete põhjal tasuvusanalüüsi teostamine. 

 

6.2. Energiaauditeerimine Euroopas 

6.2.1. Soome 

Soome energiaauditi programm (EAP) on üks vanimaid energiatõhususe tagamiseks loodud 

toetusprogramme, mille tegevus algas 1992. aastal. Energiaauditi programmi haldab riigiettevõte 

Motiva OY, kelle kohustuste hulka kuulub:15 

 auditeerimise edendamine; 

 auditi mudelite väljatöötamine; 

 energiaaudiitorite koolitamine; 

 auditite kvaliteedikontroll. 

Soome energiaauditi programm on ettevõtetele vabatahtlik ning toetatud 40-50 protsendi ulatuses 

majandusministeeriumi poolt. Ülejäänud auditiga seotud kulud kannab ettevõtja.  

Perioodil 1992-2007 väljastati toetusi 23,1 miljonit eurot ning 2007. aasta lõpuks oli 70% tööstusliku 

elektri tarbimisest programmi meetmetega kaetud. 2011. aasta lõpuks oli praktiliselt kogu 

tööstussektori poolt kulutatud energia vähemalt ühe korra auditeeritud. Programmi raames on alates 

1992. aastast auditeeritud umbes 6800 hoonet. Keskmine majanduslik säästupotentsiaal 

tööstusettevõtetes on 16,8% soojusest ja kütustest, 6,5% elektrist ja 9,9% vee arvelt. 16 

Soome majandusministeerium on välja töötanud ametlikud juhtnöörid ja nõuded energiaauditite 

läbiviimiseks, mida uuendatakse igal aastal. Üheks tingimuseks auditi läbiviimise toetuse saamiseks 

on ametlikest juhtnööridest ja nõuetest kinni pidamine. 17  

Ametlikes juhtnöörides on tööstusettevõtete jaoks sätestatud neli võimalikku toetatavat 

auditimudelit. Konkreetse mudeli valik sõltub ettevõtte iga aastastest kuludest elektri- ja 

soojusenergiale ning veele. Tööstusettevõtetel on valida tabelis 5 esitatud mudelite vahel sõltuvalt 

kulutuste suurusest.  

                                                           
15 http://iepd.iipnetwork.org/policy/energy-audit-programme  
16 http://www.motiva.fi/en/areas_of_operation/energy_auditing/overview_of_energy_auditing_in_finland  
17http://www.motiva.fi/en/areas_of_operation/energy_auditing/mee-

supported_energy_auditing/mee_guidelines_for_energy_auditing  

http://iepd.iipnetwork.org/policy/energy-audit-programme
http://www.motiva.fi/en/areas_of_operation/energy_auditing/overview_of_energy_auditing_in_finland
http://www.motiva.fi/en/areas_of_operation/energy_auditing/mee-supported_energy_auditing/mee_guidelines_for_energy_auditing
http://www.motiva.fi/en/areas_of_operation/energy_auditing/mee-supported_energy_auditing/mee_guidelines_for_energy_auditing
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Tabel 5. Tööstusettevõtete energiaauditi mudelid Soomes 

Kulud energiale ja 

veele, eurot 

Hoone 

ülevaatus  

Energiaaudit Energiaanalüüs Protsessipõhine energia 

analüüs 

<15,000 X    

15,000-55,000 X X   

55,000-1,400,000  X X  

1,400,000-3,000,000   X  

>3,000,000   X X 

 

- Hoone ülevaatus identifitseerib põhilised kulukohad ning kõige olulisemad võimalused 

energia säästmiseks. Meede on mõeldud väikeste hoonete ning ettevõtete jaoks.  

- Energiaaudit on sobilik mudel, kui konkreetsete tööstusprotsesside energiatarvet ning 

efektiivsuse hindamist ei peeta vajalikuks. Näiteks on protsessi energiatõhusus juba 

tõestatud madalate kuludega ning sel juhul protsessi energiatarvet arvestatakse vaid 

üleüldise tarbimise arvutamisel. Audit raporteerib võimalusi energia kokkuhoiuks protsessi 

teotavate tehnoloogiate arvelt ning hoone energiasäästu võimalusi. 

- Energiaanalüüs uurib kõiki primaarseid ja sekundaarseid energiavoogusid ning 

säästuvõimalusi. Tootmisprotsess on tööstusliku energiaanalüüsi keskne osa. 

- Protsessipõhine tööstuslik energiaanalüüs on kahe astmeline energia analüüs energiakulukale 

tööstusele. Esimeses astmes uuritakse energia üleüldist kasutamist ning tuvastatakse kohad, 

kus on vaja läbi viia süvaanalüüs. Teises etapis teostatakse süvaanalüüs esimeses astmes 

tuvastatud probleemsetel kohtadel.  

Audiitorid saavad kvalifikatsiooni töötamaks ettevõtete energiatõhususe toetamise programmiga 

pärast audiitorkursuse läbimist, mida korraldatakse Motiva poolt. Kursustele pääsemiseks on 

eelduseks vähemalt 3 aastase erialase hariduse olemasolu. Koolitusel pööratakse tähelepanu 

konkreetsetele energiaauditite programmi detailidele, mitte üldistele arvutuspõhimõtetele ja 

baasteadmistele. Koolitused toimuvad kaks korda aastas. Lisaks korraldatakse regulaarselt 

järelkoolitusi.  

Toetuse saamiseks on nõutud, et energiaaudit viidaks läbi koostöös kliendi ning kahe audiitoriga, kes 

on valitud vastavalt auditeeritavate objektide eripärale. Üks audiitoritest peab olema kütte, 

ventilatsiooni ja jahutussüsteemide audiitor ning teine elektrisüsteemide audiitor.  

Toetuse saamiseks tuleb järgida alltoodud protsessi:  

 Klient peab toetuse saamiseks täitma taotlusvormi enne auditeerimisprotsessi algust ning 

esitama selle regionaalsesse majandusliku arengu keskusesse. Auditeerimine võib alata kohe 

peale positiivse toetusotsuse saamise.  

 Kontaktisiku määramine auditeeritava ettevõtte poolt  

 Auditi objektide valimine 

 Auditi objektide kohta üldise informatsiooni kogumine 

o objekti tööpõhimõte, protsess ja väljundid, 
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o andmed mahutavuse, pindala jms kohta ning 

o andmed viimase aasta elektri, kütte ja vee tarbimise kohta. 

 Valitakse auditeerimise mudel iga objekti jaoks sõltuvalt energia- ja  veetarbest, 

mahutavusest, pindalast jms.  

 Audiitorid koostavad hinnangu auditi läbiviimise maksumuse kohta. 

 Audit algab esmase kohtumisega, kus lepitakse kokku erinevate osapoolte vastutusalad ning 

veendutakse, et auditiobjektide tööpõhimõtetest ning muudest andmetest on nii kliendil kui 

audiitoritel ühene arusaam.  

 Töötavat personali teavitatakse auditi läbiviimisest ning rõhutatakse koostöö tähtsust. 

 Töö alustamisel peab klient täitma kliendi kvaliteedikontrolli vormi, mis saadetakse kliendile 

koos rahastamisotsusega. Kvaliteedikontrolli mõte seisneb kliendi ja väliste audiitorite 

koostöö tugevdamises.  

 Auditeerimise kohta koostatakse raport, mis jälgib majandusministeeriumi antud juhtnööre. 

Raportis esitatakse energiasäästu ettepanekud, võimalikud toetuse saamise meetmed 

ettevõttele ning võimalused energiasäästu finantseerivatele ettevõtetele (ESCO).  

 Peale raporti koostamist esitab klient raporti koos vajalike kulusid tõendavate 

dokumentidega majandusliku arengu keskusele, mis katab seejärel 40-50% kuludest .  

2011. ja 2012. aastal koostas Energy-Efficiency-Watch kvantitatiivse ja kvalitatiivse uuringu 

hindamaks energiatõhususega seotud meetmete rakendamist Euroopa Liidu liikmesriikides. Soome 

tööstussektori puhul hindavad eksperdid vabatahtlike lepinguid edukaks. Eksperdid mainisid samas 

raskusi väikese ja keskmise suurusega ettevõtete lepingutesse kaasamises. 18 

 

6.2.2. Rootsi 

Rootsis reguleerib auditite läbiviimiseks toetuste andmist Rootsi energiaagentuur, mis on juhitud 

valitsuse poolt. Agentuuri missioon on tagada Rootsi energiasüsteemi ökoloogiline ning majanduslik 

jätkusuutlikkus ning tegeleda ka energiaga seotud instrumentide väljatöötamisega. 19 

Rootsi juurutas energiaauditeid toetava programmi 2010. aasta aprillis. Rootsi tööstusele suunatud 

energiaauditi programm hõlmab mitte energiakulukaid väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. 

Toetust on võimalik taotleda juhul, kui ettevõtte energiatarve ületab 500 MWh aastas või kui 

ettevõttel on vähemalt 100 ühikut loomi ning toodab põllumajanduslikke tooraineid. Energiaauditid 

on subsideeritud 50% ulatuses (maksimaalselt 30000 SEK, 3000 EUR). Programmi raames on 

ennustatud 1000-2000 auditi läbiviimine.  

Energiaaudit peab toetusmääruse kohaselt hõlmama kogu ettevõtte tootmisprotsessi, ehitisi ja muid 

energiakulu allikaid. Ettevõtted, kellel on mitu tootmishoonet ning vähemalt ühe tootmishoone 

energiatarve ületab 500 MWh aastas, võib energiaauditi läbi viia ka ühe konkreetse hoone jaoks. 

Energiaallikatena käsitletakse ka soojusenergiat ning tahkes, vedelas ja gaasilises olekus kütuseid. 20 

                                                           
18 http://www.energy-efficiency-watch.org/fileadmin/eew_documents/Documents/EEW2/Finland.pdf  
19 http://www.energimyndigheten.se/en/About-us/Mission/  
20 http://proceedings.eceee.org/visabstrakt.php?event=2&doc=1-048-12  

http://www.energy-efficiency-watch.org/fileadmin/eew_documents/Documents/EEW2/Finland.pdf
http://www.energimyndigheten.se/en/About-us/Mission/
http://proceedings.eceee.org/visabstrakt.php?event=2&doc=1-048-12
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Taotlusvorm tuleb saata Rootsi energiaagentuurile enne auditiprotsessi algust ning toetus makstakse 

ettevõttele pärast energiaauditi ning selles soovitatud parandusmeetmete paika panekut. 

Parandusmeetmete täitmist jälgitakse paari aasta jooksul peale energiaauditi läbiviimist. 21 

Energiakulukatele ettevõtetele on Rootsis töötatud välja spetsiaalse viie aastase programmi (PFE), 

milles osalemine vabastab ettevõtte energiamaksu tasumisest. Ettevõte peab kahe aasta jooksul 

kasutusele võtma energiajuhtimise süsteemi ning läbi viima energiaauditi, mis tuvastab 

energiasäästupotentsiaali. Ettevõtted peavad seejärel allesjäänud kolme aasta jooksul juurutama 

kogu energiasäästupotentsiaaliga tegevused, mis on auditis välja toodud ning mille tasuvusaeg on 

vähem kui kolm aastat. Programmi esimene periood kestis aastatel 2005-2009 ning teine periood 

2009-2012. Programmi esimesel perioodil osales 110 ettevõtet, kes kasutasid kokku 30 TWh 

elektrienergiat aastas. See on üks viiendik kogu Rootsi tarbimisest. 100 ettevõtet on kasutusele 

võtnud 1247 efektiivsuse suurendamise meedet ning kokku säästnud maksude pealt ligi 15 miljonit 

eurot. 22 

Programmi raames on kaardistatud elektrienergia tõhususe paranemist tööstussektorite kaupa23: 

- paberitööstus 65%, 

- kaevandamine 12%, 

- plastik ja kemikaalid 9%, 

- metallitoodete tootmine 5%, 

- toiduained 3%, 

- puidutööstus 3%. 

 

Tegevuse liigiti on elektrienergia tõhususe kasv olnud järgmine: 

- tootmisprotsess 48%, 

- pumbasüsteemid 17%, 

- suruõhusüsteemid 7%, 

- elektrimootorid 6%, 

- ventilatsioon 4%, 

- imusüsteemid 3%, 

- jahutussüsteemid 2%, 

- valgustus 1%. 

2011. ja 2012. aastal koostas Energy-Efficiency-Watch kvantitatiivse ja kvalitatiivse uuringu 

hindamaks energiatõhususega seotud meetmete rakendamist Euroopa Liidu liikmesriikides. Rootsi 

                                                           
21http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/sweden/name-24733-en.php  
22 http://www.energimyndigheten.se/en/Sustainability/Companies-and-businesses/Programme-for-improving-

energy-efficiency-in-energy-intensive-industries-PFE/  

23 https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=2542 

http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/sweden/name-24733-en.php
http://www.energimyndigheten.se/en/Sustainability/Companies-and-businesses/Programme-for-improving-energy-efficiency-in-energy-intensive-industries-PFE/
http://www.energimyndigheten.se/en/Sustainability/Companies-and-businesses/Programme-for-improving-energy-efficiency-in-energy-intensive-industries-PFE/
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tööstussektori puhul hindasid eksperdid PFE programmi edukaks, kuid nad nentisid, et programmi 

ulatus oli liialt kitsas ning mainisid programmi peatset lõppemist.24 

 

6.2.3. Tšehhi 

Tšehhi on üks riikidest, kus energiaaudit on muudetud kohustuslikuks. 2004 aastal käivitas Tšehhi 

tööstus- ja kaubandusministeerium spetsiaalse programmi OPIE (Operational Program Industry and 

Enterprise), mis muutis energiaauditid kohustuslikuks ettevõtetele, mis tarbisid aastas üle 9,7 GWh 

energiat. Auditid olid osaliselt subsideeritud ning riik kattis 30% kuludest. Tööstusettevõtted said 

lisaks taotleda soodustingimustel laene energiasäästupotentsiaali rakendamiseks. Subsiidiumeid 

pakuti ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele energiajuhtimissüsteemide 

moderniseerimiseks ning energiatõhususe tõstmiseks. 2008. aastal asendati OPIE programm OPEI 

(Operational Program of Enterprise and Innovation) programmiga, mis pakub toetust 1/3 ulatuses 

energiasäästuga seotud investeeringutele ning mille eeldatav säästupotentsiaal on 1,2 TWh 2016. 

aastaks. 25 

Tšehhi valitsus on sätestanud 2001. aasta aktiga ka nõuded energiaauditite sisule ning läbiviijatele.  

Energiaauditite läbiviijaks võib olla vaid autoriseeritud ekspert (energiaaudiitor), kellel on tehnilise 

suunitlusega ülikooliharidus ning vähemalt 3-aastane praktiline kogemus või omandatud haridus 

tehnilise suunitlusega keskkoolist ning 6-aastane praktiline kogemus nõudega läbida spetsiaalne 

eksam.  

Nimetatud kohustuslik energiaaudit on üles ehitatud järgmiselt:  

 sissejuhatav informatsioon (energiaauditi ulatus, andmed tellija kohta jms); 

 hoonete ja valduste hetkeseisukorra kirjeldus; 

 hinnang hetkeseisule, puuduste identifitseerimine; 

 ettepanekud energiasäästu suurendamiseks (jagatud kapitalinõudluse järgi kolme 

kategooriasse); 

 erinevate energiasäästupotentsiaali rakendada võimaldavate reaalsete võimaluste esitlemine 

ja analüüs (ettepanekute erinevad kombinatsioonid);  

 optimaalse projekti valik lähtudes nii majanduslikest kui ka keskkonnalasest kasulikkusest; 

 lõppsoovitused; 

 kokkuvõttev leht ning 

 vastutava energiaaudiitori tegevusloa koopia.  

Sarnase ülesehitusega auditit kasutatakse kõikides sektorites.  

Kohustuslikus korras on Tšehhis koostatud aastatel 2001-2003 ligi 20 tuhat energiaauditit (60-70% 

avalikust sektorist). Hetkel tegutseb riigis ligi 400 litsentseeritud energiaaudiitorit. Rakendatud 

projektis on tuvastatud järgmisi puudusi: 

 kvaliteedi ja kontrollimehhanism oli puudulik, auditeid tehti tihti vaid formaalsuse mõttes 

kulude vähendamise eesmärgil; 

                                                           
24 http://www.energy-efficiency-watch.org/fileadmin/eew_documents/Documents/EEW2/Sweden.pdf  

25http://www05.abb.com/global/scot/scot380.nsf/veritydisplay/5af7554deb7b5693c1257be80053a132/$file/C

zech%20Republic.pdf  

http://www.energy-efficiency-watch.org/fileadmin/eew_documents/Documents/EEW2/Sweden.pdf
http://www05.abb.com/global/scot/scot380.nsf/veritydisplay/5af7554deb7b5693c1257be80053a132/$file/Czech%20Republic.pdf
http://www05.abb.com/global/scot/scot380.nsf/veritydisplay/5af7554deb7b5693c1257be80053a132/$file/Czech%20Republic.pdf
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 limiteeritud energiaaudiitorite erialased teadmised auditeeritava tööstusprotsessi kohta; 

 audiitorid, ehkki kindlustatud kolmandate osapoolt kahjunõuete vastu, ei kandnud rahalisi 

karistusi kui tehtud soovitused osutusid valeks.  

Positiivse poole pealt on programmi rakendamisel välja toodud  

 suurenenud avalik huvi energiasäästu vastu; 

 auditeerimise protsess standardiseeriti;  

 samas formaadis energiaauditeid kasutati tihti kohustusliku osana taotlemisprotsessis 

kaasrahastuse saamiseks Euroopa Liidu fondidest. 26 

2011. ja 2012. aastal koostas Energy-Efficiency-Watch kvantitatiivse ja kvalitatiivse uuringu 

hindamaks energiatõhususega seotud meetmete rakendamist Euroopa Liidu liikmesriikides. Tšehhi 

tööstussektori puhul tõid eksperdid välja positiivse näitena mitmeid finantsabi programme. Teisalt 

mainisid eksperdid energiajuhtimise süsteemide vähest kasutust ettevõtetes ja ettevõtete vähest 

huvi energiasäästu investeeringutesse, kui tasuvusperiood oli keskmisest pikem. Intervjueeritavad 

tuvastasid lisaks ka liigse meetmete kujundajate tuginemise ettevõtete vabatahtlikele tegevustele. 27 

 

6.2.4. Bulgaaria 

Bulgaaria on teine Euroopa Liidu liikmesriik, kus energiaauditid on kohustuslikud ning välja on 

töötatud energiatõhususe seadus. Seaduse eesmärk on parandada energiatõhusust. 28 

Energiatõhususe seadus jõustus 2004. aastal ning muutis energiaauditid kohustuslikuks kõikidele 

uutele hoonetele ning seadis minimaalsed energiatõhususe standardid uutele hoonetele ning 

elektriseadmetele. Alates 2007. aastast on audit kohustuslik kõikidele tööstusettevõtetele, kelle 

energiatarve on suurem kui 3 GWh aastas. Riigieelarvest on kaetud auditite kulu väikese ja keskmise 

suurusega ettevõtetele, kellele auditeerimise kohustus laieneb. Kokku loodetakse säärase 

auditeerimise kohustusega säästa 2016. aastaks ligi 1 TWh energiat. Näiteks terasetootmises on 

energiatõhusus tugevasti kasvanud (2005. aastal 25%, 2011. aastal 7% tööstuslikust 

energiatarbimisest toodetud tonni kohta). Bulgaaria suurimas tööstussektoris – keemiatööstuses – 

kasvas tõhusus tagasihoidlikumalt, 1,7% aastas. Töötlevas tööstuses kasvas efektiivsus perioodil 

2000-2011 5,3% aastas. Perioodil 2000-2011 on energiatõhusus tööstussektoris paranenud 4,6% 

aastas. 

