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Hoonete energiakasutus

Energia lõpptarbimine Eestis 33-34 TWh/a

Hoonete osakaal 50% (ilma tööstushooneteta)

EL keskmine 40%

EL-i uuringutes on hoonefond toodud suurima ja 

majanduslikult tasuvaima säästupotentsiaalina – ENMAK-i 

hoonete uuring kvantifitseeris seda eesti oludes
http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/c/c1/ENMAK-Hoonete-uuring-20.09.2013.pdf
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http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/c/c1/ENMAK-Hoonete-uuring-20.09.2013.pdf


IPCC: Globaalsed majanduslikud 

potentsiaalid

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

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

Hoonete energiatõhusus on globaalselt kõige suurem

ja kõige soodsam sektor emissioonide vähendamiseks

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


Hoonefondi terviklik rekonstrueerimine

Hoonete uuring näitas ülisuurt energiasäästu tehnilist 

potentsiaali:

 soojuse energiasäästu potentsiaal 9,3 TWh/a on ca 80% hoonefondi 

praegusest soojusenergia kasutusest (ca 1/3 Eesti lõpptarbest)

 elektrienergia 0,2 TWh/a säästupotentsiaali praktiliselt ei ole, kuna 

sisekliima tagamine (ventilatsioon) ja soojuspumpade kasutamine 

söövad ära saavutatava elektrienergia säästu

 Põhiküsimus on kui kiiresti ja missuguse tasuvusega potentsiaali on 

võimalik realiseerida – ENMAK-i hoonete stsenaariumid

Enamik tervikliku reki pakettidest (ka põhjalikumad) 

nüüdisväärtuse järgi tasuvad – optimaalsed eristuvad

Säästupotentsiaal ei realiseeru elamutes ilma toetusmeet-

meteta, sest terviklike lahenduste investeeringud on suured

Kõik tervikliku reki paketid parandavad elu- ja töökvaliteeti 4



Hoonefondi energiasäästupotentsiaal

Olemasolevate hoonete rekonstrueerimine

Korterelamud

4 tüüphoonet

Väikeelamud

Uus

Vana

Büroohooned

Kaubandus- ja teenindushooned

Koolimaja

Tööstushooned (ilma protsessita)
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Korterelamud

4 tüüphoonet

 Olemasoleva energiakasutuse mõõtmine, hoonemudelite kalibreerimine

 Energiaarvutus standardkasutusel

 Energiatõhususe tasemed:

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

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

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

 Ehitusmaksumuse arvutus
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Korterelamute paketid

Olemasolev olukord (F):

 Otsaseina lisasoojustus + 50 mm

 2/3 aknaid vahetatud, U 1,8 W/(m2·K)

 Loomulik ventilatsioon 

 Ühetoru küttesüsteem

Minimaalne terviklik rekonstrueerimine (E):

 Seina lisasoojustus + 200 mm

 Akende vahetamine, U 1,1 W/(m2·K)

 Ühetorusüsteemi rekonstrueerimine

 Väljatõmbeventilatsioon ilma soojustagastuseta
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Korterelamute paketid

Olemasolev olukord (F)

Minimaalne terviklik rekonstrueerimine (E)

Oluline rekonstrueerimine (D):

 Seina lisasoojustus + 200 mm

 Katuslae lisasoojustus +300mm

 Keldri lae lisasoojustus +150 mm

 Akende vahetamine, tõstmine soojustuse tasapinda

U 1,1 W/(m2·K), U 0,6 W/(m2·K)

 Ühetorusüsteemi rekonstrueerimine, uus kahetorusüsteem

 Väljatõmme ilma soojustagastuseta, väljatõmbeõhu soojuspump (II kl)
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Korterelamute paketid

Olemasolev olukord (F)

Minimaalne terviklik rekonstrueerimine (E)

Oluline rekonstrueerimine (D)

Uus hoone (C):

 Seina lisasoojustus + 200 mm

 Katuslae lisasoojustus +300 mm

 Keldri lae lisasoojustamine +150 mm

 Akende vahetamine, tõstmine soojustuse tasapinda

U 1,1 W/(m2·K), U 0,6 W/(m2·K)

 Uus kahetorusüsteem

 Korteripõhine soojustagastiga ventilatsiooniagregaat  (II kl.)
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Korterelamute paketid

Olemasolev olukord (F)