Bulgaaria energiatõhususe ja taastuvenergia krediidiliin BEERECL (Bulgarian Energy Efficiency and 

Renewable Energy Credit Line), mis on asutatud Bulgaaria valitsuse poolt koostöös Euroopa 

rekonstruktsiooni arengu pangaga, pakub tööstusettevõtetele kuni 2,5 miljardi euro suuruseid laene 

ning kuni 15% toetust energiatõhususe kasvuga seotud investeeringute katteks. Sarnast skeemi 

pakub väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele ministeeriumi poolt koostöös Euroopa 

rekonstruktsiooni arengu pangaga loodud asutus BEECIFF (Bulgarian Energy Efficiency for 

                                                           
26http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/files/documents/events/cz_presenta

tion-seven-vorisek-march2014-madrid.pdf  
27 http://www.energy-efficiency-watch.org/fileadmin/eew_documents/Documents/EEW2/Czech_Rep.pdf  
28 http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/files/documents/events/bg-

seda_energy_audits_4.pdf  

http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/files/documents/events/cz_presentation-seven-vorisek-march2014-madrid.pdf
http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/files/documents/events/cz_presentation-seven-vorisek-march2014-madrid.pdf
http://www.energy-efficiency-watch.org/fileadmin/eew_documents/Documents/EEW2/Czech_Rep.pdf
http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/files/documents/events/bg-seda_energy_audits_4.pdf
http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/files/documents/events/bg-seda_energy_audits_4.pdf
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Competitive Industry Finance Facility). Laenu pakutakse kuni miljard eurot ning toetused on 30% 

tehnoloogiale ning 40% energiaaudititele.  

Tööstusettevõtted saavad veel lisaks taotleda laenu Bulgaaria energiatõhususe fondist, et katta 

investeeringukulusid. 29 

Õigus energiaauditeid läbi viia on ettevõtetel, kes asuvad avalikus registris, mida haldab 

Energiatõhususe agentuur. Registrisse pääsemiseks on ettevõttel vaja tehnilisi vahendeid 

mõõtmiseks ja vähemalt kolme tüüpi spetsialiste, kes on kvalifitseeritud järgmistel erialadel: 

 arhitektuur ja tsiviilehitus; 

 termotehnik; 

 elektriinsener.  

Kõik kolm spetsialisti peavad olema läbinud edukalt eksami ning neil peab olema vastav 

bakalaureuse- või magistriharidus koos 3-6 aastase töökogemusega. Enne eksamit toimub 

audiitoritele ka koolitus, mis koosneb järgmistest osadest: 

 hoonete energiasertifikaate puudutav seadusandlus (10%); 

 hoonete konstruktsiooni alused (10%); 

 riiklik metoodika energiaauditi läbiviimisel (60%); 

 hoonete tehnosüsteemid (20%). 

Koolituse lõppedes peavad osalejad läbima kahe astmelise eksami, mis koosneb individuaalsest 

testist ja grupitöö käigus valmiva projekti kaitsmisest.  

Audiitorettevõtteid kontrollitakse pisteliselt kontrollaudititega ning kui kontrollauditi tulemus erineb 

audiitorettevõtte tulemusest rohkem kui 10%, on võimalik audiitorettevõtteid trahvida kuni 50 000 

euroga.30  

6.2.5. Eesti 

Eesti juhindub energiasäästus Euroopa Energiatõhususe direktiivist (EED) ning Eesti 

energiamajanduse arengukavast (ENMAK). Energiasäästu riiklikud eesmärgid on fikseeritud Eestis 

Riiklikus Energiatõhususe Tegevuskavas, mis seab energiasäästule eesmärgid.  

ENMAK eelnõu § 41 paneb suurettevõtetele kohustuse viia läbi iga 4 aasta tagant energiaaudit. 

Täpsustatud on seda, et neid auditeid võivad teha vaid kutseseaduse alusel kvalifikatsiooni saanud 

energiaaudiitorid ning selle seadusega kehtestatakse audititele miinimumnõuded, mis tulenevad EL 

energiatõhususe direktiivist 2012/27/EL. Miinimumnõuded koos soovitustega on esitatud peatükis 

10. 

2003.aastal on Taani Energiaameti ning Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 

ühistellimusena koostatud „Energiaaudit tööstuses. Juhised“. Antud dokument seab esmased raamid 

auditite läbiviimiseks tööstusettevõtetes.  

Energiaauditite kontekstis on eelkõige keskendutud hoonete energiatõhususele. 2011.aastal on Tartu 

Ülikool koos Valga linna ja Läti partneritega koostanud energiatõhusate hoonete kriteeriumid, 

                                                           
29http://www05.abb.com/global/scot/scot380.nsf/veritydisplay/bd34e089687336f7c1257be800531fbb/$file/B

ulgaria.pdf  
30 http://www.epbd-ca.org/Medias/Pdf/country_reports_14-04-2011/Bulgaria.pdf  

http://www05.abb.com/global/scot/scot380.nsf/veritydisplay/bd34e089687336f7c1257be800531fbb/$file/Bulgaria.pdf
http://www05.abb.com/global/scot/scot380.nsf/veritydisplay/bd34e089687336f7c1257be800531fbb/$file/Bulgaria.pdf
http://www.epbd-ca.org/Medias/Pdf/country_reports_14-04-2011/Bulgaria.pdf


36 

hindamissüsteemi ja hanketingimused, mis sisaldab soovitusi ja meetmeid energiatõhusate hoonete 

arendamiseks.  

Riiklikult toetatakse hetkel korter- ja väikeelamute rekonstrueerimist Sihtasutus Kredex vahendusel. 

Eesti keskmine energiatarbimine elamutes on võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega 

ruutmeetri kohta kõrgem ning kodumajapidamised kulutavad ca 45% kogu energiabilansist31. EL 

kohustab liikmesriike tulenevalt hoonete energiatõhususe direktiivist 2010/31/EL rakendama 

hoonete energiatarbimise alandamiseks erinevaid meetmeid ning kehtestama miinimumnõuded 

eesmärgiga parandada ehitiste energiatõhusust. Sellest tulenevalt on tekkimas adekvaatne ülevaade 

säästupotentsiaalist elamuehituses. Tööstuses on olukord teine. Uuringu käigus läbiviidud küsitlus ja 

energiatõhususe spetsialistide intervjuu näitas, et tööstusettevõtetes tehakse vähe energiaauditeid. 

Parimaid praktikaid alles kogutakse ja analüüsitakse. Seni tuleb juhinduda välismaisest praktikast. 

Riikliku ehitusregistri andmetel (2013.aasta seisuga) on Eestis 16 088 tööstus- või laohoonet 

kogupindalaga 14 841 tuhat m2. Väike – ja korterelamuid 202 433 tükki kogupindalaga 57 412 tuhat 

m2. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on teinud esmase analüüsi tööstushoonete 

renoveerimisvajaduste kohta32. Lao- ja tööstushoonete energiatõhususe parendamise võimalused ja 

vajadus sõltub peamiselt hoone ehitusaastast ja sellest tulenevalt tema ehituslikest lahendustest. 

Suure mõjuga on hoone täpne kasutusotstarve ja -režiim. Samuti on energeetilise säästu potentsiaali 

mõjutajaks hoones toimivad protsessid ja nendest jääksoojuse kasutamisvõimalused.  

Tööstushoonete puhul analüüsitud renoveerimispaketid: 

Pakett I: 

 Valgustuse renoveerimine 

Pakett II: 

 Valgustuse renoveerimine 

 Kütte- ja soojusvarustuse ning ventilatsiooni korrastamine  

Pakett III: 

 Valgustuse renoveerimine 

 Kütte- ja soojusvarustuse ning ventilatsiooni korrastamine 

 Piirete soojustamine ja renoveerimine  

Alljärgneval graafikul on ära toodud renoveerimispakettide maksumused, millest nähtub 1 MWh/a 

energiasäästuks tehtava investeeringu suurus.  

                                                           
31 Tallinna Energiaagentuur 
32 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/article4/2014_article4_en_estonia.pdf 
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Joonis 12. Tööstushoonete renoveerimispakettide maksumused ja energiasääst (Allikas: 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/article4/2014_article4_en_estonia.pdf) 

Joonis 12 käsitleb tööstushoonete ja tööstussektori energiatarbimist ilma protsessile kuluva 

energiatarbimiseta. Seega on võimalik uuringu alusel teha järeldusi vaid tööstushoonete kohta, kuid 

mitte protsesside energiakasutuse kohta. 

Ülaltoodust võib järeldada, et tööstushoonetes on rekonstrueerimine 20 aastases perspektiivis 

majanduslikult tasuv. Tööstushoonetes on samuti nüüdisväärtuse põhjal viimased lahendused 

(viimases paketis tehnosüsteemidele lisaks ka välispiirete soojustamine) hea tasuvusega võrreldes 

olemasoleva olukorraga. Need paketid nõuavad majanduslikust tasuvusest hoolimata väga suurt 

alginvesteeringut. Saab öelda, et nende hoonete puhul on olemas head turumajanduslikud eeldused 

energiatõhususe parandamiseks. 

 

6.2.6. Ressursiauditite/materjaliauditite läbiviimise praktika 

 

Materjaliauditite lähim praktika pärineb Soomest, kus sellega tegeleb Motiva OÜ33. Samuti tegelevad 

antud valdkonnaga paljud Saksa ettevõtted.  

Ressursiaudit/Materjaliaudit koosneb enamasti järgmistest etappidest: 

- tootmise materjalivoogude kaardistamine; 

- otseste ja kaudsete kulude kaardistamine; 

- parenduskohtade identifitseerimine; 

- ettepanekud konkreetseteks tegevusteks; 

- säästupotentsiaali ja tasuvuse analüüsimine; 

                                                           

33 

http://www.motiva.fi/en/areas_of_operation/material_efficiency/material_efficiency_audit_tools_for_compa

nies/material_audits_bring_savings/how_is_the_material_audit_performed 
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- soovitused edaspidisteks tegevusteks.  

Kuigi Soomes on ressursiauditeid alles lühikest aega ellu viidud, siis tulemused näitavad, et 

säästuvõimalus ühe materjalikulu lõikes on koguni 30%.  

Motiva andmetel saab materjalide kasutuse hierarhia jagada viide tasemesse34: 

 

Joonis 13. Materjalikasutuse hierarhia Soome praktikas 

Alljärgnevalt on toodud mõned näited, kuidas on Soome praktikas vähendatud materjalikasutust: 

- Üleliigne pealekantav kattevärv – kogumine ja taaskasutamine; 

- Mineraalse tolmu konverteerimine paberitootmisel täiteaineks; 

- Klaasi ümbertöötlemine klaasvilla agregaatideks, mida kasutatakse ehitusel, soojustuseks. 

 

Saksamaa kogemus ressursiauditite koha pealt ulatub kümne aasta taha ning keskmiseks 

realiseerunud säästuks on 2,4% ettevõtte käibest.  

Saksa ettevõte Demea on pikaaegse kogemusega materjaliauditite läbiviimisel35. Alljärgnevalt on 

toodud näited kasutegurist erinevate tegevuste lõikes. 

  

                                                           

34 http://materialweek.fi/file/Kokkola-Material-Week-2013-GreenKokkola-Tommi-Lehtisalo-Savings-from-

industrial-materials.pdf 

35 http://www.motiva.fi/files/9105/Demea_Material_Audit_Examples_in_English.pdf 
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Tabel 6. Demea (Saksamaa) materjalitõhususe toetusmeetme tulemused 

Tegevusvaldkond Probleem Parendamise 

protseduur 

Tulemus 

Värvide ja lakkide 

logistika 

Vigaderohke 

pakkimine; 

ebakorrektne 

transport; vead 

toodete kaitsmisel ja 

käitlemisel. 

Kaubaaluste 

optimeerimine; 

töötajate parem 

ettevalmistus. 

Potentsiaalne sääst 

100 000 €; 

kasumimarginaali kasv 

15%. 

Metalli protsessor Suur kogus 

laasimisjäätmeid; suur 

tööriistade ja 

vahendite kulumine.  

Protsessi 

ümberkujundamine. 

Potentsiaalne sääst 2 

miljonit eurot; 

kasumimarginaali kasv 

13,7%; 50% vähem 

jäätmeid 

materjalikasutusest; 

tööriistade väiksem 

kulumine; efektiivsuse 

tõus. 

Polümeerprotsessor Sobimatu 

konstruktsiooniga 

tooted; varude 

vähenemine. 

Materjalide 

asendamine; 

tootmisprotsessi 

optimeerimine.  

50% vähem 

materjalivarusid; 

Potentsiaalne sääst 

500 000€; 

kasumimarginaali kasv 

7,9%. 
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7. Ettevõtete küsitluse tulemuste kokkuvõte 

Küsitlus tööstussektori ettevõtete hulgas teostati perioodil 04.-22.08.2014. Küsitlus saadeti välja 

10000 ettevõttele, kellest vastas 322. Küsitluse tulemused on esitatud Lisas. 

Küsitlusele vastanutest enamus olid Harjumaa ettevõtted. Ligikaudu 50% vastanutest olid 

mikroettevõtted (1-10 töötajat). Kõige rohkem vastas küsitlusele metalltoodete töötlemise 

ettevõtteid ja puidutöötlemisega tegelevaid ettevõtteid. Samas üldkogumi seisukohast olid 

aktiivseimad tagasiside andjad koksi ja puhastatud naftatoodete tootmisega tegelevad ettevõtted, 

kellele järgnesid veekogumise, -töötluse ja -varustusega tegelevad ettevõtted, metallitootmine, 

paberitootmine.  

Tabel 7. Küsitlusele vastanud tegevusalade kaupa 

Tegevusvaldkond Üldkogum Valim Osakaal 

19 Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 6 4 66,67% 

36 Veekogumine, -töötlus ja -varustus 75 10 13,33% 

24 Metallitootmine 25 3 12,00% 

17 Paberi ja pabertoodete tootmine 59 6 10,17% 

37 Kanalisatsioon 42 4 9,52% 

39 Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused 11 1 9,09% 

35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga 

varustamine 

235 21 8,94% 

32 Muu tootmine 251 22 8,76% 

09 Kaevandamist abistavad tegevusalad 13 1 7,69% 

21 Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 14 1 7,14% 

 

Enam kasutatavateks ressurssideks olid elektrienergia, vesi, nafta ja naftal põhinevad toormed, 

soojusenergia, puidul põhinevad toormed ja metallitoore. Elektrienergia suurimaks aastaseks 

tarbimiseks ettevõtte kohta oli 205 GWh/a. Järgnevas tabelis on ülevaade küsitlusest tulenev suurim 

tarbimine ettevõtte kohta ressursside lõikes: 
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Tabel 8. Suurim tarbimine ettevõtte kohta ressursside lõikes 

Ressurss Suurim aastane tarbimine 

ettevõtte kohta (vastavalt 

küsitlusele) 

Tegevusvaldkond 

Elektrienergia 205 GWh/a Kaevandamine 

Soojusenergia 1,9 TWh/a Elektrienergia, gaasi, auru ja 

konditsioneeritud õhuga 

varustamine 

Nafta ja naftasaaduste 

kasutamine 

84 000 tonni Metalltoodete tootmine 

Maagaas 42 miljonit m3 Elektrienergia, gaasi, auru ja 

konditsioneeritud õhuga 

varustamine 

Vesi 1,5 miljardit m3 Elektrienergia, gaasi, auru ja 

konditsioneeritud õhuga 

varustamine 

Puit 2,8 miljonit m3 Puidutöötlemine 

Põlevkivi 15 miljonit tonni Elektrienergia, gaasi, auru ja 

konditsioneeritud õhuga 

varustamine 

Kruus 100 000 tonni Eriehitustööd 

Liiv 210 000 tonni Muude mittemetalsetest 

mineraalidest toodete 

tootmine 

Lubjakivi 492 000 m3 Elektrienergia, gaasi, auru ja 

konditsioneeritud õhuga 

varustamine 

Biomass  50 000 tonni Metsamajandus 

Metall 50 000 tonni Metallitootmine 

 

Ressursse kasutasid tervikuna kõige rohkem järgmised tegevusvaldkonnad: 
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1. elektrienergiaga varustamine, 

2. paberi ja pabertoodete tootmine, 

3. muu kaevandamine, 

4. koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine, 

5. puidutöötlemine, 

6. toiduainete tootmine, 

7. laondus ja veondust abistavad tegevusalad, 

8. muu teenindus, 

9. veekogumine, -töötlus ja –varustus, 

10. masinate ja seadmete remont ja paigaldus. 

 

Jäätmeid tekkis enam elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamisel ning koksi 

ja puhastatud naftatoodete tootmisel, millele järgnesid paberitootmine, puidutöötlemine ning 

toiduainetöötlemine. 

Teadmisi energia- ja ressursitõhususe alal pidasid ettevõtted keskmisteks, kuid valdav enamus ei ole 

oma ettevõttes viinud läbi energiaauditit või muud analüüsi. Põhiliste põhjustena toodi välja 

vajaduse puudumist, madalat teadlikkust või piisavalt kõrge energiatõhususe taseme olemasolu. 

Energia- ja ressursitõhususe tõstmiseks on Eesti tööstusettevõtted seni põhiliselt arendanud 

tootmistehnoloogiat ning vähendanud, sorteerinud ja/või taaskasutanud tekkivaid jäätmeid. Tehtud 

tegevuste baasil on 49% küsimusele vastanud ettevõtetest saanud kasu vähem kui 5% ning 34% on 

saanud kasu 5-10%. Üle 15% on kasu saanud 7% vastanutest. 

Kõige rohkem on energia- ja ressursikasutuse kulud vähenenud paberitootmises ning koksi ja 

puhastatud naftatoodete tootmises.  
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Joonis 14. Säästutegevustest tulenev aastane kokkuhoid tegevusvaldkondade kaupa 

 

Suurimat säästupotentsiaali näevad ettevõtted tootmistehnoloogia arendamises, energiakasutuse 

vähendamises ja ruumide säästlikumaks renoveerimises.  

59% vastanutest planeerib järgmise viie aasta jooksul teostada energiasäästu tegevusi ning 62% 

vastanutest loodab kasutada selleks toetust, mis kataks 50% ettevalmistuskuludest. 50% toetuse 

soovijatest 48% eelistavad 2 kuni 5 aastast tasuvusaega ning 49% on valmis toetuse puhul 

investeerima kuni 0,1 miljonit eurot. Suurimateks takistusteks energia- ja ressursitõhususe 

tõstmiseks vajalike tegevuste teostamisel peetakse omavahendite puudumist36, investeeringute 

majandusliku otstarbekuse puudumist (pikk tasuvusaeg), aga ka teadmiste puudumist ja sobiva 

tehnoloogia puudumist. Samas leiab 70% vastanutest, et nad ei ole huvitatud ressursiauditi 

läbiviimisest ettevõttes. Väikest huvi näitasid üles nii ettevõtted, kes olid tehtud meetmetega kulusid 

kokkuhoidnud üle 15% kui ka alla 5%. Seega vajab energia- ja ressursitõhususe tõstmise ning auditite 

koostamise vajalikkus veel täpsemat selgitustööd ettevõtete hulgas. 

Suurim müügitulu on küsitlusele vastanud ettevõtetest elektrienergia, gaasi, auru ja 

konditsioneeritud õhuga varustajatel, kellele järgnevad koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 

ning muu kaevandamine. Eelnimetatud valdkondadele järgnesid müügitulult paberitootmine, 

keemiatööstus ja metalltoodete tootmine. Suurimat kasumit teenisid ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooniettevõtted, veekogumisega tegelevad ettevõtted, keemiatööstuse ettevõtted, 

masinate ja seadmete remondiga tegelevad ettevõtted, trükindusega tegelevad ettevõtted ja 

                                                           

36 Ei ole teada, kas kõik ettevõtted käsitlesid omavahendite all vabu vahendeid kui ka laenu. Paikvaatluses 

küsitletud ettevõtted käsitlesid omavahendite all ka laenu võtmise võimalust. 
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metalltoodete tootmisega tegelevad ettevõtted. Suurim laenukoormus on paberitootmis-, taime- ja 

loomakasvatus-, veekogumise, veetöötlus- ja veevarustusettevõtetel. 

Vaadates näiteks kõikide vastanud ettevõtete ulatuses tarbitud elektrienergia (andmete hea 

esinduslikkus) ja müügitulu vahelist seost selgub, et kui elektrienergia tarbimine tootmisprotsessis 

kasvab aastas 100 kW/h (rahas 100*0,055737=5,57 €), siis ettevõtte müügitulu suureneb ligikaudu 

76,17 € võrra38. Samalaadselt saab leida seost elektritarbimise ja laenu suuruse vahel.  Kui ettevõtte 

suurendab laenu/investeeringute mahtu 100 € võrra, siis elektrienergia tarbimine tootmises 

suureneb 280 kWh (280*0,0557=15,6€) võrra. Hetkel ei peegelda see seos seda, mis otstarbel on 

investeering tehtud (laen võetud), kuid paikvaatlused ja vestlused ettevõtjaid koondavate 

katusorganisatsioonidega näitavad, et hetkel investeerivad ettevõtted pigem tootmisesse. Kui 

ettevõte ei investeeri tehnoloogiasse ega ressursside kokkuhoidu, võib rahalise kao võrdsustada 

säästupotentsiaali alusel leitava kulude suurusega (säästupotentsiaali arvutamine on esitatud 

peatükis 9). 

 

                                                           

37 https://www.energia.ee/et/hinnakiri 

38 Arvutused on tehtud regressioonanalüüsi kasutades. 
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Joonis 15. Müügitulu ja elektrienergia vaheline seos 

 

Joonis 16. Investeeringu suuruse ja elektrienergia vaheline seos 
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8. Eesti oludes sobilikud energia- ja ressursitõhususe 

metoodikad, kutsekvalifikatsioonid ja 

säästutegevuse praktikad 

 

8.1. Eesti ettevõtete energia- ja ressursitõhususe hindamise 

metoodikad 

Volitatud energiatõhususe spetsialistide hinnangul puudub hetkel Eestis selge ülevaade, millises 

mahus ja mis kvaliteediga on senini tööstuses energia- ja ressursiauditeid teostatud.  

Käesoleva uuringu raames läbiviidud ettevõtete küsitlus näitas, et 225 ettevõtet  322-st ei ole 

auditeid läbi viinud. 97 ettevõtet on läbi viinud auditi või muu analüüsi, millest valdavaks on muu 

analüüs.  

Eesti ettevõtted ei ole tellinud auditeid järgmistel põhjustel (kaardistatud ettevõtete küsitluse, 

paikvaatluste, katusorganisatsioonide intervjuude ja energiatõhususe spetsialistide intervjuude 

baasil): 

- ei näe vajadust, sest energiakulude hulk kogukuludest on väike; 

- ei näe vajadust, kuna energia- ja ressursitõhusus on piisavalt kõrge; 

- tootmisvõimsuse tõstmine on olulisem kui kulude kokkuhoid; 

- puuduvad ressursid täismahus auditite elluviimiseks; 

- senised tegevused ei ole andnud soovitud mahus säästu; 

- ajamahukas töö, mis segab tootmist; 

- investeeringu tasuvusaeg on ettevõttele liiga pikk; 

- võimalus saada toetusi tootmise arendamiseks; 

- kulud energiale suurenevad. 

Vestlusest audiitoritega selgus, et detailseid kogu ettevõtet hõlmavaid auditeid viiakse läbi väga 

harva, sest need on ajamahukad ja kulukad. Pigem tellitakse auditeid konkreetsele protsessile või 

ainult energiakasutusele. Samuti korrigeeritakse auditi tulemusi vastavalt tellija 

investeerimisvõimekusele, mis mõjutab ka lõplikku säästupotentsiaali kalkulatsiooni.  

Erinevate auditite näited Eesti tööstuste auditeerimise praktikast (volitatud energiatõhususe  

spetsialistide intervjuu baasil): 

- vaid tarbimisandmete analüüs ja üldised soovitused; 

- skaneeriv audit – sisend sisulisele hoone ja protsesside auditeerimisele, soodne, kiire, hea 

meetod esmase ülevaate saamiseks; 
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- protsessi audit - vajab tellija inseneride kaasamist ning tootmisprotsessi tundmist, keerukas 

ja kallis; 

- tootmise ja hoone audit - kaardistatakse ja analüüsitakse protsessi ja hoone energiatarbimist, 

käsitletakse energia kohalikku tootmist. 

Seega on hetkel väljakujunenud praktikateks piloteerivad auditid kombineerituna tervikliku tootmise 

ning hoone auditi ja renoveerimisplaaniga. Tootmisliine auditeerivad ka seadmete tootjad, kes 

tehnoloogia tundmise valdkonnas on pädevad, kuid ei vaata tervikuna energia- ja ressursitõhusust. 

Suuremad kontserniettevõtted, kus on tegemist spetsiifiliste tootmisseadmetega, ostavad auditeid 

sisse välisriikide audiitoritelt (Soome, Austria, Saksamaa), kes omavad praktilisi kogemusi sarnaste 

valdkondade ettevõtete auditeerimisel. 

2008. aastal Energiasäästubüroo poolt läbiviidud tööstusettevõtete küsitlus näitas, et 19% küsitlusele 

vastanud ettevõtetest (50) on koostanud energiaauditi. Küsitlusest ei selgunud, mis ulatuses on audit 

koostatud. Samas 35% vastanutest on tellinud energiasäästuprojekte ja 22% vastanutest 

energiaekspertiise.  

Energia- ja ressursikasutuse auditite läbiviimiseks koostatud juhendites on eelkõige välja toodud 

kahte erinevat tüüpi auditid – piloteeriv audit (eelaudit) ja detailne audit. Piloteeriv audit võimaldab 

tuvastada energiakasutuse kohad, kus peaks rakendama ka detailsemat auditit. Arvestades, et 

Keskkonnaministeeriumi poolt perioodiks 2014-2020 planeeritud toetusmeetme vahendid on 

piiratud ning eesmärk on anda võimalus toetuse taotlemiseks võimalikult paljudele ettevõtetele, siis 

ei ole otstarbekas teostada iga ettevõtte puhul terviklikku detailset auditit. Praktilisem on rakendada 

teiste riikide praktikast lähtudes kahetasandilist süsteemi – piloteeriv audit ja detailne audit. 

Täpsemad soovitused auditeerimisprotsessi ülesehituseks on antud peatükis 6. 

 

8.2. Eesti ettevõtete säästutegevuste praktikad 

Eesti ettevõtete säästutegevuse praktika tugineb käesoleva uuringu käigus läbiviidud küsitlusele, 

paikvaatlustele ning olemasolevatele uuringutele. 

Küsitlusest selgus, et vastanud ettevõtetest on enim investeeringuid ja tegevusi tehtud järgmistes 

tegevusvaldkondades: 

1. tootmistehnoloogia arendamine, 

2. tekkivate jäätmete vähendamine, 

3. jäätmete sorteerimine, 

4. tekkivate jäätmete taaskasutamine, 

5. energiakasutuse vähendamine, 

6. järjepidev ressursikasutuse mõõtmine ja seire, 

7. ruumide renoveerimine säästlikumaks, 

8. ühe toote tootmiseks kuluva ressursi vähendamine, 

9. tekkivate jäätmete korduvkasutamine, 
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10. veekasutuse vähendamine, 

11. keskkonnajuhtimissüsteemi kasutuselevõtt, 

12. heitsoojuse ärakasutamine. 

Vähemal määral on rakendatud energiasäästu toetavaid IT lahendusi, taastuvenergia 

kasutuselevõttu, lokaalset energia tootmist, valdkondlikel koolitustel osalemist ja ökodisaini 

põhimõtteid. 

Küsitlusele vastanud ettevõtted leidsid, et enim on potentsiaali tootmistehnoloogia vastavas 

arendamisel ja valimisel, ruumide renoveerimisel säästlikumaks, energiakasutuse vähendamisel, ühe 

toote tootmiseks kuluva ressursi vähendamisel, järjepideval ressursikasutuse arendamisel ning 

tekkivate jäätmete vähendamisel. 

Eelkõige investeerivad ettevõtted tootmistehnoloogiasse, mis võimaldab neil tõsta tootlikkust ning 

samas vähendada kulusid. Enamus ettevõtteid tegelevad mingil määral ka jäätmete sorteerimise, 

taaskasutuse või nende tekkimise vähendamisega. Tööstusettevõtete katusorganisatsioonide info 

alusel on suur osa tootmishooneid renoveeritud ja soojustatud, järjest enam tekib juurde ka uusi 

tootmishooneid. Täpsema olukorra hindamiseks viidi läbi paikvaatlused kümnes küsitlusele vastanud 

ettevõttes. 

Paikvaatluste ja intervjuude eesmärgiks oli koguda täiendavat informatsiooni küsitluse tulemuste 

kontrollimiseks ning vaatluse käigus tuvastada energia- ja ressursitõhususe tõstmiseks tehtud 

tegevusi või puudujääke. Eelkõige koguti infot parimate praktikate kaardistamiseks.  

Tabel 9. Paikvaatluse objektid 

Ettevõte Tegevusvaldkond Töötajate arv Energiasäästu % 

Ettevõte 1 Puidutööstus, paberitootmine 85 +20% 

Ettevõte 2 Muu metallesemete tootmine 55 10-15% 

Ettevõte 3 Klaasitootmine  305  

Ettevõte 4 Hoonete ehitus 30 15-20% 

Ettevõte 5 Rõivatootmine 47 10-15% 

Ettevõte 6 Kummi- ja plasttoodete tootmine 100 (30) 5-10% 

Ettevõte 7 Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine 77 5-10% 

Ettevõte 8 Toiduainete tootmine 80 <5% 

Ettevõte 9 Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine 49 <5% 

Ettevõte 10 Metalltoodete tootmine 50 <5% 
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Paikvaatluste läbiviimiseks koostati kontrollküsimustik, mille alusel kaardistati ettevõtete energia- ja 

ressursitõhususe olukorda (küsimustik on esitatud Lisades).  

Elektritarbimine ja elektrimootorid 

Ühel ettevõttel kümnest oli kompenseeritud reaktiivenergia. Elektrilepingute regulaarse 

ülevaatusega tegelesid kaks ettevõtet. Kaks tootmist olid elektriliitumise teinud keskpingel, teised 

tootmised madalpingel. Keskpingel liitumine on odavam, kuid alajaama haldamine on samuti 

ettevõtte vastutusel. Üldjuhul oli vaadeldud ettevõtete suurematel mootoritel peal 

sagedusmuundurid, mis tagavad seadmete sujuvama juhtimise. Rõivatootmise liimpresside puhul 

koondati tööprotsess ühele perioodile päevas, et vähendada masina aktiivses olekus tööseisakute 

aega.  

Probleemina toodi esile ka elektrikatkestusi. Hooldustööde teostamisest hoiatatakse küll ette, kuid 

hooldused toimuvad tööpäeviti ning 1-2 päeva. Ettehoiatamata katkestusi või elektritoite kvaliteedi 

kõikumisi esineb aastas 2-3 korda ning kolmel ettevõttel tekivad sellest arvestatavad kahjud. 

Suruõhusüsteemid 

Õhulekete tuvastamisega suruõhusüsteemis sihipäraselt ei tegeleta ning nende avastamine on 

juhuslik. Regulaarset suruõhu lekete monitoorimist ei teostanud ükski vaadeldud ettevõtetest. 

Suruõhukompressori jääksoojust kasutati neljal juhul laopindade kütmiseks, tarbevee kütmiseks 

kompressorite jääksoojust ei kasutatud. Kompressori asukoha määravad trassi ja seadmete asukoht. 

Ideaalis asub kompressor seadmetele võimalikult lähedal, et vähendada kadusid. Vaatluste käigus 

täheldati nii olukordi, kus kompressor oli tootmisruumis, selle vahetus läheduses või ka rohkem kui 

50 meetri kaugusel kütmist vajavatest ruumidest.  

Valgustussüsteemid 

Valdavas enamuses tootmises on luminofoorlambid. Ettevõtetes oli rakendatud nii päevavalguse 

maksimaalset kasutamist, valguse grupeerimist, töökoha valgustuse madalamale toomist, valguse 

intensiivsuse muutmist vastavalt vajadusele ning harvadel juhtudel ka valguse automaatset 

sisse/väljalülitust, kuid ebaühtlasel tasemel ning puudujääkidega. Väga vähe oli rakendatud vähese 

käidavusega tootmishoone osades liikumisanduriga valgustust (näiteks riietusruumid, laoruumid). 

Kütte- ja ventilatsiooniseadmed 

10-st ettevõttest kaks kasutasid oma tootmisjääke ka kütteks (puidutööstus). Valdavas enamuses 

vaadeldud ettevõtetes ei alandatud siseõhutemperatuuri töövälisel ajal (öösel, nädalavahetustel, 

pühade ajal) või kui seda tehti, siis toimus see manuaalselt ning oli mõjutatud inimfaktorist 

(unustamine). Vähemalt kahes ettevõttes oli olukord, kus korraga töötasid nii küttesüsteem kui ka 

jahutussüsteem, sest ventilatsioon oli puudulikult lahendatud.  

Soojustagastusega ventilatsioon oli pooltel ettevõtetel. Vähemalt kahel juhul jäi 

ventilatsioonisüsteem tööle ka töövälisel ajal.  

Veesoojendid 

Tarbevett ei soojendanud ükski vaadeldud ettevõte jääksoojuse arvelt. 
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Heitsoojuse allikad 

Valdav enamus heitsoojuse allikateks olid termotöötlemise ahjud, kus temperatuur ulatus kuni 600 

kraadini. Nendel ettevõtetel oli probleemiks see, et soojust tekkis liiga palju ühes tootmise piirkonnas 

ning lahendamata oli soojuse kogumine ja jaotamine ühtlaselt kogu tootmishoone lõikes. 

Jäätmed 

Jäätmete sorteerimise, jäätmete tekkimise vähendamise ja taaskasutusse võtmisega tegelesid mingil 

tasemel kõik ettevõtted. Kõik vaadeldud ettevõtted sorteerivad jäätmeid. Viis ettevõtet müüvad oma 

tootmisjääke edasi teise tootmisse. Taaskasutusse võtavad ettevõtted eelkõige puidujäägid. 

Keemiliste ühendite taaskasutamine on keeruline, nõuab eraldi lubasid ja protseduure ning seda ei 

teostata. Kolm ettevõtet saatsid oma tootmisjäägid koos toodetega tagasi tellijatele.  

Jäätmete vähendamisega tegelevad kõik vaadeldud ettevõtted (näiteks optimaalne lõigete 

paigutamine kangale; sobivas mõõdus klaaside tellimine, et lõikamisega kaasneksid väiksed kaod; 

uued IT lahendused puidusektoris toote kvaliteedi monitoorimisel).  

Tootmistehnoloogia ja tootmisprotsess 

Valdav enamus kasutab vähem kui 10 aasta vanust tehnoloogiat. Kõikidel vaadeldud ettevõtetel on 

olemas mehaanikud või tehnilised insenerid seadmete hoolduse teostamiseks ning paralleelselt 

ostetakse sisse ka suuremate seadmete hooldusteenust. Energiakasutust monitoorivad seadmete 

lõikes vaid kaks ettevõtet kümnest, kus otsused seadme remondiks või väljavahetamiseks tulevad 

tarbimisandmetest ja seisakute monitoorimisest. Ülejäänud ettevõtetes langetab tehnik otsuse 

masina remondiks või väljavahetamiseks tootluse vähenedes või seisakute arvu suurenedes.  

Uuematel seadmetel on olemas nii mõõteseadmed kui ka distantsilt juhtimise seadmed. 

Tootmisprotsesse on optimeerinud kulude kokkuhoiu eesmärgil kaks ettevõtet.  

Ressursikasutus 

Valdav enamus tarnis oma toorme ise. Puidusektoris keskenduti lähipiirkonna puidule ja eelkõige 

väheväärtusliku puidu kasutamisele. Metallisektoris oli rõhk materjali maksimaalsel ärakasutamisel 

ning jäägid viidi metalli kokkuostu. Valmistooted toimetati tellijani eelkõige maismaa- ja 

meretransporti kasutades. Meretransport võtab rohkem aega, aga on odavam. Tootmise pikaajalise 

planeerimise tulemusena ning piisavate varude olemasolu korral rakendatigi meretransporti.  

Keemiliste ühendite kasutamist on muudetud vastavalt keskkonnadirektiividele ja nõuetele (nt 

paberitootmises kasutatakse kloorivaba pleegitamist, puiduimmutuses kasutatakse vaseühenditel 

baseeruvaid lahuseid).  

Hooned 

Valdavalt olid tootmishooned heas seisus. Hooned olid uued või oli teostatud renoveerimis- ja 

soojustamistöid. Paikvaatlustest nähtus, et mitmed uued tootmised on hoone rajamisel arvestanud 

juba ka tarkade lahenduste ning energia- ja ressursisäästu võimalustega, samas vähemalt ühes uues 

tootmishoones olid energiasäästu teemad jäänud katmata. 
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VALDKONNASPETSIIFILISED PRAKTIKAD 

Parimate praktikate erinevused tegevusharuti tulenevad tehnoloogilisest protsessist, sest hooned ja 

tehnosüsteemid on tööstusobjektidel sarnased. Kuna tegevusharud sisaldavad endas väga erineva 

iseloomuga tööstusi (nt metallitööstuses tegeletakse ümbertöötlemise, toodete valmistamise, 

galvaniseerimisega jne), siis detailsete Eesti mastaabis kasutatavate parimate praktikate määramine 

vajaks detailsemat ülevaadet ettevõtete tehnoloogilistest protsessidest39. Sellist infot saab koguda 

näiteks projektijärgselt koostatud auditite baasil.  

Sellest tulenevalt kirjeldame lühidalt suuremate tegevusvaldkondade lõikes esilekerkivad spetsiifikad, 

mis tuginevad ekspertarvamustele ja paikvaatlustele. 

Tabel 10. Tegevusharupõhised parimad praktikad 

Tegevusvaldkond Spetsiifika 

Metallitööstus Kuumutamist sisaldavates protsessides 

tehnoloogilise soojuse taaskasutus. Materjali 

optimaalne kasutamine (tööpinkide varustamine 

vastava tarkvaraga). 

Toiduainetööstus Ahjude ja külmutusseadmete kasutamisest 

tuleneva tehnoloogilise soojuse ja külmutuse 

jääkenergia kasutamine. 

Puidutööstus Jääkide ringlussevõtt (tootearendus) või 

kasutamine küttematerjaliks. 

Keskkonnasõbralike immutusvahendite 

kasutamine puidu töötlemisel. 

Rõivatööstus Valgustuse energiasäästlik lahendus (kõrgemad 

normid valgustusele, valgustugevuse regulaarne 

mõõtmine, valgustuse tark juhtimine). Materjali 

optimaalne kasutus (lõigete paigutamine 

kangale). 

 

Ülejäänud tegevuste ja valdkondade lõikes kehtivad alljärgnevalt väljatoodud parimad praktikad. 

 

 

 

                                                           

39 Näited metallitööstusest ja paberitööstusest: http://www.epa.gov/oar/nsr/ghgdocs/ironsteel.pdf; 

http://www.epa.gov/nsr/ghgdocs/pulpandpaper.pdf 

 

http://www.epa.gov/oar/nsr/ghgdocs/ironsteel.pdf
http://www.epa.gov/nsr/ghgdocs/pulpandpaper.pdf
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KOKKUVÕTE PARIMATEST PRAKTIKATEST: 

1. Elektriajamite poolt kulutatav energia moodustab umbes 70% tööstuses tarbitavast elektrist. 
Sellest tulenevalt on perspektiivsed elektrisäästu võimalused: efektiivsemad elektrimootorid; 
elektrimootorite sagedusmuunduriga juhtimine; süsteemi mehaaniline optimeerimine; 
reaktiivenergia kompenseerimine. Reaktiivenergia kompenseerimine on teostatav väikse 
investeeringuga ning tasub ära 1,5-2 aastaga. 

2. Jääksoojuse kasutamine tarbevee soojendamiseks. 

3. Jääksoojuse suunamine tootmishoone või laohoone kütteks. 

4. Valgustussüsteemi puhul on mõistlik kasutada luminofoorvalgusteid. Valgustid tuleks 

funktsionaalselt grupeerida ning mitteaktiivsetel aladel tuled kustutada. Valgustite 

intensiivsuse reguleeritavus tootmises, kus tegevuste iseloom on erinev. Valgustite 

toomine madalamale tasemele täpsust vajavate töökohtade juures. Ebaregulaarse 

kasutusega aladel liikumisanduriga valgustite rakendamine (nt olmeruumid). 