Minimaalne terviklik rekonstrueerimine (E)

Oluline rekonstrueerimine (D)

Uus hoone (C)

Madalenergia tase (B):

 Seina lisasoojustus + 200 ... +400 mm

 Katuslae lisasoojustus +300 ... +500 mm

 Keldri lae lisasoojustamine +150 mm

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

 Uus kahetorusüsteem

 Korteripõhine soojustagastiga ventilatsiooniagregaat

 Päikesekollektorid tarbevee soojendamiseks

 (Madalenergia taseme pakette ei ole stsenaariumites kasutatud)
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Büroohooned



Meetmetes kasutatud tervikliku 
rekonstrueerimise paketid
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Paketi maksumus, €/m2

Väikeelamu, uus

Väikeelamu, vana

Korterelamu

Büroohoone

Koolimaja

Kaubandus - ja teenindus

Tööstus ilma protsessita

Mittesekkuv 

(E-tase)

Minimaalselt 

sekkuv ja 

teadmistepõhine 

(C ja D tase)

• Punktid vasakult paremale: olemasolevast olukorrast kõige põhjalikuma paketini 

• Nüüdisväärtus sisaldab ehitusmaksumuse ja 20 a diskonteeritud energiakulud



Miks terviklik rekonstrueerimine?

 Puuduliku sisekliima koondtervisemõju on 4900 DALY-t aastas miljoni 

elaniku kohta (IAIAQ, 2011), mis tähendab riigile rahalises väärtuses 186 

M€ suurust väljaminekut igal aastal, mida on võimalik osaliselt vähendada 

tänu sisekliima tagamisele nii rekonstrueerimisega kui uusehitusega

 energiasääst sisekliima arvelt oleks katastroofiliste tagajärgedega

Tallinn University of Technology 14

 DALY/aasta*miljon – disability adjusted lifeyear –

tervelt elatud eluaastate kaotus. Sinine: välisõhu 

allikad, punane: siseõhu allikad.



Uued hooned

 20 a ehitusmaht vs. hoonefond 20 aastaga korda

 Liginullenergiahooned ei ole nüüdisväärtuse järgi majanduslikult 

tasuvad, kuigi erinevused on suhteliselt väikesed nii 

ehitusmaksumuses (enamikel juhtudel 6%) kui nüüdisväärtuses

 Liginullenergiahoonete energiasäästu ühikmaksumused (1400–2300 

€/MWh/a) on ootuspäraselt suuremad kui olemasolevate hoonete 

puhul (800–1300 €/MWh/a), näidates et olemasolevaid hooneid 

parandades saavutatakse energiasääst soodsamalt

 20 aasta liginullenergiahoonete ehituse energiasääst on 

märkimisväärne, 0,4 TWh/a soojust ja 0,3 TWh/a elektrit, mis täiendab 

olulise lisana olemasolevates hoonetes saavutatavat säästu

Tallinn University of Technology 15



Uued hooned 20 a ehitusmahuna

Tallinn University of Technology 17

Hoone kategooria

Summaarne 
maht 

(netopind), 
m2

Ühik-
maksumus,

€/m2

Tarnitud energia,
kWh/m2 a

Summaarne 
energiasääst, 

GWh

Soojus Elekter Soojus Elekter

Büroohooned

Miinimum: 2013

1 356 824

1 176 36.6 63.1

27 29nZEB: 2032 1 251 16.5 41.8

Erinevus (sääst) 75 20.1 21.4

Korterelamud

Miinimum: 2013

3 021 604

960 64.0 43.1

115 19nZEB: 2032 1 022 25.8 37.0

Erinevus (sääst) 62 38.2 6.2

Eramud

Miinimum: 2013

2 472 222

1 320 69.5 40.0

86 80nZEB: 2032 1 446 34.5 7.7

Erinevus (sääst) 126 35.0 32.3

Muud hooned

Miinimum: 2013

8 560 415

1 176 36.6 63.1

172 183nZEB: 2032 1250 16.5 41.8

Erinevus (sääst) 74 20.1 21.4

Kokku 15 411 064 - - - 401 310



Elamumajandus ja muud hooned

Mitteelamute kaasamine:

Tervikpildi saamiseks kaasati ka mitteelamud, kuigi 

elamutel suurim tähtsus ehitatud keskkonna kujundamisel

Mitteelamute meetmed reeglina ei eelda rahalisi toetusi

Stsenaariumitesse kaasatud läbivad põhitegevused:

Rekonstrueerimine REK

Uusehitus UE

Planeeringud

Avaliku sektori eeskuju

Läbivad kategooriad on samad kõigi kolme stsenaariumi 

puhul – erinevused rõhuasetuses ja mahtudes
18



Stsenaariumid

Mittesekkuv

 Lähtub energiatõhususe turumajanduslikust paranemisest ning riigipoolse 

panustamise vajalikkust ei näe

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

lükates võrreldes kohustustega

Minimaalselt sekkuv

 Püüab olemasolevat ressursi majanduslikult kõige efektiivsemalt ära 

kasutades saavutada ENMAKi eesmärkide täitmine ning 

sotsiaalmajandusliku- ja elukeskkonna paranemine 

 Tunnistab soojustamata ja ventileerimata hoonefondi kaasajastamise 

vajadust kui Eesti ehitatud keskkonna suurimat valupunkti

Teadmistepõhiselt riskiv

 Investeerib riski võttes, et saada majanduslikku kasu energiatõhususse 

panustamisest  ning et saavutada kõrgetasemelist elukeskkonda

 Põhjendab suuremat panustamist väärtustades paremat ehitatud 

keskkonda, tööhõivet ja eksporti ning majanduse stimuleerimist



Mittesekkuv

Meetmed

REK Jätkab minimaalse mahuga toetustega (KredEx), et täita EPBD 
nõudeid

UE Regulatsioon miinimumnõuetega, muud meetmed puuduvad 
(EPBD)

Planeeringud Lähtub 2030 üldplaneeringu soovitustest, kuid ei vii läbi 
aktiivset rakendamist, mille tõttu muudatused jäävad 
praktikas väikeseks

Avaliku 
sektori
eeskuju

3% keskvalitsuse hooneid ei rekonstrueerita (EED) kuna need 
kuuluvad RKAS-le
Koostab mõned infomaterjalid liginullenergiahoonete ehituse 
edendamiseks (EPBD)
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 Pea olematu energiasääst ja väike maksutulu laekumine

 Oskusteabe puudumisest põhjustatud ehitusvead

 Võimalikud EL trahvid ja sanktsioonid

 Puuduliku sisekliima majanduslik kahju eriti tuntav – ventilatsiooni 

probleem jääb suures osas hoonetes lahendamata

 Saavutatud energiasääst ei ole piisav, et pöörata hoonete 

energiakasutus langusesse (lisandub tänu uusehitusele)



Otseste ja välismõjude hindamine

Otsesed mõjud:
 Toetused mobiliseerivad suured erasektori investeeringud, mille tõttu otsene 

maksutulude laekumine (26,9% ehitushanke maksumusest) lisandub

 Rekonstrueerimise hanked tekitavad otsese tööhõive muutuse (1 M€

rekonstrueerimise ehitushanke maksumust loob objektil 12,8 inimaastat tööd)

 Energiasääst (kokkuhoid hoone omanikule)

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

rekonstrueeritud elamutes)

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

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

rekonstrueerimisega ja uusehitusega

 Rekonstrueerimise ehitusvigade vältimiseks ning õigete ventilatsioonilahenduste 

juurutamiseks on vaja riigipoolset panustamist

 ENMAK-i majandusmõjude analüüs hindab ehitushangete väliseid mõjusid nagu 

ehitusmaterjalid ja -tooted ning kõik kaasnevad teenused +  tööhõive, 

majanduskasv jne. (ei ole kaasatud hoonete stsenaariumites)

21



Mittesekkuv

22

Stsenaarium
Mittesekkuv                                                               

(-1 % "sääst", 52,1 M€/a, 670 in-a/a)