5. Kütte ja ventilatsiooni automaatjuhtimine. Siseõhu temperatuuri või ventilatsiooniseadme 

tööaja vähendamine töövälisel ajal.  

6. Energiatarbimise mõõtmine suuremate seadmete lõikes ning selle alusel energiakasutuse 

monitoorimine. 

7. Energia tootmine tootmisjääkidest.  

8. Jäätmete ringlussevõtt (nt klaas). 

9. Hoonete soojustamine - uute hoonete rajamisel arvestada koheselt tootmise eripäradega ja 

jääksoojuse kasutamise võimalustega. 

10. IT lahendused protsesside haldamiseks (nii inimfaktorist tingitud vigade vähendamiseks kui 

ka ressursside kokkuhoiuks). 

11. Uute toodete väljatöötamine tootmisjääkide kasutamiseks. 

12. Uute seadmete soetamisel jälgida, kas seadmel on monitoorimissüsteemid juba tehase poolt 

paigaldatud. 

 

 

8.3. Kutsekvalifikatsiooni praktikad 

Eestis saab energiatõhususe kutsealal taotleda energiaaudiitori (6.tase), diplomeeritud 

energiatõhususe spetsialisti  (7.tase) ja volitatud energiatõhususe spetsialisti (8.tase) kutseid40. 

Energiaaudiitor on spetsialist, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama elamute ja 

ühiskondlike hoonete energiaauditeid, väljastama energiamärgiseid olemasolevatele hoonetele. 

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist peab lisaks 6.taseme oskustele nõustama elamute ja 

ühiskondlike hoonete energiatõhususe valdkonnas ning omama oskust teostada arvutusi hoonete 

energiatõhususe miinimumnõuete, madala ja ligi nullenergiahoonete nõuetelevastavuse 

                                                           

40 http://ekvy.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=36&lang=et 
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tõendamiseks. Volitatud energiatõhususe spetsialist on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel 

koostama kõigile ehitiste tüüpidele (elamud, ühiskondlikud hooned, tööstusobjektid jm keerulised 

hooned) energiaauditeid, väljastama olemasolevatele hoonetele energiamärgiseid ning nõustama 

ehitiste (ka tööstuse valdkonnas) alal energiatõhususe valdkonnas. Omab oskust teostada arvutusi 

hoonete energiatõhususe miinimumnõuete, madala- ja ligi nullenergiahoonete nõuetele vastavuse 

tõendamiseks ning osaleb teadus- ja arengutegevuses. 

8.taseme kutsekvalifikatsioon on Eestis omistatud kaheksale energiatõhususe spetsialistile, kellel on 

kutsestandardi alusel volitus hinnata hoonete ja objektide (sh tööstusobjektidele) energiatõhusust. 

Seitsmenda taseme diplomeeritud energiatõhususe spetsialiste on üks ja kuuenda taseme 

energiaaudiitoreid on 12. 

Praktikas osalevad tööstuste auditeerimisel ka 6. ja 7. taseme audiitorid, kuid seda pigem volitatud 

energiatõhususe spetsialistide töörühmade liikmetena. Väljatöötatava toetusmeetme kontekstis on 

probleemiks 8.taseme volitatud energiatõhususe spetsialistide vähesus, mis on tingitud volitatud 

energiatõhususe spetsialistiks saamise kõrgetest nõuetest ning praktilise kogemuse vähesusest, mis 

omakorda on tingitud turunõudluse vähesusest.  

Ehitiste energiatõhususe valdkonna kutseid omistab Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus.  

Energiaaudiitorite koolitusi pakub Tallinna Tehnikaülikool, mis annab kutsestandardile vastavad 

baasteadmised. Koolitustel saavad osaleda tehnilise kõrgharidusega spetsialistid, kellel on 

kogemused ja soov omandada teadmisi tehnilis-majanduslikuks nõustamiseks energiatõhususe 

valdkonnas ning eesmärk asuda taotlema energiaaudiitori kutsekvalifikatsiooni41. Koolitused 

toimuvad siis, kui sooviavaldajate hulk on piisavalt suur (iga 1-2 aasta järel). 

Kursuse auditoorne õpe toimub kümnel koolituspäeval. Erinevad distsipliinid lõpevad testidega 

(kokku 12 testi), mis loetakse sooritatuks 60% õigete vastuste korral. Õppeauditi (juhendajaga 

kooskõlastatud kortermaja auditeerimine) koostamine toimub kuu aja jooksul peale koolituse 

auditoorse õppetöö lõppu. Antud koolitus ei garanteeri hoone energiaaudiitori kutse omistamist.  

 

Käsitletavad teemad:  

 

- lokaalkatlamajad, hoonete elektrivarustus ja –tarbimine; 

- Eesti kraadpäevad ja soojustarve; gaasivarustus; hoonete soojusvarustus,  

- ehitusfüüsika; energiatõhusus ja keskkonnahoid - poliitika, õigusaktid Euroopa Liidus ja Eestis; 

- hoonete piirdetarindid, küte;  

- õhutöötlemisprotsessid; hoonete energiamärgis, ehitusfüüsika;  

- ventilatsioon, õppeauditite tutvustus;  

- veevarustus, mõõtmine ja määramatus;  

- küte, sisekliima ja mõõteseadmed;  

- hoonete auditeerimine, ventilatsioon;  

- jahutus ja külmatootmine;  

- õppeauditite kaitsmine.  

                                                           

41 http://www.ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/koolituste-tellimine?id=27258&koolitus=820 
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Volitatud ehitiste energiatõhususe spetsialistiks saamise põhiliseks tingimuseks on suurte 

ühiskondlike hoonete või tööstuste auditeerimise kogemus volitatud energiatõhususe spetsialisti 

meeskonna liikmena (5-7 objekti auditeerimisprotsessis osalemine)42.  

Volitatud energiatõhususe spetsialistid peavad oma kutset uuendama iga viie aasta järel. Viie aasta 

jooksul enne kutse pikendamise taotlust on kohustuslik minimaalselt 2-aastane iseseisev erialane ja 

ametialane töö. Täiendõpet peab viieaastase perioodi jooksul läbima 80 täiendusõppe punkti (80 

akadeemilist tundi volitatud inseneri tasemel spetsialisti poolt läbiviidud koolitusel).   

Spetsiifilist tööstusettevõtete auditeerimise koolitust Eestis ei korraldata, sest teenuse kasutajate 

hulk on väike. Enamus audiitoreid koolitab ennast spetsiifilistes valdkondades iseseisvalt. 

Lisaks audiitoritele on valdkonnaga seotud erinevad insenerikutsed, kellest tööstusettevõtete 

auditeerimisele on oluline kaasata oma valdkonna kõrgeima taseme spetsialistid. Volitatud insener 

on vastavas valdkonnas erivolitustega kõrgema tasemega diplomeeritud insener Eestis, tema 

kvalifikatsioon põhineb oskustel projekteerida uusi seadmeid ja süsteeme ja/või kasutada teaduslikke 

mudeleid ja meetodeid eriala probleemide lahendamiseks. Ta peab olema võimeline juhtima 

projekte ja inimgruppe43. Tööstuste auditeerimisse kaasatakse kõige rohkem volitatud 

elektriinsenere, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsenere ning automaatikainsenere, samas sõltub 

spetsialistide kaasamise vajaduse tööstuse omapäradest. 

Eesti mastaabis saab insener kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolist44, Tallinna Tehnikakõrgkoolist45 

ning Eesti Maaülikoolist46. Tallinna Tehnikaülikool pakub haridust järgmises tööstuse auditeerimisega 

seotud valdkondades: tööstus- ja tsiviilehitus, elektrotehnika, elektroenergeetika, arvutisüsteemid, 

elektroonika ja telekommunikatsioon, informaatika, äritehnoloogiad, keemia- ja keskkonnakaitse 

tehnoloogia, puidu- ja tekstiilitehnoloogia, toidutehnika ja tootearendus, mehhatroonika, 

soojusenergeetika, tootearendus ja tootmistehnika. Lisaks õpetatakse TTÜ erinevates kolledžites veel 

tootmise automatiseerimist, energiatehnikat, hoonete ehitust, kütuste tehnoloogiat ja 

masinaehitustehnoloogiat. Tallinna Tehnikakõrgkoolis õpetatakse tehnoökoloogiat, hoonete ehitust, 

masinaehitust ning elektritehnikat. Eesti Maaülikoolis õpetatakse ergonoomikat, energiakasutust ja 

tootmistehnikat. 

                                                           

42 http://www.ekvy.ee/attachments/article/13/Energiat%C3%B5hususe%20spetsialist_tase%208_06_13.pdf 

43http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10422949/lae/insener-iv-diplomeeritud-insener-

v-volitatud-insener-v-alus-03pdf 

44 http://www.ttu.ee/ 

45 http://www.tktk.ee/ 

46 http://emu.ee/ 
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9. Energia- ja ressursisäästu potentsiaal Eestis 

tööstussektori ettevõtetes 

 

Säästupotentsiaali all käsitletakse käesoleva uurimuse kontekstis energia- ja ressursitõhususe 

tõstmisel tekkivat potentsiaalset kokkuhoidu kuludest.  

Energia- ja ressursisäästu on Eesti tööstusettevõtetes uuritud läbi auditite, aga ka avalike küsitluste 

(sh käesoleva projekti küsitlus). Küsitlustes on ettevõtted kirjeldanud oma energia- ja ressursisäästu 

tegevusi ning hinnanud säästupotentsiaali, lähtudes varasematest olemasolevatest uuringutest, 

kulude vähenemisest või sisetundest. Tööstusettevõtetes läbiviidud auditid oleksid praktikas kõige 

kindlamaks aluseks ettevõtete säästupotentsiaali leidmisel, kuid läbiviidud auditid ei ole tihtipeale 

võrreldavad ning sellest tulenevalt ei ole antud andmete baasil võimalik teha üldistatud järeldusi. 

Läbiviidud auditites on keskendutud tellija huvidest lähtunud teemadele ehk siis enamasti 

analüüsitakse kas ühte valdkonda või protsessi osa, sest tervikliku energia- ja ressursiauditi 

teostamine on kulukas ja ajamahukas. Samuti on säästupotentsiaali hindamine mõjutatud tellija 

rahalisest võimekusest. Kuna säästupotentsiaali arvutamine sisaldab ka investeeringute mahu 

kaasamist, siis etteantud piirides investeeringu tegemine mõjutab ka säästupotentsiaali hinnangut.  

Lähtudes eelnevatest probleemiasetustest kalkuleeritakse säästupotentsiaal Eesti tööstusettevõtetes 

ja tegevusharude lõikes tuginedes: 1) Eestis läbiviidud küsitlusele ja 2) teiste riikide praktikale. 

 

9.1. Seotud uuringud ja teiste riikide praktika säästupotentsiaali 

hindamise kohta 

 

Eesti Arengufondi poolt Eesti energiamajanduse pikaajalise arengukava loomise tarbeks koostatud 

veebileht www.energiatalgud.ee koondab endas olemasolevat infot Eesti tööstusvaldkonna 

energiatõhususe kohta47. Energiatalgute tarbeks läbiviidud uuringute ja intervjuude kohaselt on Eesti 

ettevõtete seas energiatõhusus varieeruv. On suure energiasäästupotentsiaaliga ettevõtted, kus ei 

ole tõenäoliselt võimalik kõiki energiasäästumeetmeid korraga rakendada ja teave peab keskenduma 

erinevate meetmete omavaheliste seoste tutvustamisele, õige järjekorra valiku selgitamisele ja 

võimalike vigade vältimisele. Samas on ka energiatõhusalt töötavaid ettevõtted, kus on tegu 

kaasaegse soojustpidava hoonega ja kaasaegsete tehnosüsteemidega. Neis tuleb põhitähelepanu 

pöörata ekspluatatsioonile – hoonete ja tehnosüsteemide töö pideva jälgimise vajadusele, 

seadistuste pideva jälgimise ja vajadusel muutmise vajadusele. Tööstustes tehtav energiaaudit ei 

peaks olema üksiknähtus, vaid pidevalt uuendatav protsess. 

Ekspertarvamustes tööstuse olukorra kohta on väidetud, et elektrienergia säästu potentsiaaliks 

tööstuses on 10% ning soojuse säästu potentsiaal on 30%, ehk vastavalt 222 GWh/a (0,8 PJ) ja 639 

GWh/a (2,3 PJ). Eeldades, et 1 MWh elektrienergia maksumus on ~100 eurot ning 1 MWh 

                                                           

47 http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=Energiat%C3%B5husus_t%C3%B6%C3%B6stuses 

http://www.energiatalgud.ee/
http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=M%C3%B5iste:Energiat%C3%B5husus
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soojusenergia maksumus on 60 eurot, saame energiasäästupotentsiaaliks elektri puhul 22,2 

miljonit eurot ja soojuse puhul 38,3 miljonit eurot aastas. Energiasäästupotentsiaali 

portaali andmetel oleks tööstusharudest suurim võimalik energiasäästupotentsiaal keemiatööstusel. 

Keskmine majanduslik säästupotentsiaal Soome tööstusettevõtetes on 16,8% soojusest ja kütustest, 

6,5% elektrist ja 9,9% vee arvelt48. Energiasäästlikumad on suuremad ja uuemad tehased. Hinnang on 

antud perioodil 1992-2009 läbiviidud auditite baasil. Eelkõige olid vaatluse all väiksed ja keskmised 

energiatarbijad (<500GWh).  

Tabel 11. Säästupotentsiaal Soome ettevõtetes 

Tarbimise ulatus Säästupotentsiaal 

soojusenergia ja kütuste 

arvelt 

Säästupotentsiaal elektri 

arvelt 

Säästupotentsiaal 

vee arvelt 

<10 GWh/a (539 

tootmishoonet) 

24% (kokku 226 GWh/a) 8% (kokku 65 GWh/a) 12% (0,6 miljonit 

m3) 

10-70 GWh/a (201 

tootmishoonet) 

21% (586 GWh/a) 6% (135 GWh/a) 7% (2,3 miljonit 

m3) 

70-500 GWh/a (33 

tootmishoonet) 

12% (450 GWh/a) 4% (51 GWh/a) 10% (1,5 miljonit 

m3) 

2009. aastal analüüsiti auditites püstitatud säästupotentsiaalide realiseerumist ning hinnanguliselt 

50-60% vaadeldud ettevõtetest on auditis leitud säästupotentsiaali realiseerunud.  

Motiva andmetel49 perioodil 2006-2011 elluviidud tööstusettevõtete auditite tulemusena olid 

põhilised säästu toonud tegevused tehtud ventilatsioonisüsteemide valdkonnas (36%) ja 

elektrisüsteemide valdkonnas (30%). Samas reaalset säästu tõid elektrisüsteemide parendamiseks 

tehtud tegevused vaid 12%, ventilatsioonisüsteemidel 37%. Keskmine tasuvusaeg oli investeeringutel 

3,5 aastat. Ainult 35% tegevustest tõid endaga kaasa alla 2 aasta pikkuse tasuvusaja ning antud 

tegevuste investeeringu maht moodustas vaid 5% kogu investeeringust.  

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) viis 2010.aastal läbi võrdleva analüüsi 

26 erineva tööstussektori ettevõtete hulgas50. Arenenud riikide tööstuste keskmiseks 

säästupotentsiaaliks on 15-20% ning see erineb tugevasti tegevusvaldkondade lõikes. Hinnanguliselt 

                                                           

48http://www.motiva.fi/en/areas_of_operation/energy_auditing/mee-

supported_energy_auditing/statistical_data_from_energy_audits/saving_potentials_in_smes 

49 http://www.motiva.fi/en/areas_of_operation/energy_auditing/mee-

supported_energy_auditing/statistical_data_from_energy_audits/saving_measures 

50 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Energy_and_Climate_Change/Energy_Efficien

cy/Benchmarking_%20Energy_%20Policy_Tool.pdf 

 

http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=M%C3%B5iste:Energias%C3%A4%C3%A4st
http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=M%C3%B5iste:Soojus
http://www.eepotential.eu/results_cty_pot.php
http://www.eepotential.eu/results_cty_pot.php
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Energy_and_Climate_Change/Energy_Efficiency/Benchmarking_%20Energy_%20Policy_Tool.pdf
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Energy_and_Climate_Change/Energy_Efficiency/Benchmarking_%20Energy_%20Policy_Tool.pdf
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2/3 säästust annavad suured energiatarbijad. Uuringu kohaselt mõjutavad energia- ja 

ressursitõhususe tõstmise võimalusi järgmised faktorid: 

- ligipääs ressursile (nt raua ümbertöötlemine ja selleks vajaminev kasutatud metall), 

- energia hind, 

- tehase suurus ja tootmistehnoloogia vanus, 

- tehnoloogia maksumus, 

- riiklikud poliitikad.  

 

Tabel 12. Säästupotentsiaal tegevusvaldkonniti (UNIDO) 

Tegevus Keskmine arengupotentsiaal (%) 

Naftasaaduste tootmine 10-25% 

Keemiatööstus 13% 

Värvilised metallid 26,5% 

Raud ja teras 10% 

Mittemetalsed mineraalid 32% 

Paber 25% 

Tekstiil 10% 

Toiduainete tööstus 25% 

Keskmine potentsiaal  15% 

 

Rootsi energiaagentuuri andmetel on Rootsis sarnase toetusmeetme rakendamisel saavutatud 

elektrienergia tõhususe kasv keskmiselt 11% ning valdkondlikult järgmine51: 

- tootmisprotsess 48%, 

- pumbasüsteemid 17%, 

- suruõhusüsteemid 7%, 

- elektrimootorid 6%, 

- ventilatsioon 4%, 

- imusüsteemid 3%, 

- jahutussüsteemid 2%, 

- valgustus 1%. 

 

 

                                                           

51 https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=2542 
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Euroopa Komisjoni poolt tellitud uuringus Energiasäästu potentsiaal EL liikmesriikides (2009)52 

analüüsiti tööstussektori säästupotentsiaali tööstustehnoloogia võtmes. Uuringu alusel on 

säästupotentsiaal säästukohtade lõikes järgmine: 

Tabel 13. Säästupotentsiaal tööstustehnoloogia võtmes (Energiasäästu potentsiaal EL liikmesriikides) 

Säästukoht Potentsiaal % 

Elektrimootorid ja valgustus 34% 

Soojust eraldavad 

tehnoloogiad (alla 500C) 

20% 

 

Sama uuringu raames on koostatud ka riikide kaupa tööstusettevõtete energiasäästu potentsiaali 

arvutuste andmebaas53. Andmebaas annab Eesti tööstuse kohta kättesaadavate andmete alusel 

järgmised hinnangud: 

 

Tabel 14. Eesti tööstuse säästupotentsiaal Euroopa Komisjoni uuringu raames 

 2010 2015 

 Säästupotentsiaal 

(GWh) 

Säästupotentsiaal 

(%) 

Säästupotentsiaal 

(GWh) 

Säästupotentsiaal 

(%) 

Kogu 

energiasäästupotentsiaal 

198 2,0 453 4,4 

Kogu elektrienergia 

säästupotentsiaal 

198 2,0 477 4,5 

 

 

                                                           

52 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2009_03_15_esd_efficiency_potentials_final_report.pdf 

53 http://www.eepotential.eu/results_cty_pot.php 

 

http://www.eepotential.eu/results_cty_pot.php
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Tabel 15. Eesti tööstuse säästupotentsiaal tegevusvaldkonniti Euroopa Komisjoni uuringu alusel 

 2010 2015 

 Säästupotentsiaal 

(GWh) 

Säästupotentsiaal 

(%) 

Säästupotentsiaal 

(GWh) 

Säästupotentsiaal 

(%) 

Raud ja teras  14,8%  23,9 

Värvilised metallid  0,7  1,2 

Kogu 

säästupotentsiaal 

keemiatööstuses 

23  93  

Mittemetalsete 

mineraalide 

tootmises 

23 1,5% 35 3,3 

Paber ja printimine 12 2,9 35 8 

toiduainetööstus 23 1,9 58 3,4 

Tehnika ja 

metallitööstus 

23 3,1 58 5,6 

 

Kokku hinnatakse mootorite töö ja valgustuse baasil 2010.aasta säästupotentsiaaliks 198 GWh (2%) 

ning tööstusprotsessi tehnoloogiate alusel on kokkuhoiupotentsiaal 0,1%. 2015.aastal on arvutuslik 

säästupotentsiaal mootorite töö ja valgustuse baasil 465 GWh (4,4%) ja tööstusprotsesside 

tehnoloogiate arvel 23 GWh (0,2%). 

 

9.2. Säästupotentsiaali arvutamine Eesti tööstusettevõtete baasil  

Lähtudes teiste riikide praktikast analüüsime säästupotentsiaali Eestis elektrienergia, soojusenergia, 

kütuste kasutamise ja vee arvelt. 

 

1. Elektrienergia 

Eesti energiaeksperdid hindavad Eesti tööstuse elektrienergia säästupotentsiaaliks 10%, Soomes on 

see keskmiselt 6,5%. Andmete analüüsimiseks eemaldame andmete hulgast elektritootjad andmete 

usaldusväärsuse suurendamiseks. Kokku tarbisid aasta jooksul 259 ettevõtet keskmiselt 1283 GWh 

elektrienergiat. 

Rakendades hinnanguid käesoleva uuringu raames läbiviidud küsitlusele, saame järgmised 

tulemused: 
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Tabel 16. Eesti tööstuse elektrienergia säästupotentsiaal küsitletud ettevõtete baasil (arvutuslik) 

Ettevõtte 

energiatarbimise 

ulatus 

Säästupotentsiaal 

elektrienergia 

arvelt (Soome 

praktika) 

Eesti ekspertide 

hinnang (10%) 

Keskmine 

(Soome ja Eesti 

praktika, 7%) 

<10 GWh/a (255 

ettevõtet) 

8%; 8 GWh/a 10%; 10 GWh/a 7%; 7 GWh/a 

10-70 GWh/a (14 

ettevõtet) 

6%; 26,1 GWh/a 10%; 43,5 GWh/a 7%; 30,5 GWh/a 

70-500 GWh/a (6 

ettevõtet) 

4%; 40,4 GWh/a 10%; 101 GWh/a 7%; 71 GWh/a 

KOKKU (275 

ettevõtet) 

 74,5 GWh/a 154,5 GWh/a 108,5 GWh/a 

KESKMINE 271 

MWh/a/ettevõtte 

kohta 

562 

MWh/a/ettevõtte 

kohta 

395 

MWh/a/ettevõtte 

kohta 

 

Arvutades potentsiaalse säästu ümber rahaliseks väärtuseks, on potentsiaalselt säästetava elektrikulu 

hinnaks 6 miljonit eurot. Potentsiaalse säästetava elektrikulu maksumus moodustab ettevõtete 

kasumist keskmiselt 6%. 

Käesoleva uuringu sihtgrupi üldkogumiks on 10 000 ettevõtet. 275 ettevõtte baasil leitud 

säästupotentsiaali pole mõistlik üldistada üldkogumile, sest ettevõtete tarbimine on erinev. Näiteks 

sisaldub vastanute hulgas enamus kaevandusettevõtteid, kes on Eesti ühed suuremad elektritarbijad. 

Võib eeldada, et enamus suurtarbijaid vastas küsitlusele ning ülejäänud üldkogum sisaldab pigem 

väikseid elektritarbijaid. Seega lähtume säästupotentsiaali arvutamisel Statistikaameti andmetest. 

Kokku tarbis 2013.aastal tööstussektor Statistikaameti andmetel 2,16 TWh elektrienergiat. Seega 

rakendades keskmist 7% säästupotentsiaali, on aastas keskmiselt võimalik kokku hoida 153 GWh 

elektrienergiat. 
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2. Soojusenergia ja kütused 

Tabel 17. Eesti tööstuse soojusenergia ja kütuste kasutamise säästupotentsiaal küsitletud ettevõtete baasil 

(arvutuslik) 

Ettevõtte 

energiatarbimise 

ulatus 

Säästupotentsiaal 

elektrienergia 

arvelt (Soome 

praktika) 

Eesti ekspertide 

hinnang (30%) 

Keskmine 

(Soome ja Eesti 

praktika, 22%) 

<10 GWh/a (145 

ettevõtet) 

24%;  7,8  GWh/a 30%;  9,7 GWh/a 22%; 7,1 GWh/a 

10-70 GWh/a (2 

ettevõtet) 

21%; 8,5 GWh/a 30%; 10,6 GWh/a 22%; 7,8 GWh/a 

70-500 GWh/a (5 

ettevõtet) 

12%; 326 GWh/a 30%; 817 GWh/a 22%;  600 GWh/a 

KOKKU (152 

ettevõtet) 

 342,3 GWh/a 837,3 GWh/a 615 GWh/a 

KESKMINE 2,25 

GWh/a/ettevõtte 

kohta 

5,5 

GWh/a/ettevõtte 

kohta 

4 

GWh/a/ettevõtte 

kohta 

 

Arvutades potentsiaalse säästu ümber rahaliseks väärtuseks, on potentsiaalselt säästetava 

soojusenergia (ilma kütusteta, sest küsitluse alusel pole täpsustatud kütuste liike) hinnaks 33,9 

miljonit eurot. Potentsiaalse säästetava soojusenergia kulu maksumus moodustab ettevõtete 

kasumist keskmiselt 5% (25 ettevõtte baasil). 

Kokku tarbis 2013.aastal tööstussektor Statistikaameti andmetel 1,972 TWh soojusenergiat. Seega 

rakendades keskmist säästupotentsiaali 22%, on aastas keskmiselt võimalik kokku hoida 433 GWh 

soojusenergiat (ilma kütusteta). 

 

9.3. Säästupotentsiaal tegevusvaldkondade lõikes 

Kui arvestada, et elektrienergia keskmine säästupotentsiaal on Eesti tööstusettevõtetes 7% ja 

soojusenergia keskmine säästupotentsiaal 22%, siis alljärgnev arvutuslik tabel annab ülevaate 

potentsiaalsest energiasäästust tegevusvaldkondade lõikes.  
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Tabel 18. Säästupotentsiaal Eesti tööstusettevõtetes tegevusalade kaupa (arvutuslik) 

 

 

Tabel 18 alusel on suurim säästupotentsiaal mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmisel, 

puidutööstusel, paberitööstusel, ehitusel ja toiduainete tööstusel. Energiatõhususe ekspertide 

hinnangul on suurim säästupotentsiaal toiduainetööstusel, seda lähtudes vananenud taristust ja 

hoonetest.  

 

 

 

  

Kütus ja soojus 
kokku (GWh) 

(22%) 
Elektrienergia 

(GWh) (7%) 
KOKKU 
(GWh) 

KESKMINE 
(GWh) 

..lõpptarbimine tööstussektoris 988 153 1141 570 

....lõpptarbimine raua- ja terasetööstuses 0 0 0 0 

....lõpptarbimine keemiatööstuses 78 14 92 46 

....lõpptarbimine mitteraudmetallide 
tööstuses 2 1 2 1 

....lõpptarbimine muude mittemetalsetest 
mineraalidest toodete tootmises 279 14 293 147 

....lõpptarbimine transpordivahendite 
tootmises 11 4 15 7 

....lõpptarbimine masinaehituses 46 20 66 33 

....lõpptarbimine mäetööstuses 36 1 37 19 

....lõpptarbimine toiduaine- ja 
tubakatööstuses 86 22 108 54 

....lõpptarbimine paberitööstuses ja 
trükinduses 97 25 122 61 

....lõpptarbimine puidutööstuses 186 22 208 104 

....lõpptarbimine ehituses 104 6 110 55 

....lõpptarbimine tekstiili- ja nahatööstuses 15 8 23 11 

....lõpptarbimine mujal liigitamata tööstuses 49 15 63 32 
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10. Soovitused energia- ja ressursitõhususe auditite 

läbiviimiseks Eesti tööstussektori ettevõtetes 

 

Probleemid ja takistused 

Eesti tööstusettevõtete huvi energia- ja ressursiauditite vastu on olnud tagasihoidlik. Auditeid 

tellitakse eelkõige väikestele protsessi osadele ning enamasti kasutatakse selleks välismaiste (Soome) 

ettevõtete teenuseid. Lisaks audiitoritele teevad suunatud auditeid ka seadmete tarnijad, kes on 

kasutatava tehnoloogia osas pädevad. Auditeid tellivad pigem keskmise suurusega ja suured 

ettevõtted. Seega on Eesti tööstuste auditeerimise praktika tagasihoidlik ning 8.taseme volitatud 

energiatõhususe spetsialistide kogemus ebaühtlane. Eestis on koostatud üks üldine juhend tööstuste 

auditeerimiseks (Energiaaudit tööstuses), mis on pigem üldine ja suunav. Audiitorid koolitavad 

ennast vastavalt vajadustele iseseisvalt, üldist koolitusplaani tööstuse audiitoritele ei ole. 

 

Soovitused: 

1. Tööstuste auditeerimise juhendi uuendamine 

Olemasolev juhend on aastast 2003. Uuendusprotsessi teostamiseks on vajalik moodustada töögrupp 

valdkonda tundvatest spetsialistidest. Kuna paralleelselt ollakse koostamas juhendit ka Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi poolt suurettevõtete auditeerimiseks, siis on soovitatav protsessid 

ühendada. Oluline on juhendi valmimine enne auditeerimise toetamise algust.   

2. Auditeerimise etappide määramine 

Tulenevalt meetme rahastamisvõimalustest, ajalistest piirangutest ja ettevõtete vajadustest on 

soovitatav kogu protsess jagada etappideks. 
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Joonis 17. Auditeerimise ja audiitorite osaluse etapid 

 

Soome praktikas määratakse auditi vorm vastavalt energiatarbimise kuludele:  

Tabel 19. Auditeerimise vormid Soomes 

Kulud energiale ja 

veele, eurot 

Hoone 

ülevaatus  

Energiaaudit Energiaanalüüs Protsessipõhine 

energia analüüs 

<15,000 X    

15,000-55,000 X X   

55,000-1,400,000  X X  

1,400,000-3,000,000   X  

>3,000,000   X X 

 

Maksumuse määrad tulenevad Soome tööstuste praktikast. Eesti mastaabis ei ole energiakulu ja 

auditeerimise vahemikke määratud. Läbiviidud küsitluse alusel saab järeldusi teha 322 ettevõtte 

kohta. Kui jälgida vastuste puhul valimimahu esinduslikkust, siis saab järeldusi teha eelkõige 

elektrienergia tarbimise koha pealt. Suurimad elektritarbijad (kaevandamine ja paberitootmine, va 

elektritootmine) kasutasid aastas ca 204,5 GWh elektrit. Suurtarbijaks loetakse ettevõtet, kelle 

elektritarbimine on aastas rohkem kui 2 GWh. Küsitlusele vastas 30 ettevõtet, kes klassifitseeruvad 

suurtarbija alla (11,5%). 
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Tabel 20. Elektritarbimise vahemikud Eesti tööstuses 

kWh/aastas Kulud elektrile aastas (€/kWh), 

vahemikud 

Arv Osakaal 

0-100 000 0-6000€ 150 58% 

100 000 – 260 000 6000 – 15000€ 26 10% 

260 000 – 900 000 15000-50000€ 41 16% 

900 000 – 8 000 

000 

50000- 500000€ 25 10% 

8 000 000 – 

205 000 000 

500000 – 12000000€ 17 7% 

 

Suurtarbijatele (elektritarbimine aastas üle 2 GWh) on soovitatav rakendada kindlasti detailset 

auditeerimist (nt energiaanalüüsi). Detailse auditi koostamise soovitus on ka ettevõtetel, kes on 

juurutanud ISO 50 001 süsteemi. Samas on soovitatav võtta eelnevalt sõltumatu vastavat 

kutsepädevust omava energiatõhususe spetsialisti hinnang ISO süsteemile. Mikro- ja väikeste 

ettevõtete puhul võib analüüs piirdudagi piloteeriva auditiga, kui elektritarbimine on vahemikus 0-

260 000 kWh/a. Vastava hinnangu detailse auditi koostamise vajadusele annavad lõplikult siiski omas 

valdkonnas pädevad spetsialistid. 

Energiatõhususe direktiiv 2012/27/EL kehtestab suurettevõtete auditeerimiseks miinimumnõuded. 

Kuna VKE-de auditeerimiseks pole eraldi nõudeid kehtestatud, on mõistlik juhinduda 

suurettevõtetele kehtestatud nõuetest.  

Miinimumnõuded suurettevõtete energiaaudititele on kirjeldatud alljärgnevalt: 

1. põhinevad ajakohastel, mõõdetud ja jälgitavatel talitlusandmetel energia 

tarbimise ja koormusprofiilide (elektri puhul) kohta;  

2. sisaldavad üksikasjalikku ülevaadet hoonete või hoonete rühmade, 

tööstuslike protsesside või käitiste, sealhulgas transpordi energiatarbimise 

profiilist;  

3. tuginevad alati kui võimalik mitte lihtsale tasuvusajale, vaid eluea kulude 

analüüsile, et võtta muu hulgas arvesse pikaajalist säästu, pikaajaliste 

investeeringute jääkväärtusi ja diskontomäärasid;  

4. on proportsionaalsed ja piisavalt representatiivsed, et võimaldada 

koostada tõepärane üldise energiatarbimise pilt ja teha usaldusväärselt 

kindlaks kõige olulisemad võimalused olukorra parandamiseks; 

5. võimalusel kasutatakse energiaauditites detailseid ja kontrollitud arvutusi 

kavandatud meetmete kohta, et esitada selget teavet võimaliku säästu 

kohta; 
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6. energiaauditites kasutatud andmeid peab olema võimalik säilitada 

tulevasteks analüüsideks ja tulemuste jälgimise eesmärgil. 

  

Miinimumnõudeid kohandades, on neid võimalik rakendada ka VKE-de piloteerivate auditite 

koostamisel. Piloteeriva auditi eesmärk ei ole läbi viia detailseid arvutusi, analüüse ja mõõtmisi, vaid 

anda ülevaade ressursitõhususest tervikuna. Seega võiksid tasuvusarvutused piirduda lihttasuvusaja 

leidmisega. 

  

 

Soovituslik piloteeriva analüüsi ülesehitus on esitatud alljärgnevalt: 

1. Auditi kriteeriumite kirjeldamine (eesmärk, metodoloogia, personali kaasatus, ajaline kestus, 

lõppraporti ülesehitus)  

2. Auditi ulatuse kirjeldamine 

3. Auditit läbiviiva meeskonna kirjeldamine (kaasatavad spetsialistid sõltuvalt 

tegevusvaldkonnast, auditi ulatusest) 

4. Auditiplaan ning kontrollnimekirja koostamine 

5. Auditeeritava hoone ning seadmetega tutvumine 

6. Tarbimisandmete ning muu kergesti kättesaadava informatsioon kogumine. 

7. Eelanalüüsi koostamine.  

Eelanalüüs võimaldab energiatõhususe spetsialistidel paremini mõista tööstusettevõtte 

tööprotsesse ning tuvastada peamised energiavood. Selleks koostatakse spetsiaalne skeem, 

kus on näidatud kõik energia kulukohad.  

8. Energiaauditi läbiviimine, mille käigus teostatakse järgmised tegevused:  

a. tarbimisandmete analüüs, 

b. lihtsamate mõõtmiste teostamine, 

c. energia kulukohtade määramine, 

d. kokkuhoiukohtade tuvastamine, 

e. tasuvusanalüüs.  

 

Detailne audit (energiaanalüüs, protsessipõhine analüüs) 

Piloteerivast auditist tulenev või eelnevast, nõuetele vastavast auditist tulenev täiendavate 

analüüside vajadus. Detailne audit vajab täiendavate ekspertide kaasamist ning täiendavate 

(pikemaajaliste) mõõtmiste teostamist. Detailse auditi plaani pakub välja audiitor, kus on määratud 

nii kaasatavad eksperdid kui ka vajalikud mõõtmised ja mõõtmisseadmete paigaldamine. 

 

3. Mõõtmiste teostamine 

Mõõtmisi tuleb vajadusel teostada nii piloteeriva auditi faasis kui ka detailse auditi faasis. Piloteeriva 

auditi faasis teostatakse pigem lühiajalised mõõtmised, detailse auditi faasis pikemaajalisemad ja 

keerukamad mõõtmised, mis nõuavad ka spetsiifilisi seadmeid (nt tootmise iseloomust tingitud 

mõõtmised). Mõõtmiste vajadus, maht ja kasutatavad seadmed mõjutavad auditi hinda.  
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Piloteeriva auditi tarbeks võidakse teostada mõõtmisi näiteks järgmistel seadmetel  (seadmete 

tarbimisgraafik, mõõtmise pikkus – 1 nädal): 

 ventilatsiooniseadmed, 

 suruõhukompressorid, 

 jahutusseadmed (võimalik mõõta suvel), 

 hoone üldine elektritarbimine (juhul, kui ei ole olemas tarbimisgraafikut), 

 hoone üldine soojuse või gaasi tarbimine, 

 õhuniisutid, 

 muud olulised suured elektritarbijaid, kus on hinnanguliselt võimalik energiat säästa, 

 siseõhutemperatuur. 

Mõõtmised sõltuvad nii piloteerivas kui ka detailse auditi koostamise protsessis tootmise 

omapäradest ja tegevusvaldkondadest. Sõltuvalt tootmisest piisab mõnel juhul audiitori 

kohapealsetest mõõtmistest, mõnes ettevõttes on tarvilik paigaldada sobiv mõõtmissüsteem. 

Eelkõige peaks mõõtmissüsteemi paigaldamist kaaluma keskmiste ja suurte ettevõtete juures ning 

detailse auditi koostamise protsessi osana. Sel juhul tuleb detailse auditi koostamise taotlusesse 

lisada ka audiitori hinnang, milliseid mõõtmisi on vajalik teostada ning milliseid seadmeid selleks 

soetada/paigaldada. Samuti peab juba enne detailse auditi koostamist määrama, millised seadmed 

on vajalikud järelseire teostamiseks. 

Lõplik seadmete kasutamise vajadus ja maht sõltub konkreetsest objektist ning nende kasutamise 

ulatuse määrab energiatõhususe spetsialist.  

 

4. Kaasatavad eksperdid 

Sõltuvalt vastutava audiitori haridusest kombineeritakse auditeerimisprotsessiks meeskond. Auditi 

koostamise meeskond võib sisaldada elektriinseneri, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneri ning 

automaatika taustaga eksperti, kuid lõpliku kompetentside kaasamise vajaduse määrab 

energiatõhususe spetsialist. 

Detailse auditi koostamise meeskond sõltub detailse auditi vajadusest – vastavalt 

tegevusvaldkonnale ja auditeeritavale osale kaasatakse juurde ka tootmisprotsessist lähtuvaid 

spetsialiste. 

Kaasatavad eksperdid peavad olema volitatud inseneri kutsega spetsialistid. 

 

11. Soovitused energia- ja ressursitõhususe meetme 

TAT väljatöötamiseks 

 

Alljärgnevalt on antud soovitused toetusmeetme ülesehitamiseks tuginedes eelnevalt läbitöötatud 

materjalile. Soovitused antakse järgmiste punktide lõikes: 

- kellele on meede suunatud, 

- milliseid tegevusi toetatakse meetme raames, 

- protsessi etapid, 
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- audiitoritele kehtestatud normid, 

- riskid, 

- audiitorite koolitamine. 

 

Väljatoodud soovitused tuginevad küsitluse, paikvaatluste, energiatõhususe spetsialistide 

fookusgrupi intervjuudele ning teiste riikide praktikale.  