Maksumus, 

M€/a

Sääst/tulud, 

M€/a

Energiasääst, 

GWh/a

Eesmärgid

Energiatõhususe turumajandus l ik 

paranemine, suunata ri igi  ressurss  muja le ja  

tä i ta  EL-i  nõudeid minimaalsel t

Meetmete ja alategevuste

loetelu
Meetmete rakendamine

Olemasoleva 

hoonefondi  

rekonstrueerimine

15% korterelamutest rekonstrueeri takse 20 a  

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

10% väikeelamutest rekonstrueeri takse 20 a  

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

10% mitteelamutest rekonstrueeri takse 

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

Energiatõhus  uusehitus
Mi inimumnõuded vi iakse 

l iginul lenergiahoone tasemele
0 0.80 8.90

Teadl ikkuse tõstmine
Valdkondl iku pädevuse tõstmiseks  kool i tuse 

korra ldamine
0.1 0 0

Otsene maksutulu
Maksutulu laekumine rekonstrueerimise 

ehitushangetest
0 13.99 0

Välismõjud
Võimal ikud EL trahvid ja  sankts ioonid ning 

õigusabi
0 -1.0 0

Oskusteabe puudumisest põhjustatud 

ehitusvead
0 -3.20 0

Sisekl i ima tagamisega saavutatav sääst 0 1.85 0

Väl ja langemise ja  uusehituse mõju 0 0 -29.37

Tulemus
Stsenaariumi rakendamisega seotud kulud ja -

tulud ning energiasääst
3.57 13.39 -11.5



Minimaalselt sekkuv
Meetmed

REK Rekonstrueerib 20% väikeelamutest ja 30% korterelamutest 
20 a jooksul
17 M€/a väikemajatoetus (rek+taastuv)
21 M€/a korterelamutoetus

UE Regulatsioon miinimumnõuetega
Liginullenergiahoonete tüüpprojektid + muu oskusteave ja 
teavitus
Ehitusjärelvalve tugevdamine

Planeeringud Linnakeskkonna tihendamist võimaldavate ja eelistavate 
muudatuste viimine plaanemisseadusse ja selle 
rakendusaktidesse – sääst transpordis/kasu liikluses

Avaliku 
sektori
eeskuju

3% keskvalitsuse hoonetest püütakse rekonstrueerida (EED)  
loodud oskusteabe ja teavituse abil eeskuju näitavalt
Avaliku sektori liginullenergiahoonete ehitamise pilootprojektid
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 Tubli energiasääst, otsene maksutulude laekumine ületab riigipoolseid toetusi

 Jätkab KredEx-i skeemi tugevdatud järelevalve ja täpsustatud tehniliste 

tingimustega

 3% keskvalitsuse hoonetest – kas tavapärane rekonstrueerimise maht on piisav?

 Kinnisvaraväärtuse oluline tõus

 Majad soojustatakse ja ventileeritakse õigete ja kestlike lahendustega – terved 

majad ja terved inimesed



Minimaalselt sekkuv (1/2)
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Stsenaarium
Minimaalselt sekkuv                                                 

(8 % sääst, 171 M€/a, 2150 in-a/a)

Maksumus, 

M€/a

Sääst/tulud, 

M€/a

Energiasääst, 

GWh/a

Eesmärgid

Olemasolevat ressurs i  majandus l ikult kõige 

efekti ivsemalt kasutades  saavutada ENMAKi  

eesmärkide tä i tmine ning 

sots iaa lmajandus l iku- ja  elukeskkonna 

paranemine 

Meetmete ja alategevuste

loetelu
Meetmete rakendamine

Olemasoleva 

hoonefondi  

rekonstrueerimine

Rekonstrueeri takse 30% korterelamutest 20 a  

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

Rekonstrueeri takse 20% väikeelamutest 20 a  

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

Rekonstueeri takse 15% mitteelamutest  

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

Energiatõhus  uusehitus
Mi inimumnõuded vi iakse 

l iginul lenergiahoone tasemele
0 1.59 17.79

Liginul lenergiahoonete tüüpprojektide 

tel l imine 
0.3 0 0

Energiatõhusa  uusehituse tagamiseks   

vaja l iku oskusteabe loomine ja  teadl ikkuse 

tõstmine

0.5 0 0

Ehitus järelevalve tugevdamine 0.4 0 0



Minimaalselt sekkuv (2/2)
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Stsenaarium
Minimaalselt sekkuv                                                 

(8 % sääst, 171 M€/a, 2150 in-a/a)

Maksumus, 

M€/a

Sääst/tulud, 

M€/a

Energiasääst, 

GWh/a

Maakasutuse- ja  

planeerimise 

tõhustamine

Efekti ivsemaid transpordi - ja  

taris tulahendus i  eel is tavate muudatuste 

vi imine planeerimisseadusse ja  sel le 

rakendusaktidesse (kvanti fi tseeri tud 

transpordis tsenaariumites)