 

11.1. KELLELE ON MEEDE SUUNATUD? 

Toetusmeede on suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE), kuid välistatud ei ole ka 

suurettevõtete osalus (töötajaid rohkem kui 250 ja käive rohkem kui 43 miljonit eurot). Väikse ja 

keskmise suurusega ettevõtetel on keskmisest raskem saada laenu ning energia- ja ressursikulude 

osakaal kogukuludest sõltub tegevuse iseloomust. Vähestest teadmistest tulenevalt tehakse otsus 

mitte analüüsida energia- ja ressursikasutust ning panustatakse eelkõige tootlikkuse suurendamisse. 

Meetme raames tõstetakse ettevõtete teadlikkust ressursitõhususe valdkonnas ning toetatud 

tegevuste järgselt eeldatakse, et ettevõte jätkab panustamist ressursitõhususe tõstmisse. 

Lisaks ettevõtetele kuuluvad meetme sihtgrupi alla ka energiatõhususe spetsialistid, kellelt oodatakse 

auditite teostamisel nõuetele vastavat protsessi juhtimist ja auditeerimise läbiviimist. 

Soovituslik meetme sihtgrupp: 

- VKE-d; 

- suurettevõtted, kuid eritingimustel (vt alljärgnevat selgitust); 

- audiitorid ja insenerid (vaid eelnevalt spetsiaalse meetme tarbeks väljatöötatud koolituse 

läbinud spetsialistid). 

Eesti praktika näitab, et arvestatav hulk ettevõtteid kuuluvad suurtesse välismaistesse 

kontsernidesse, mis ettevõtte suuruse määratlemisel mängivad olulist rolli. Pealtnäha keskmise 

suurusega tootmised kuuluvad automaatselt suurettevõtete alla, kui ei vaadelda tootmisüksust kogu 

kontsernist eraldi. Meetme raames on tarvis fikseerida seisukoht, kas vaadatakse Eestis asuvat 

tootmisüksuse suurust või kogu kontserni suurust. 

Suurettevõtete puhul on oluline meetme tingimuste kujundamisel arvestada ettevõtte 

tegevusvaldkonnaga (suured energiatarbijad – paberitööstus, metallitööstus, toiduainetööstus) ning 

parendustegevuste iseloomuga (saaste vähendamine, taastuvenergia kasutamine, jäätmete 

ringlussevõtt). Suurettevõtete puhul toetatakse pigem detailsete auditite koostamist ning 

investeeringuid. Piloteeriva auditi koostamine võiks olla tingimuslik ning sõltub sellest, kas järgneb 

detailse analüüsi koostamine.  

Toetuse jagamisel peab kindlasti arvestama ka riigiabi jagamise reeglitega54: 

Riigiabi on ELi toimimise asutamislepingu artikkel 107 lõige 1 järgi "...igasugune liikmesriigi poolt või 

riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada 

                                                           

54 http://www.fin.ee/riigiabi 
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konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist, ühisturuga kokkusobimatu 

niivõrd, kuivõrd see kahjustab liikmesriikide vahelist kaubandust." Kuigi riigiabi on põhimõtteliselt 

ühisturuga kokkusobimatu ja keelatud, on erandid toodud artikli 107 lõigetes 2 ja 3 ning nende alusel 

vastu võetud õigusaktides (sh vähese tähtsusega abi määrus, grupierandite määrus, eri valdkondade 

riigiabi suunised). Riigiabi konkreetset definitsiooni leping ei anna ja seega tuleb otsustamisel, kas 

tegemist on riigiabiga lähtuda tingimustest: 

 abi antakse riigi, linna või valla vahenditest; 

 abimeetmel on valikuline iseloom st ta on suunatud teatud ettevõtjale, ettevõtjate grupile 

või mingite kindlate kaupade tootmiseks; 

 abimeede annab eelise abi saajale; 

 abimeede moonutab või võib moonutada konkurentsi ja kaubandust Euroopa Liidu riikide 

vahel. 

Riigiabi andmise jälgimiseks on loodud riigiabi ja vähese tähtsusega abi register. Register hõlbustab 

eelkõige vähese tähtsusega abi kumuleerimisreeglite täitmist, samuti riigiabi ja vähese tähtsusega abi 

järelevalvet ja aruandlust.  

 

11.2. MILLISEID TEGEVUSI TOETATAKSE MEETME RAAMES? 

 

- Koolitused ja infopäevad ettevõtjatele (sh trükiste väljatöötamine) 

Ettevõtetele info jagamiseks on oluline tekitada võimalus saada infot ühest kohast. Lihtsaim lahendus 

on kuvada info tegevust koordineeriva asutuse veebilehel, kus on olemas nii parimate praktikate 

brošüürid, uurimusartiklid, juhendid ja kontaktid. Oluline on tagada ettevõtetele võrdlev info teiste 

sarnase tegevusvaldkonna ettevõtetega.  

Koolitusi soovitame teha nii ettevõtte juhtidele kui ettevõtte tehnilistele spetsialistidele. Koolitused 

ettevõtte juhtidele peavad aitama pakkuda finantsilisi argumente investeeringu tegemiseks (näited 

säästupotentsiaalist tegevussektori teiste ettevõtete praktilisest kogemusest, tasuvusaeg, 

säästupotentsiaal arvestatuna kasumist). Koolitused ettevõtte tehnilistele spetsialistidele peavad 

sisaldama parimaid praktikaid ja lahendusi energia- ja ressursikasutuse tõhustamiseks.  

Koolituste maht teema kohta ei tohiks olla suurem kui 1 koolituspäev. 

- Koolitused audiitoritele ja inseneridele 

Koolitused audiitoritele on täpsemalt kirjeldatud allpool. Esimeses etapis tuleb audiitoreid koolitada 

meetme põhimõtete osas – millises mastaabis ja millise säästupotentsiaaliga tegevusi toetatakse? 

Seejärel on oluline täpsema koolitusvajaduse sisendi kaardistamine. Otstarbekas on kaasata 

valdkonna spetsialiste ja tööstusettevõtete tehnikajuhte. 

Meetme raames korraldatavad koolitused saavad olla spetsiifilised (nt jääksoojuse kasutamine, 

tasuvuse arvutamine). Koolituste eesmärgiks ei ole hakata välja koolitama uusi audiitoreid, kes 

kvalifitseeruksid tööstusi auditeerima, vaid koolitused peavad aitama tutvustada uuendusi ja 
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parimaid praktikaid. Oluline on siinjuures kaasata teiste riikide spetsialiste. Samas peavad koolitused 

olema kooskõlastatud erinevate inseneride kutseliitudega.  

Lisaks koolitustele on oluline koostöös audiitoritega vaadata üle tööstuste auditeerimise juhend ja 

täiendada seda vastavalt vajadusele.  

- Auditite koostamine 

Auditite koostamine on täpsemalt kirjeldatud allpool. Auditeerimisprotsessi juures toetatakse nii 

piloteerivaid auditeid, detailsete auditite koostamist kui ka vajalike mõõtmiste teostamist ning 

eriekspertide kaasamist auditeerimismeeskonda. 

Samas on oluline, et toetatakse pigem ettevõtteid, kes on varasemalt ise panustanud energia- ja 

ressursitõhususe tõstmisse.  

- Investeeringute toetamine 

Investeeringuid toetatakse vastavalt auditis väljatoodud ettepanekutele. Kuna toetusvahendid on 

piiratud, siis on mõistlik toetada prioriteetsemaid ja enim säästupotentsiaali omavaid tegevusi.  

Vestlused energiatõhususe spetsialistidega ning teiste riikide praktika näitas, et sõltuvalt valdkonnast 

on säästupotentsiaal erinev. Soome praktika näitas, et keskmine majanduslik säästupotentsiaal 

soojusest on 16,8%, elektrist 6,5% ja vee arvelt 9,9%. Rootsi praktika näitas, et elektrienergia 

tõhususe kasv toomisprotsesside optimeerimisel võib anda kuni 48%-st kokkuhoidu, 

pumbasüsteemid 17%, suruõhusüsteemid 17%, elektrimootorid 6%, ventilatsioon 4%, imusüsteemid 

3%, jahutus 2% ja valgustus 1%. Seega investeeringute toetamiseks on oluline kehtestada 

säästupotentsiaali alammäär, millest suurema säästuvõimaluse korral investeeringut toetatakse, kuid 

tuleb arvestada ka valdkondlike iseärasustega. Eelkõige tuleb siinjuures toetuda volitatud 

energiatõhususe spetsialisti hinnangule.  

Lisaks investeeringute toetamisele tuleks kaaluda ka meetme raames projekteerimise ja järelvalve 

toetamist. Nimetatud etappide toetamine aitab tagada protsessi jätkusuutlikkust ja tulemuslikkust, 

vältides olukorda, kus ettevõtted jätavad energiatõhustamise protsessi puuduvate vahendite tõttu 

poolikuks. 
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11.3. PROTSESSI ETAPID 

 

Joonis 18. Toetusmeetme TAT protsessi etapid 

 

Meetme rakendamine koosneb järgmistest etappidest: 

1. Ettevõtjate ja audiitorite koolitusplaani väljatöötamine, infomaterjali koostamine ning 

tööstuste auditeerimise juhendi uuendamine. 

Audiitorite täpse koolitusplaani fikseerimiseks tuleb koostööd teha audiitorite ja Kutsekojaga. 

Tööstuste auditeerimise juhendi uuendamise üheks võimaluseks on kokku kutsuda audiitorite 

töörühm, kes tegelevad dokumendi uuendamisega. 

Ettevõtjate koolitusplaani väljatöötamisel on mõistlik tugineda parimate praktikate 

tutvustamisele Eestis ja mujal. Koolitusplaani koostamisel on soovitav konsulteerida 

energiatõhususe spetsialistidega. 

2. Keskkonnaministeeriumi ja KIK töötajate koolitamine. 

Koolitus on suunatud Keskkonnaministeeriumi ja KIK töötajatele, kes hakkavad ettevõtjaid antud 

meetme raames nõustama. Spetsiifiliste küsimuste tarbeks on oluline kaasata omas valdkonnas 

pädev spetsialist, kelle poole vajadusel pöörduda. 

3. Meetme infopäev ettevõtjatele: 
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- infopäeva toimumise kohad (erinevad linnad, piirkonnad – näiteks Tallinn, Tartu, Jõhvi, 

Pärnu); 

- infopäeva kestus – maksimaalselt 2-3 tundi; 

- esinejad infopäeval (Keskkonnaministeerium, audiitorite esindaja); 

- infopäev on osalejatele tasuta. 

 

4. Koolitused ettevõtjatele ja ettevõtte inseneridele: 

- koolituse toimumise kohad (erinevad linnad, piirkonnad – näiteks Tallinn, Tartu, Jõhvi, 

Pärnu); 

- koolituse kestus – maksimaalselt 1 päev; 

- koolituse teemad (parimad praktikad, tehnilised lahendused); 

- koolitajad (vastavat õpet pakkuvad kõrgkoolid, audiitorid Eestist, kutsekoda); 

- koolituse tasu - sümboolse tasuga või tasuta. 

 

5. Koolitused audiitoritele: 

- koolituse toimumise koht – Tallinn; 

- koolituse kestus – sõltub valdkonnast;  

- koolituse teemad  - vt audiitorite koolitusplaan; 

- koolitajad  - väliseksperdid, kõrgkoolide lektorid; 

- koolitusel osalejad – kõikide tasemete audiitorid; 

- koolituse rahastamine – koolitus on audiitoritele tasuline, kuid on fikseeritud määras 

toetatav meetme poolt. 

 

6. Toetuse taotlemine piloteeriva auditi või detailse auditi koostamiseks: 

- ettevõtete eelnev konsultatsioon Keskkonnaministeeriumi/KIK spetsialistidega; 

- taotluse esitamine, mis hõlmaks järgmisi aspekte: 

a. ettevõtte kirjeldus ja vajadused; 

b. energia- ja ressursitarbimise andmed; 

c. alusdokumentatsiooni olemasolu; 

d. auditeerimisplaan; 

e. monitoorimisplaan (ehitustööde järelvalve ja ehitustöödele järgneva järelseire 

plaan);  

f. võrdlevad hinnapakkumised auditite koostamiseks. 
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- taotluse menetlemine, vajadusel täiendavate küsimuste küsimine, auditeerimisplaani 

hindamine ja otsuse langetamine. 

 

Piloteeriv audit on eelkõige suunatud VKE-dele, kes pole varasemalt energiaauditeid koostanud või 

kui varasemalt koostatud audit on vanem kui 1 aasta. Varasemalt koostatud audit peab vastama 

meetme raames seatud nõuetele. Detailne energiaaudit on suunatud ettevõtetele, kellel on hiljuti 

koostatud nõuetele vastav energia- või ressursiaudit, kellel on sõltumatu vastavat kutsepädevust 

omava energiatõhususe spetsialisti poolt heakskiidetud ISO 50 001 süsteem või kelle elektritarbimine 

aastas on üle 260 000 kWh.  

 

7. Auditeerimine:  

- lepingu sõlmimine Keskkonnainvesteeringute Keskusega, 

- väljapakutud auditiplaani kooskõlastamine KIK spetsialistidega, 

- auditeerimise läbiviimine (audiitor), 

- mõõtmiste teostamine (audiitor), 

- auditi raporti koostamine (audiitor), 

- aruande koostamine KIK-le (ettevõtja), 

- väljamaksete teostamine (KIK). 

Auditi koostamiseks määrab ettevõte kontaktisiku, kes suhtleb audiitoritega. Koostöös KIK, audiitori 

ja ettevõtjatega kinnitatakse auditi mudel ja auditeerimisplaan, mis sõltuvad ettevõtte energia- ja 

ressursitarbest, tootmisvaldkonnast, tootmishoonetest jne. Audit algab esmase kohtumisega, kus 

lepitakse kokku erinevate osapoolte vastutusalad ning veendutakse, et auditi objektide 

tööpõhimõtetest ning muudest andmetest on nii kliendil kui audiitoritel ühene arusaam. 

Auditeerimise kohta koostatakse raport, mis jälgib etteantud juhtnööre. Raportis esitletakse 

energiasäästu ettepanekud ja vajalikud investeeringud. Ettepanek lisaks piloteerivale auditile 

teostada ka detailne audit tuleb audiitoritelt. Ettepanekut detailseks auditiks kas protsessi osale, 

konkreetsele seadmele vms tegevusele teeb audiitor oma pädevuse ulatuses piloteeriva auditi 

koostamise raames või ka piloteerivaks auditiks hinnapakkumist koostades. 

Piloteeriva auditi koostamise protsess kestab 1-4 kuud (koos väiksemahuliste mõõtmistega), detailse 

auditi koostamise protsess võib ulatuda 4-12 kuuni. 

8. Investeeringutaotluse koostamine: 

- Ettevõtete eelnev konsultatsioon Keskkonnaministeeriumi/KIK spetsialistidega.  

- Taotluse esitamine, mis hõlmaks järgmisi aspekte: 

a. ettevõtte kirjeldus ja vajadused, 

b. auditi olulisemad tulemused, 

c. auditi koostaja soovitused, 

d. investeeringute tegevuskava, tasuvusanalüüs,  
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e. võrdlevad hinnapakkumised tööde teostamiseks, 

f. ettevõtte omavahendite kaasamise plaan. 

- Taotluse menetlemine, vajadusel täiendavate küsimuste küsimine, hindamine ja otsuse 

langetamine. 

 

Lisaks reaalsetele ehitustöödele, seadmete soetamisele (nt ventilatsiooni soojustagastussüsteem) on 

oluline kaaluda ka projekteerimise, projektijuhtimise ja järelvalve teostamise toetamist meetme 

vahenditest. Projekteerimise maksumust on võimalik hinnata piisavalt täpselt korrektse auditi 

olemasolul ning projekteerimise lõppedes saab hinnata ehitustegevuse maksumust. Projekteerimise 

toetamine võimaldab tagada protsessi järjepidevuse. 

Projekteerimise ja järelvalve faasis on oluline kaasata audiitoreid, et auditis kalkuleeritud 

säästupotentsiaal realiseeruks vastavatel tingimustel.  

 

9. Investeeringute teostamine: 

- lepingu sõlmimine Keskkonnainvesteeringute Keskusega; 

- audiitorite, ehitusjärelvalve ja projektijuhi kaasamine protsessi; 

- projekteerimine, ehitamine, seadmete soetamine ja paigaldamine; 

- regulaarsete aruannete esitamine KIK-le; 

- finantseerimistehingute teostamine (KIK). 

 

10. Järelseire 

- Tulemuste mõõtmine pärast ehitustööde lõppu ning andmete edastamine KIK-le. 

Energia- ja ressursikasutuse seire võimaldab teha meetme tulemuslikkuse kohta järeldusi ning 

kasutada andmeid võrdlusbaasina. Selle teostamiseks on oluline planeerida järelseire juba 

auditeerimise faasis. Järelseire eeldab ka spetsiifiliste mõõtmisseadmete paigaldamist ning seadmete 

hulk ja maksumus peab kajastuma detailse auditi plaanis. 

 

11.4. AUDIITORITELE KEHTESTATUD NORMID 

Tööstusettevõtete ehitiste energiaauditite koostamiseks omavad kompetentse hetkel volitatud 

energiatõhususe spetsialistid, keda Eestis on kokku kaheksa. Kui eesmärgiks on 300 auditi 

koostamine toetusmeetme perioodi jooksul, siis on suurimaks takistuseks audiitorite jõudlus. 6. ja 

7.taseme audiitorid ja energiatõhususe spetsialistid ei oma vajalikku kompetentsi tööstuste 

auditeerimiseks, kuigi mitmed neist on osalenud tööstuste auditeerimise protsessides. 8. taseme 

energiatõhususe spetsialisti hinnangul on mõned madalama taseme audiitorid kogumas referentsi 

ning on olemas potentsiaalne võimalus uute 8. taseme energiatõhususe spetsialistide tekkimiseks. 

Huvi kasvamisel on Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus valmis tagama paindliku kutsete 

andmise süsteemi. 
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Ühtse kvaliteedi tagamiseks on oluline, et tööstusettevõtete audiitorite kvalifikatsiooni tagamise eest 

vastutaks üks katusorganisatsioon. Hetkel annavad erinevate valdkondade volitatud inseneridele 

kutseid välja erinevad alaliidud, kuid Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus pakub 

ainukesena ehitiste energiatõhususe spetsialisti kutset. Seega ei ole oluline, kas 

audiitoril/energiatõhususe spetsialisti hariduslik taust on seotud kütte- ja ventilatsioonitöödega, 

elektritööde või automaatikaga, vaid oluline on omandatud volitatud ehitiste energiatõhususe 

spetsialisti kutse omamine. Auditeerimist juhtiv spetsialist peab olema pädev tähelepanu pöörama 

kõikidele valdkondadele ning vastavalt vajadusele kaasama ka täiendavaid spetsialiste. Vastavalt 

vajadusele kaasatakse auditeerimise meeskonda oma valdkonna pädevaimad spetsialistid. Sealhulgas 

võivad meeskonnas osaleda ka näiteks madalama kvalifikatsiooniga spetsialistid kogemuste saamise 

eesmärgil. 

 

11.5. TOETUSE MÄÄR 

Soome praktikas (RE-Engineering Ltd) andmetele toetatakse Soomes VKE-de energiaauditite 

koostamist 40-60% ulatuses. Toetuse alla kuuluvad audiitori töötasu, reisikulud, mõõtmisseadmete 

rent. Investeeringuid toetatakse 20-25% ulatuses. Kui investeeringuna rakendatakse mõnda 

innovaatilist energia- ja ressursitõhusust tõstvat lahendust, siis võib toetusmäär olla ka kõrgem. 

Üldjoontes ei toetata investeeringuid, mille tasuvusaeg on alla kolme aasta. 

Pärast investeeringute tegemist on nõutud jätkata energiatõhususe tõstmist. Projektijärgselt on 

nõutud kas regulaarsete auditite koostamist või kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamist, mis 

võimaldab regulaarselt hinnata energiatõhususe olukorda.  

Toetusmeetme väljatöötamiseks on alljärgnevalt antud soovitused, mis tuginevad eelkõige Soome 

praktikale ning uuringu osapoolte arvamustele.  

- auditeerimise toetusmäär 50% (sisaldab audiitori töötasu ja mõõtmisseadmete rendi kulu). 

Mõõtmisseadmete soetamisel toetatakse neid seadmeid, mis jäävad ettevõttesse järelseire 

teostamiseks. Käsiseadmete maksumuse, mida audiitorid vajavad auditi koostamiseks, võivad 

audiitorid lisada oma teenuste pakkumistesse ning nende toetamist kaalutakse seoses 

auditeeritava objekti spetsiifikaga. 

- investeeringute toetamine vähemalt 25% ulatuses, kui tasuvusaeg on pikem kui 3 aastat. 

Täpsem toetusmäär kujuneb vastavalt investeeringuobjekti iseloomule ja saadavale kasule. 

- monitoorimis- või kvaliteedisüsteemi juurutamine investeeringu järgselt. 
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11.6. RISKID 

Tabel 21. Meetme väljatöötamise ja rakendamisega seotud riskid 

Risk  Riski maandamine 

Alusandmeid on vähe ja ettevõtted pole 

valmis/nõus tegema kulutusi andmete  

kogumiseks, dokumentatsiooni korraldamiseks. 

Ettevõtete seadmete ja hoonestuse 

alusdokumentatsioon ei ole täielik. Pealegi 

mõõdetakse paljudes tootmistes vaid põhilisi 

kuluallikaid (elekter, gaas, vesi) ja sedagi kogu 

tootmise või hoone kohta. See segab audiitoritel 

korrektseid auditeid koostamast ning 

lisamõõtmiste tegemine on ajamahukas ja 

kulukas.  

Ettevõtete koolitamine ning energia- ja 

ressursitõhususe tõstmise vajaduse selgitamine. 

Alusandmete korrastamine võiks olla toetuse 

saamiseks vajalik tingimus. Samuti võiks meetme 

raames olla toetatud vajalike mõõtmiste 

toetamine, mis annab auditeerimiseks piisava 

taseme. Ettevõtetele selgitatakse, et 

kvaliteetsete sisendandmete andmine kiirendab 

oluliselt protsessi, tõstab lõpptulemi kvaliteeti 

ning teeb auditi koostamise soodsamaks. 

 

Ühtne auditeerimissüsteem ei toimi Eesti 

ettevõtetele. Eesti ettevõtted on väga erinevad 

– erinevused tulevad tegevusvaldkonnast, 

ettevõtte suurusest, tootmise vanusest ja 

automatiseerituse tasemest. Sellest tulenevalt 

on keeruline luua ühtset auditeerimise mudelit. 

 

Soome praktikas rakendatakse 

energiatarbimisele piirmäärasid, millest alates 

rakendatakse ka erinevaid 

auditeerimismeetodeid. Kui piirmäärasid pole 

võimalik määrata algandmete puudulikkuse 

tõttu, siis tuleb toetuda koostööle audiitoritega, 

kes eelauditi raames suudavad anda hinnangu 

täiendavate uuringute tegemiseks. Eraldi tuleb 

siiski vaadelda suure energiatarbimisega 

tootmisi. Toetusmeetme raames tuleks suurtele 

energiatarbijatele kehtestada eraldi piirnormid 

(piloteeriva auditi toetamine tingimuslikult). 

Usalduslik koostöö audiitoritega ettevõtete 

auditeerimisvajaduse ja mahu määratlemisel. 

Volitatud energiatõhususe spetsialistide 

vähesus. 8.taseme audiitoreid on kokku kaheksa. 

Meetme raames on seatud eesmärgiks 300 

auditi tegemine programmperioodi jooksul, mis 

on keeruline teostada, arvestades audiitorite 

väikest hulka. 

 

Eeldatakse, et info meetme kohta tingib 

vajaduse uute volitatud energiatõhususe 

spetsialistide kutse omistamise järele. Mitmed 

madalama taseme spetsialistid on aastatega 

kogunud referentse ja kompetentse, kuid 

vähesest turunõudlusest tulenevalt ei ole 

vormistanud kõrgeimat energiatõhususe 

spetsialisti taset. Samuti ei ole välistatud, et ka 

teiste seotud valdkondade volitatud insenerid on 

huvitatud volitatud energiatõhususe spetsialisti 
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kutse omistamisest.  

Auditeerimisel moodustavad protsessi juhtivad 

spetsialistid endale meeskonnad, kes on abiks 

auditite läbiviimisel. Piloteerivate auditite maht 

on küll suur, kuid protsessi kestus on väike. 

Audiitorite pädevus ja auditite järelvalve.   Volitatud energiatõhususe spetsialistid (8. tase) 

on kohustatud koostama auditeid vaid vastavalt 

oma pädevusele ning vajadusel kaasama seotud 

valdkondade spetsialiste. Pädevust hindab 

kutset omistav Eesti Kütte- ja 

Ventilatsiooniinseneride Ühendus. Kutset peab 

uuendama iga 5 aasta järel ning tõendama 

pädevuse säilimist. Lisaks teostab järelvalvet 

audiitorite tegevuse üle ka Tehnilise Järelvalve 

Amet. 

Ressursitõhusus vs energiatõhusus. Meetme 

raames vaadeldakse nii energia- kui ka 

ressursitõhususe tõstmiseks tehtavaid 

tegevusi/investeeringuid. Praktika näitab, et on 

tegevusi, kus ressursikasutust tõhustades 

energiakulud kasvavad. 

Meede peab lähtuma sellest, et summaarne 

säästupotentsiaal on kokku positiivne ja 

nõuetele vastav. 

Mõõtmiste hinnastamine. Auditite üheks osaks 

on vajalike mõõtmiste teostamine, mis mõnel 

juhul on teostatavad käsiseadmetega, kuid teisel 

juhul vajavad mõõtmissüsteeme ja mõõturite 

paigutamist tootmisse. See muudab auditite 

hinda ning ka audiitorite konkurentsipositsiooni 

turul. 

Mõõtmiste vajadus, maht ja kasutatavate 

seadmete olemasolu sõltub tootmise 

iseloomust. Audiitoril on soovitatav 

hinnapakkumise tegemisel tuua eraldi välja 

mõõdistamiste vajadus koos põhjendustega ning 

kasutatavate seadmete loetelu. Mõõtmiste 

põhjendatuse korral võiksid mõõdistamisega 

seotud kulud (nt ajakulu, seadmete rent, 

seadmete soetamine) olla meetme raames 

toetatavad.  

Eraldi toetatakse järelseire teostamiseks 

vajalikke mõõtmisseadmeid, mille soetus ja 

paigaldamine sisalduvad ettevõtte toetuses. 

Auditites kajastatud säästupotentsiaal ei ole 

saavutatav.  

Auditid on koostatud reaalseid andmeid ja 

mõõtmistulemusi kasutades. Auditeid viivad läbi 

pädevad spetsialistid, kes kaasavad vajadusel 

seotud valdkondade spetsialiste. Protsessi 

juhtivad spetsialistid koolitavad ennast 

järjepidevalt kompetentside säilimiseks. 

Protsessi juhtivad spetsialistid on kaasatud ka 
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projekteerimise, ehitamise ja ehitusjärelvalve 

protsessi, mis aitab tagada auditis seatud 

eesmärke. 

Meede ei saavuta soovitud tulemust, 

ettevõtete teadlikkus ressursitõhususest ei 

parane. 

Kogu meetme tegevuste protsess on hästi 

läbimõeldud. Ettevõtete teavitamine algab juba 

enne meetme avanemist. Ettevõtete koolitused 

sisaldavad praktilisi näiteid edukatest 

lahendustest. Ettevõtetele lähenetakse 

personaalselt ning arvestatakse nende võimalusi 

ja vajadusi. 

 

11.7. Audiitorite koolitusvajadus ja koolitusplaan 

Valdavalt on volitatud energiatõhususe spetsialistid kütte- ja ventilatsioonisüsteemide inseneri 

taustaga ning üldjuhul on audiitorite kogemus tööstuses kasutatavate eritehnoloogiatega (nt 

auruprotsessid, katlamajad, koostootmisjaamad, elektritootmine) tagasihoidlik, mis on tingitud 

vähesest turunõudlusest ja sellega seonduvast auditeerimise praktikast. Energiatõhususe 

spetsialistide hulgas ei ole elektri eriala taustaga audiitorit, seega elektriinsener peab alati olema 

meeskonda kaasatud. 

Alljärgnevalt on esitatud audiitorite ettepanekud täiendkoolituste korraldamise kohta. Koolitused on 

soovitav suunata kõikide tasemete audiitoritele, aga ka inseneridele, koolitused on avalikud. 

Koolitused on soovitatav korraldada Tallinnas. Kui välja arvata välisekspertide kogemuste vahetused, 

siis võivad koolitusi pakkuda kõik koolitussfirmad, kui nad on eelnevalt koolituse sisu ja saadavate 

täiendkoolituspunktide arvu kooskõlastanud kutset andvate alaliitudega.  

Koolituste maksumus sõltub koolituse teemast ja mahust. Välislektorite kaasamisel peab arvestama, 

et keskmine välislektori päevatasu on ca 1000 eurot, millele lisandub transpordi- ja majutuskulu. 

Ühepäevased Eesti sisesed täiendkoolitused maksavad ca 120-250 eurot osaleja kohta (näiteks 

koolitused säästliku valgustuse ja reaktiivenergia kohta). 

 

KOOLITUSE TEEMAD 

 

1. Meeskonnatöö koolitus; 

Eelkõige tunnevad audiitorid vajadust õppida teiste riikide praktikast. Seega võiks meeskonnatöö 

koolitus olla ühildatud punktis 4 väljatoodud koolitusega. 

2. Madalatemperatuurilise soojuse kasutamine (soojuseraldus mootoritel, kompressoritelt jne); 

Nimetatud punkti all on audiitorite põhiline huvi välismaistest praktikatest õppimine. 

Madalatemperatuurilise soojuse kasutamise temaatika võiks olla ühildatud punktis 4 kirjeldatud 

koolitusega. 

3. Tööstusheitmete kasutamine; 
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Antud koolitus peab katma heitmetes sisalduva energia kasutamise võimaluste tutvustamise ning 

heitmete puhastamise temaatika. 

Sihtgrupp: kõik audiitorid; 

Koolituse kestus: 1 päev. 

4. Välisspetsialistide case-study (nt Soome näitel); 

Välisspetsialistide parimate praktikate koolituse raames on audiitoritel soov tutvuda teiste riikide 

tööstusauditite läbiviimise protsessiga. Koolitus peaks sisaldama reaalseid näiteid, aga ka 

parimaid praktikaid meeskonnatöö kujundamisest ning madalatemperatuurilise soojuse 

kasutamisest. Tugeva koolitajana ja auditite läbiviijana on silma paistnud Soome riiklik energia- ja 

ressursitõhususe arendamisega tegelev ettevõte Motiva (www.motiva.fi).  

Sihtgrupp: kõik audiitorid ja insenerid; 

Koolituse kestus: 2 päeva. 

5. Uute tehnoloogiate tutvustamine (nt arengud elektrimootorite, koostootmise jne 

valdkonnas); 

Koolitus võiks sisaldada järgmisi teemasid: elektrimootorite arengud, koostootmise arengud, 

fotoelektrilised päikesepaneelid, väiketuulikute rakendamine, lokaalsete tootmiste 

investeeringute hindamine, tehniliste lahenduste otstarbekus, mootorite tehnoloogiate arengud, 

pumpade, kompressorite, tehnoloogiate arengud ning parimate praktikate tutvustamine. 

Sihtgrupp: kõik audiitorid ja insenerid; 

Koolituse kestus: 1 päev. 

6. Õhkkardinate kasutamine; 

Koolitus võiks sisaldada õhkkardinate kasutamise tööstuslahendusi ning erinevate lahenduste 

võrdlusi ja valiku kriteeriumeid. 

Sihtgrupp: kõik audiitorid; 

Koolituse kestus: teoreetiline koolitus ca 4 tundi, millele lisandub näidete tutvustamine. 

7. Finantsarvestus; 

Koolitus peab sisaldama erinevate tasuvuskriteeriumite võrdlust ning praktilisi näiteid.  

Sihtgrupp: kõik audiitorid; 

Koolituse kestus: 1 päev. 

8. Säästlik ressursikasutus 

Koolitus sisaldab parimaid praktikaid, aga ka metoodikaid ressursikasutuse säästlikkuse 

valdkonnas. 

Sihtgrupp: kõik audiitorid ja insenerid; 

Koolituse kestus: 1 päev. 
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12. LISAD - KÜSITLUS 
 

12.1. Küsitluse tulemused - üldinfo 

12.1.1. Asukoht 

Enim vastajaid asus Harjumaal (114).  

 

Joonis 19. Vastanud asukoha järgi 

12.1.2. Töötajate arv 

Vastajatest pooled oli 1-9 töötajaga ettevõtted (joonis 20).  

 

Joonis 20. Vastanud töötajate arvu järgi 
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Majandusnäitajad 

Tabel 22. Müügitulu TOP 10 

Tegevusvaldkond        Müügitulu (€) 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 656185220 

Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 353444000 

Muu kaevandamine 265134232 

Paberi ja pabertoodete tootmine 128479079 

Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 74823293 

Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 58179183 

Trükindus ja salvestiste paljundus 36000000 

Elektriseadmete tootmine 32689617 

Metallitootmine 27678653 

Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 23206522 

Tabel 23. Kasumi TOP 10 

Tegevusvaldkond   Kasum (€) 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 82033929 

Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 49780000 

Muu kaevandamine 48581815 

Kanalisatsioon 13021065 

Veekogumine, -töötlus ja –varustus 5543338 

Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 4279217 

Masinate ja seadmete remont ja paigaldus 3731901 

Trükindus ja salvestiste paljundus 2500000 

Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed 2473973 

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad 2404027 

 

Tabel 24. Bilansimaht TOP 10 

Tegevusvaldkond      Bilansimaht (€) 

35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 1023053595 

19 Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 886611000 

33 Masinate ja seadmete remont ja paigaldus 263946249 

17 Paberi ja pabertoodete tootmine 196359757 

08 Muu kaevandamine 165471211 

36 Veekogumine, -töötlus ja –varustus 148464081 

37 Kanalisatsioon 65932991 

01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad 37113461 

20 Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 31115803 

28 Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 11119832 
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Tabel 25. Omakapital TOP 10 

Tegevusvaldkond       Omakapital (€) 

19 Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 502186653 

35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 408729090 

33 Masinate ja seadmete remont ja paigaldus 250972015 

36 Veekogumine, -töötlus ja –varustus 126932337 

17 Paberi ja pabertoodete tootmine 113170056 

08 Muu kaevandamine 94075700 

37 Kanalisatsioon 66239340 

01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad 24961983 

20 Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 23804315 

28 Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 7233495 

 

Tabel 26. Laen TOP 10 

Tegevusvaldkond      Laen (€) 

35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 593366846 

19 Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 318439000 

17 Paberi ja pabertoodete tootmine 65714434 

01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad 17474430 

36 Veekogumine, -töötlus ja –varustus 16992730 

33 Masinate ja seadmete remont ja paigaldus 9337277 

37 Kanalisatsioon 7023356 

31 Mööblitootmine 5218195 

21 Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 4800000 

87 Hoolekandeasutuste tegevus 3755000 

 

12.1.3.  Ettevõtte peamine tegevusvaldkond vastavalt EMTAK klassifikaatorile 

Tegevusalade lõikes laekus vastuseid enam töötleva tööstuse sektorilt (237), ülejäänud tegevusalade 

vastuseid laekus tagasihoidlikult: mäetööstus – 8, elektrienergia, gaasi, auruga varustajad – 24, 

veevarustuse, kanalisatsiooni valdkond – 23, põllumajandus  – 30. 
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Joonis 21. Vastanud tegevusalade lõikes 

Tegevusvaldkondade lõikes vastas küsitlusele enam järgnevate valdkondade ettevõtteid: 

 Metalltoodete tootmine (37) 

 Puidutöötlemine (30) 

 Muu tootmine (22) 

 Elektrienergia, gaasi, auru, suruõhuga varustajad (21) 

 Taime- ja loomakasvatus, jahindus (17) 

 Rõivatootmine (15) 

 Mööbli tootmine (15) 

 Toiduainete tootmine (13) 

 Kummi- ja plasttoodete tootmine (11) 

 Vee kogumine, töötlemine ja varustamine (10) 

 

Tabelis 27 on toodud kümme tegevusvaldkonda, mis on kõige suurema esindatavusega (osakaaluga) 

üldkogumist.  

Oluliselt suurema osakaaluga (66,67%) on koksi ja puhastatud naftatoodete tootmisega tegelevad 

ettevõtted. Sellest tulenevalt kirjeldab valim kõige paremini tegelikku olukorda just selles valdkonnas. 

Teised Tabelis 27 välja toodud valdkondade esindatavuses on sarnases vahemikus, osakaal üldkogumi 

mahust varieerub 7,14% - 13,33% vahel. 
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Tabel 27. Tegevusvaldkondade valimi osakaal üldkogumist (Top 10) 

Tegevusvaldkond Üldkogum Valim Osakaal 

19 Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 6 4 66,67% 

36 Veekogumine, -töötlus ja –varustus 75 10 13,33% 

24 Metallitootmine 25 3 12,00% 

17 Paberi ja pabertoodete tootmine 59 6 10,17% 

37 Kanalisatsioon 42 4 9,52% 

39 Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused 11 1 9,09% 

35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga 

varustamine 

235 21 8,94% 

32 Muu tootmine 251 22 8,76% 

09 Kaevandamist abistavad tegevusalad 13 1 7,69% 

21 Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine 14 1 7,14% 

 

Kõige väiksema esindatavusega üldkogumist on järgmised valdkonnad:  

 maismaaveondus ja torutransport; 

 hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad; 

 programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused; 

 juriidilised toimingud ja arvepidamine; 

 jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad. 

Vastavad valimi mahud üldkogumist on vahemikus 0,03% - 0,08%. 

 

12.2. Küsitluse tulemused - tootmises kasutatavad ressursid 

12.2.1. Milliseid ressursse kasutati ettevõtte tootmisprotsessis? 

Enim kasutati ressurssidest elektrienergiat, vett, naftat ja naftal põhinevaid toormeid, puitu ja puidul 

põhinevaid toormeid, soojusenergiat, metalli ja metallitooret ning maagaasi. 
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Joonis 22. Tootmisprotsessis kasutatavad ressursid 

 

12.2.2. Ressursikasutus aastas tegevusalade lõikes  

Kõige rohkem ressursse tarbib elektrienergia tootmise sektor.  

TOP 10: 

1. Elektrienergiaga varustamine 

2. Paberi ja pabertoodete tootmine 

3. Muu kaevandamine 

4. Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 

5. Puidutöötlemine 

6. Toiduainete tootmine 

7. Laondus ja veondust abistavad tegevusalad 

8. Muu teenindus 

9. Veekogumine, -töötlus ja –varustus 

10. Masinate ja seadmete remont ja paigaldus 

Loetletud TOP 10 on ka kõige suurem elektrienergia tarbija. 

Soojusenergia tarbimise TOP 10: 

1. Puidutöötlemine 

2. Infoalane tegevus 

3. Elektrienergiaga varustamine 

4. Hoonete ehitus 

5. Muu tootmine 

6. Hoonete ja maastike hooldus 

7. Eriehitustööd 

8. Muu teenindus 

9. Kinnisvaraalane tegevus 

10. Mööblitootmine 
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Maagaasi tarbimise TOP 10: 

1. Metsandus ja metsavarumine 

2. Jaekaubandus 

3. Muu tootmine 

4. Muu kaevamine 

5. Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine 

6. Rõivatootmine 

7. Infoalane tegevus 

8. Veekogumine, -töötlus ja –varustus 

9. Mööblitootmine 

10. Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine 

 

12.2.3. Tootmisprotsessides tekkivate jäätmete ringlusse võtmine 

322-st ettevõttest taaskasutab jäätmeid 81.  