Planeeringute koostamisel  nõutakse  

hoonete ja  transpordi  energiatarbimise ja  

CO2 mõju hindamist

0 0 0

Aval iku sektori  eeskuju

3% keskval i tsuse hoonetest 

rekonstrueeri takse (s isa ldub 

mitteelamutesse )

0 0 0

Aval iku sektori  l iginul lenergiahoonete 

ehitamise pi lootprojektid
1.5 0 0

Õiguskeskkonna 

arendamine

Seadusandluse kaasajastamiseks  va ja l ike 

uuringute ja  meetmete seire s isu ja  maht
0.5 0 0

Teadl ikkuse tõstmine
Valdkondl iku pädevuse tõstmiseks  kool i tuse 

korra ldamine
0.2 0 0

Otsene maksutulu
Maksutulu laekumine rekonstrueerimise 

ehitushangetest
0 45.08 0

Välismõjud
Kinnisvara  väärtuse tõus  (+69 €/m

2
 reki tud 

elamutes)
0 53.46 0

Sisekl i ima tagamisega saavutatav sääst 0 3.91 0

Väl ja langemise ja  uusehituse mõju 0 0 -29.37

Tulemus
Stsenaariumi rakendamisega seotud kulud ja -

tulud ning energiasääst
40.51 109.97 65.6



Teadmistepõhiselt riskiv
Meetmed

REK Rekonstrueerib 40% väikeel. ja 50% korterel. 20 a jooksul
46 M€/a väikemajatoetus (rek+taastuv)
48 M€/a korterelamutoetus
Tühja maja lammutamise toetus 2 M€/a
Koolide ja lasteaedade reki toetus 6 M€/a

UE Liginulli toetus elamutele 5 M€/a
Energiaühistu seadusandlus (nearby võimaldamiseks)
+ eelnevad

Planeeringud Ehitamine rööbastranspordi lähedusse – kokkuhoid transpordis
Tiheasustusalade tihendamine – ühistranspordi mõju
Detailplaneeringuga maa väärtustamine – infratasu
+ eelnevad

Avaliku 
sektori
eeskuju

Energiasäästliku üürielamufondi väljaehitamine – sihtasutus, 
pensionifondide raha betooni
3% keskvalitsuse hoonetest rekonstrueeritakse (25% toetus) 
Korterelamupiirkondade terviklik ruumiline korrastamine
Rohelised riigihanked (keskkonnamõju kvaliteedikriteeriumiks)
Avaliku sektori liginullenergiahoonete ehitamise pilootprojektid
+ eelnevad
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 Valitud tegevused ja mahud riski piiril – see risk tähendab u 40 M€/a, mis peaks tulema 

riigile välismõjudena lisaks otsestele maksutuludele

 Kui energiatõhususse sellises mahus panustamine  käivitab  oodatud töökohtade 

loomise, majanduskasvu ja ekspordi, siis tuleb panustatud raha riigile tagasi



Teadmistepõhiselt riskiv (1/2)
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Stsenaarium
Teadmistepõhiselt riskiv                                           

(18 % sääst, 354 M€/a, 4240 in-a/a)