TOP 10 jäätmetekitajad: 

1. Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (7300 tuhat tonni) 

2. Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine (3900 tuhat tonni) 

3. Muu kaevandamine (1900 tuhat tonni) 

4. Paberitootmine (140 tuhat tonni) 

5. Jäätmekogumine (50 tuhat tonni)55 

6. Puidutöötlemine (12,5 tuhat tonni) 

7. Toiduainete tootmine (10,5 tuhat tonni) 

8. Masinate ja seadmete remont ja paigaldus (6,9 tuhat tonni) 

9. Laondust ja veondust abistavad tegevused (6,3 tuhat tonni) 

10. Veekogumine, -töötlus ja –varustus (5,7 tuhat tonni) 

 

12.3. Küsitluse tulemused - seni rakendatud tegevused 

12.3.1. Teadmised ressursi- ja energiatõhususe tõstmise võimaluste osas 

Energia- ja ressursitõhususe alal pidasid ettevõtted oma teadmisi pigem keskmisteks. 

                                                           

55 Jäätmekogujate suure jäätmete hulga tekitab tõenäoliselt küsimuse kahetimõistmine. Jäätmete hulk sisaldab 

kõiki jäätmeid (sh kogutavad jäätmed). 
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Joonis 23. Teadmised energia- ja ressursitõhususe alal 

12.3.2. Kas ettevõttes on läbi viidud audit või muu analüüs? 

Energia- ja ressursitõhusust on hinnatud väikses osas vastanud ettevõtetes ning pigem on läbiviidud 

muu analüüs, kui audit.  

  

Joonis 24. Energiaauditi või muu analüüsi läbiviimine tööstusettevõttes 

 

Mis põhjusel viidi läbi audit/muu hindamine? 

Auditeid või muid uuringuid viidi eelkõige läbi investeeringute planeerimise eesmärgil. 
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Joonis 25. Auditi läbiviimise põhjused 

Auditi mitteläbiviimist põhjendati vajaduse puudumise, madala teadlikkusega või leiti, et energia- ja 

ressursitõhusus on piisavalt kõrge. 

 

Joonis 26. Auditi mitte läbiviimise põhjused 

 

12.3.3. Põhilised tegevused, mida on tehtud energia- ja ressursitõhususe tõstmiseks 

Põhilised tegevused, mida on tehtud energia- ja ressursitõhususe parandamiseks on 

tootmistehnoloogia vastav arendamine ja valimine (147), tekkivate jäätmete vähendamine (129), 

jäätmete sorteerimine (119), tekkivate jäätmete taaskasutamine (109), energiakasutuse 

vähendamine (106), järjepidev ressursikasutuse mõõtmine ja seire (105) ning ruumide renoveerimine 

säästlikumaks (102). 
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Tabel 28. Tegevused energia- ja ressursitõhususe tõstmiseks 

Senised tegevused   

Tootmistehnoloogia vastav arendamine ja valimine 147 

Tekkivate jäätmete vähendamine 129 

Jäätmete sorteerimine 119 

Tekkivate jäätmete taaskasutamine 109 

Energiakasutuse vähendamine 106 

Järjepidev ressursikasutamise mõõtmine ja seire 105 

Ruumide renoveerimine energiasäästlikumaks 102 

Ühe toote tootmiseks kuluva ressursi vähendamine 89 

Tekkivate jäätmete korduvkasutamine 83 

Veekasutuse vähendamine 66 

Keskkonnajuhtimissüsteemi kasutuselevõtt 51 

Heitsoojuse ärakasutamine 50 

EI ole midagi tehtud 47 

Valdkondlikel koolitustel osalemine 39 

Taastuvenergia kasutuselevõtt 35 

Lokaalne energia tootmine 33 

Ökodisaini põhimõtete rakendamine 24 

Energiasäästu toetavate IT-lahenduste rakendamine 21 

 

12.3.4. Kui suurt ressursside kokkuhoidu on toonud rakendatud energia- ja 

ressursisäästutegevused tegevused Teie ettevõttele (rahalises vääringus 

arvestatuna ettevõtte kogu energia- ja ressursikuludest enne tegevuste 

teostamist)? 

Valdav enamus vastanutest on teostatud tegevuste baasil saanud kasu vähem kui 5% või kuni 10% 

(83%).  
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Joonis 27. Ressursside kokkuhoid teostatud tegevuste tulemusena 

 

Joonisel 28 on esitatud kümme suurimat valdkonda, kus on toimunud rahalises vääringus kokkuhoid, 

rakendades energia- ja ressursisäästu tegevusi.  

Uuringu küsitluses oli vastanul võimalik valida 5 valikvastuse vahel: 

 vähem kui 5%; 

 5% kuni 10%; 

 11% kuni 15%; 

 16% kuni 20%; 

 rohkem kui 20%; 

Arvutusi tehes pidasime silmas seda, et küsimusele vastuse „vähem kui 5%“ valinud säästab kuludest 

2,5%,  „5% - 10% valinud säästab 7,5% jne. Tulemuseks saime keskmise säästmise valdkondade 

lõikes. 

Kõige rohkem on kulud vähenenud paberi ja paberitoodete valdkonnas. Sellele järgnevad koksi ja 

puhastatud naftatoodete tootmisega tegelevad ettevõtted. Võrreldes kahe esimese valdkonnaga on 

kulude kokkuhoid säästumeetodite rakendamise tulemusel teistes valdkondades selgelt madalam. 

Järgnevate valdkondade keskmine rahaline kokkuhoid on ligikaudu neli kuni kuusteist korda väiksem 

kui paberi ja paberitoodete valdkonnas. 
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Joonis 28. Kulude vähenemine kokku keskmiselt rahalises väärtuses tegevusvaldkondade kaupa (Top 10) 

 

12.3.5. Millistes ressursi– ja energiasäästutegevustes näete suurimat säästupotentsiaali 

oma tegevusvaldkonnas? 

Tabel 29. Suurima potentsiaaliga säästutegevused 

Suurim potentsiaal   

Tootmistehnoloogia vastav arendamine ja valimine  190 

Ruumide renoveerimine energiasäästlikumaks  108 

Energiakasutuse vähendamine  101 

Ühe toote tootmiseks kuluva ressursi vähendamine  70 

Järjepidev ressursikasutamise mõõtmine ja seire  68 

Tekkivate jäätmete vähendamine  61 

Heitsoojuse ärakasutamine  48 

Taastuvenergia kasutuselevõtt  44 

Jäätmete sorteerimine  40 

Tekkivate jäätmete taaskasutamine  39 

Tekkivate jäätmete korduvkasutamine  38 

Veekasutuse vähendamine  36 

Lokaalne energia tootmine  33 

Ökodisaini põhimõtete rakendamine  22 

Keskkonnajuhtimissüsteemi kasutuselevõtt  21 

Valdkondlikel koolitustel osalemine  19 

Energiasäästu toetavate IT-lahenduste rakendamine  18 
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12.3.6. Juhul, kui leiate, et ressursside efektiivsem kasutamine annab Teie ettevõttele 

eeliseid, siis millised on Teie arvates kolm kõige olulisemat eelist? 

Tabel 30. Ressursside efektiivseima kasutamise eelised 

Ressursside efektiivsema kasutamise eelised   

Kasumlikkuse tõus  175 

Konkurentsivõime suurendamine  159 

Materjali kokkuhoid (ressursside jätkuvus pikemaks ajaks)  140 

Töökeskkonna ja tööohutuse parandamine  107 

Ettevõtte maine parandamine  78 

Ettevõtte tegevuse parema vastavuse tagamine keskkonnaalaste õigusaktidega 58 

Toote kvaliteedi kasv 58 

Ei näe ressursside efektiivsemal kasutamise eeliseid 48 

Avariidest ja seisakutest tulenevate kulude vähenemine  33 

Kindlustusmaksete vähenemine  7 

 

12.3.7. Kas kavandate järgnevate aastate jooksul oma ettevõttes rakendada tegevusi 

ressursi- ja energiasäästu valdkonnas?  

59% vastanutest planeerib järgmise viie aasta jooksul teostada energiasäästu tegevusi. 

 

Joonis 29. Energiasäästu tegevuste kavandamine 

 

12.3.8. Kuidas Teie ettevõte plaanib ressursi- ja energiasäästuga seotuid tegevusi 

rahastada? 

49% vastanutest planeerib tegevused teostada omadest vahenditest ning 30% vastanutest on 

kavandanud toetuste kasutamist. 
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Joonis 30. Tegevuste rahastamine 

 

12.3.9. Millised on Teie hinnangul olulisimad takistused ressursitõhususe 

suurendamiseks vajalikeks investeeringuteks? 

Põhilisteks investeeringutegemiste takistusteks loeti omavahendite puudumist ja arvamust, et investeeringud 

ei ole majanduslikult tasuvad. 

 

Joonis 31. Investeerimisvalmidust piiravad tegurid 

 

12.3.10. Milliseid finantseerimislahendusi oleksite valmis kasutama 

ressursitõhususe projektide finantseerimiseks (valida võib mitu)? 

62% vastanutest sooviks kasutada toetust, mis katab 50% investeerimiskuludest. 
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Joonis 32. Eelistatud finantseerimisallikad  

 

12.3.11. Millistel tingimustel oleksite nõus tegema ressursitõhususe 

suurendamiseks vajalikku investeeringut? 

46% vastanutest on nõus tegema investeeringu, kui see tasub ära 2-5 aasta jooksul. 

 

 Joonis 33. Investeeringu tegemise tasuvusaeg 

50% vastanutest leiab, et maksimaalne investeeringu maht, mida ollakse valmis kokkuhoiu 

saavutamiseks tegema, on kuni 0,1 miljonit eurot. 
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Joonis 34. Valmisolek investeerida 

 

Alljärgnevalt on välja toodud nende ettevõtete tasuvusaja ja finantseerimisvalmisoleku eelistused, 

kes sooviksid tegevusi ellu viia 50% toetuse abil (62% vastanutest). 

 

Joonis 35. Eelistatud tasuvusaeg 50% toetuse korral 
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Joonis 36. Investeerimisvalmidus 50% toetuse korral 

12.3.12. Kui oluline mõju on Teie hinnangul töötajate teadlikkuse suurendamisel 

koolituse kaudu ettevõtte energia- ja ressursisäästule?  

50% vastanutest peab töötajate teadlikkuse suurendamist pigem oluliseks. 

 

Joonis 37. Töötajate teadlikkuse suurendamine 

 

12.3.13. Kui oluline on Teie hinnangul riigipoolne tugi energia- ja ressursitõhususe 

parandamisel informatsiooni, nõustamise või koolituse kaudu? 

85% vastanutest leiab, et riigipoolne tugi info, nõustamise ja koolituste pakkumisel on oluline või 

pigem oluline. 
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 Joonis 38. Riigipoolne tugi 

 

12.3.14. Kas oleksite huvitatud ressursiauditi läbiviimisest Teie ettevõttes?  

70% vastanutest ei ole huvitatud ressursiauditi läbiviimisest ettevõttes. 

 

Joonis 39. Huvitatus auditi läbiviimisest 

Oletades, et vähem kulusid kokku hoidnud ettevõtted on energiasäästu audist huvitunud, uurisime, 

kas kuni 5% , 5-15%  ning rohkem kui 15% säästnud ettevõtetel on erinev huvi auditi vastu. Tabelis 31 

on vastav sagedustabel, kust on näha, et soov auditi läbiviimiseks on analoogne kõigis gruppides. 

Kinnituse saamiseks tegime lisaks veel Hii-ruut testi, mille tulemusena jäime nullhüpoteesi juurde 

(p=0.5677)  ehk vastanute jaotus mõlema grupi puhul sama (X-squared = 1.1322, df = 2, p-value = 

0.5677).   

Kuna erinevate kokkuhoiu mahtudega ettevõtete huvi auditi vastu oli sama, siis tuleks ettevõtetele 

enam selgitada auditi eesmärki ja kasu säästmisele. 
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Tabel 31. Kulude kokkuhoid ja auditi huvi 

Kokkuhoid\Auditi huvi Ei Jah Kokku 

Kuni 5 % 115 44 159 

5% kuni 15% 16 8 24 

Rohkem kui 15% 93 46 139 

Kokku 224 98 322 

 

Sagedustabelist on näha, et  on Hii-ruut testi eeldused täidetud ehk igas tabeli lahtris on vähemalt 5 

vaatlust. 

 

 

13. Lisad - Intervjuud audiitoritega 
 

Eestis on hetkel kaheksa volitatud energiatõhususe spetsialisti. Energiatõhususe spetsialistidele 

annab kutseid Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus. Audiitorite vähesus on tingitud 

vähesest tööstuste hindamise praktikast, mis seab piirangu kutse omistamisele. Enamus 8. taseme 

energiatõhususe spetsialistidest on kütte- ja ventilatsioonisüsteemide taustaga ning puudub 

kogemus eritehnoloogiatest (nt auru protsessid, katlamajad, koostootmised, elektritootmine jne). 

Näiteks ei ole Eestis elektriinseneri haridusega 8.taseme energiatõhususe spetsialisti. 6. ja 7. Taseme 

audiitorid ja energiatõhususe spetsialistid on pigem seotud hoonete energiatõhususega ning seotus 

tööstustega puudub. Sellest tulenevalt kaasavad audiitorid pädevaid volitatud insenere (näiteks 

soojustehnik, elektritehnik, automaatik). 

 

Audiitoreid ja energiatõhususe spetsialiste koolitab TTÜ. Koolituse läbimine ei taga audiitori kutset. 

8.taseme energiatõhususe spetsialistidele spetsiifilisi koolitusi ei korraldata, sest tarbijate hulk on 

väike. Audiitorid koolitavad ennast vastavalt vajadusele ise, kaasavad väliseksperte ja arendavad 

teadmisi teiste spetsialistidega suheldes. 

Koolitusvajadustena märgiti järgmised valdkonnad: 

- meeskonnatöö; 

- madalatemperatuurilise soojuse kasutamine (soojuseraldus mootoritel, kompressoritelt jne); 

- tööstusheitmed; 

- välisspetsialistide case-study (nt Soome näitel); 

- uued tehnoloogiad (nt arengud elektrimootorite, koostootmise jne valdkonnas); 

- õhkkardinate kasutamine; 

- finantsarvestus. 

 

Iga tehnoloogia kohta on oluline koolitusel tuua välja ressursi kokkuhoiu arvutamise metoodika. 

Kutseandja vastutab, et volituse saanud spetsialist on pädev. Iga 5 aasta järel tuleb kutset uuendada. 
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Meetme raames tehtud koolitustele tuleks kaasata ka madalama taseme audiitoreid (alates tasemest 

6). 

 

Energiatõhususe spetsialistide hinnangul puudub hetkel selge ülevaade, millises mahus ja mis 

kvaliteediga on Eestis senini tööstuses energiaauditeid tehtud. Levinuim auditeerimise meetod on 

piloteeriva auditi kombinatsioon tervikliku tootmise ja hoone auditi renoveerimisplaaniga. Audiitorid 

tõid välja järgmisi auditite tüüpe:  

- vaid tarbimisandmete analüüs ja üldised soovitused; 

- skaneeriv audit – sisend sisulisele hoone ja protsesside auditeerimisele; soodne, kiire, hea 

meetod esmase ülevaate saamiseks; 

- protsessi audit - vajab Tellija inseneride kaasamist ning tootmisprotsessi tundmist; keerukas, 

kallis; 

- tootmise ja hoone audit- kaardistatakse ja analüüsitakse protsessi ja hoone energiatarbimist, 

käsitletakse energia kohalikku tootmist. 

 

Põhilised ettevõtete probleemid auditite tellimisel ja elluviimisel: 

 Vähene motivatsioon, kui näiteks energiakulud moodustavad vaid 2% kogukuludest. 

 Ei ole ressursse terviklike auditite tellimiseks. 

 Levinud praktika keskenduda vaid tootmisprotsesside optimeerimisele. 

 Senised tegevused ei ole andnud olulist säästu. 

 Puuduvad alusuuringud, mõõtmised, plaanid (auditid kaudse info baasil). 

 Ajamahukas töö. 

 Investeeringu tasuvusaeg ettevõttele liiga pikk (sõltub tegevusest, tootmispinkide 

puhul tavaliselt ei vaadata). 

 Ettevõtete õpitud abitus saada toetusi finantseerimismeetmetest (ei proovita leida 

kulude kokkuhoiu kohti ja süveneda probleemi, vaid soetatakse uusi seadmeid 

vastavalt toetusmeetmetele). 

 On juhuseid, kus tehtud ettepanekud suurendavad kulusid energiale (samas nt 

sisekliima paraneb). 

 

Olulist tähelepanu tuleks audiitorite hinnangul pöörata toiduainetööstusele, aga ka 

põllumajandustootmisele ja ehitusmaterjalide tootmisele. Meetme väljatöötamisel peavad audiitorid 

oluliseks järgmiste valdkondadega tegelemist:  

 täiendkoolitused audiitoritele spetsiifilistes valdkondades; 

 tellija koolitamine vajaduse ja tõhususe osas, ka alusinfo, mõõtmiste ja andmete 

kogumise osas; 

 tellija tehniliste juhtide, inseneride koolitamine; 

 mõõtmisseadmete soetamine audiitoritele (hetkel vähene koormus ei soosi kallite 

seadmete ostmist); 

 ettevõtete aruande kohustus pärast investeeringu tegemist (tulemuste jälgimine, 

andmete kogumine ning andmete kasutamine tulevaste auditite koostamisel). 
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Lisaks tõid audiitorid kitsaskohana välja audiitoreid ühendava katusorganisatsiooni puudumise, mis 

meetme väljatöötamisel võiks leida laiemat käsitlust.  

 

 

14. Lisad - Töötleva tööstuse alla kuuluvad 

tegevusvaldkonnad 

Töötleva tööstuse (C) tegevusaladest kuuluvad vaadeldavasse vahemikku toiduainete tootmine, 

joogitootmine, tubakatoodete tootmine, tekstiilitootmine, rõivatootmine, nahatöötlemine ja 

nahktoodete tootmine, puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine v.a mööbel; õlest ja 

punumismaterjalist toodete tootmine, paberi ja pabertoodete tootmine, trükindus ja salvestiste 

paljundus, koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine, kemikaalide ja keemiatoodete tootmine, 

põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine, kummi- ja plasttoodete tootmine, muude 

mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine, metallitootmine, metalltoodete tootmine va 

masinad ja seadmed, arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine, elektriseadmete tootmine, 

mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine, mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste 

tootmine, muude transpordivahendite tootmine, mööblitootmine, muu tootmine. 

 

15. Lisad - Paikvaatluse küsitlus 
1. Elekter ja elektrimootorid 

i. Mootorite kiiruse juhtimise seadmed 

ii. Reaktiivenergia kompenseerimine 

iii. Elektrilepingute regulaarne ülevaatus 

2. Suruõhusüsteemid 

i. Õhulekke võimalused 

ii. Kas tekkinud soojust kasutatakse? 

iii. Sagedusmuundurid 

3. Pumbasüsteemid 

i. Kas hooldatakse korrektselt ja regulaarselt? (sääst 2-7%) 

ii. Pumpade kontrollimine distantsilt 

iii. Kiiruse juhtimise seadmed 

4. Valgustussüsteemid 

i. Valgustuse automaatse väljalülitamise võimalused 

ii. Valgusti tüüp 

iii. Valgusintensiivsuse optimeerimine (lux) 

iv. Valguse grupeerimine 

v. Päevavalguse kasutamine 
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5. Kütte- ja ventilatsiooniseadmed 

i. Soojustagastusega ventilatsioon? 

ii. Küttesüsteemide juhtimine distantsilt ja/või kütte reguleerimine töövälisel 

perioodil 

6. Veesoojendid 

i. Vee soojendamine jääksoojuse arvelt 

7. Heitsoojuse allikad 

i. Kas on heitsoojuse allikaid? 

ii. Kas heitsoojust kogutakse ja suunatakse tootmisse? 

8. Hooned – kas on soojustatud, soojustamata või uued? 

9. Jäätmed 

i. Jäätmete sorteerimine 

ii. Jäätmete taaskasutamine 

iii. Tekkivate jäätmete   vähendamine 

10. Tootmistehnoloogia 

i. Seisakute monitoorimine 

ii. Energiakasutuse monitoorimine seadmete lõikes 

iii. Regulaarne seadmete hooldus 

 

 

16. Kasutatud kirjandus 
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