Maksumus, 

M€/a

Sääst/tulud, 

M€/a

Energiasääst, 

GWh/a

Eesmärgid

Majandus l iku kasu saamine 

energiatõhususse panustamisest, 

investeerimine ja  ri skimine, 

kõrgetasemel ine sots iaa lmajandus l ik - ja  

elukeskkond

Meetmete ja alategevuste

loetelu
Meetmete rakendamine

Olemasoleva 

hoonefondi  

rekonstrueerimine

Rekonstrueeri takse 50% korterelamutest 20 a  

jooksul  (C-tase), korterelamutoetus  35%
47.93 6.27 70.99

Rekonstrueeri takse 40% väikeelamutest 20 a  

jooksul  (D ja  C tase), vä ikeelamutoetus  35%
46.40 2.15 53.41

Rekonstrueeri takse 20% mitteelamutest  

(turumajandus l ik C + oskusteabe meede)
0 1.46 10.49

Mahajäetud korterelamute lammutamise 

toetus
2 0 0

Rekonstrueeri takse 40% kool imajadest ja  

lasteaedadest 20 a   jooksul , toetus  35%
6.0 0.36 6.17

Energiatõhus  uusehitus
Liginul lenergiahoone nõuete ki i rendatud 

rakendamine
0 2.39 26.69

Liginul lenergiahoonete ehitamise  toetus 5.0 0 0

Energiaühis tu seadusandluse 

vä l jatöötamine nearby taastuva tootmiseks
0.5 0 0

 Liginul lenergiahoonete tüüpprojektide 

tel l imine
0.3 0 0

Energiatõhusa  uusehituse tagamiseks   

vaja l iku oskusteabe loomine ja  teadl ikkuse 

tõstmine

0.5 0 0

Ehitus järelevalve tugevdamine 0.6 0 0



Teadmistepõhiselt riskiv (2/2)
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Stsenaarium
Teadmistepõhiselt riskiv                                           

(18 % sääst, 354 M€/a, 4240 in-a/a)

Maksumus, 

M€/a

Sääst/tulud, 

M€/a

Energiasääst, 

GWh/a

Maakasutuse- ja  

planeerimise 

tõhustamine

Efekti ivsemaid transpordi - ja  

taris tulahendus i  eel is tavate muudatuste 

vi imine planeerimisseadusse ja  sel le 

rakendusaktidesse (kvanti fi tseeri tud 

transpordis tsenaariumites)

Infratasu (100 €/m2 30% hoonetest) 

rakendamine detai lplaneeringuga maa 

väärtustamiseks  ja  ehituse suunamiseks

0 23.12 0

Planeeringute koostamisel  nõutakse 

hoonete ja  transpordi  energiatarbimise ja  

CO2 mõju hindamist

0 0 0

Aval iku sektori  eeskuju
3% keskval i tsuse hoonetest 

rekonstrueeri takse (25% toetus)
2.64 0.28 3.79

Rohemärgised ja  rohel ised ri igihanked 

(keskkonnamõju kval i teedikri teeriumiks)
0 0 0

Aval iku sektori  l iginul lenergiahoonete 

ehitamise pi lootprojektid
4.0 0 0

Aval iku sektori  omanduses  oleva 

üürielamufondi  ehitamine, pens ioni fondide 

rahade paigutamine s ihtasutusse (100 

4.8 0 0

Korterelamupi i rkondade tervikl ik ruumi l ine 

korrastamine
4.0 0 0

Mil jööaladel   ehituspärandi  sä i l i tamise 

toetamine
0.2 0 0

Õiguskeskkonna 

arendamine

Seadusandluse kaasajastamiseks  va ja l ike 

uuringute ja  meetmete seire s isu ja  maht
1.0 0 0

Teadl ikkuse tõstmine
Valdkondl iku pädevuse tõstmiseks  

kool i tuste korra ldamine
0.3 0 0

Otsene maksutulu
Maksutulu laekumine rekonstrueerimise 

ehitushangetest
0 88.95 0

Välismõjud
Kinnisvara  väärtuse tõus  (+93 €/m2 reki tud 

elamutes)
0 128.18 0

Sisekl i ima tagamisega saavutatav sääst 0 5.33 0

Väl ja langemise ja  uusehituse mõju 0 0 -29.37

Tulemus
Stsenaariumi rakendamisega seotud kulud ja -

tulud ning energiasääst
126.17 258.48 142.2



Meetmetega saavutatav aastane energiasääst (kumuleerub 20 a)
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Stsenaariumite erinevused

 Esimesse valiti kõige väiksema investeeringuga tervikliku renoveerimise 

lahendused (tervikliku renoveerimise all mõistetakse lahendusi mis 

tagavad lisaks energiasäästule ka hoonete pikaealisuse ja sisekliima)

 Teise ja kolmandasse stsenaariumisse valiti tervikliku renoveerimise 

lahendused, mis annavad suurema energiasäästu, kuid mille 

nüüdisväärtus jääb väiksemaks või on samas suurusjärgus olemasoleva 

olukorra nüüdisväärtusega (kus ei tehta mitte midagi). Need lahendused 

on nüüdisväärtuse järgi majanduslikult tasuvad, kuid nõuavad tunduvalt 

suuremaid investeeringuid, mis elamute puhul mobiliseeritakse 

riigipoolsete toetusmeetmete abil

 Esimeses stsenaariumis ei suudeta pöörata hoonefondi energiakasutust 

langusesse, kuna rakendatavate meetmete energiasääst jääb väiksemaks 

kui uusehitusest põhjustatud energiakasutuse lisandumine

 Teises ja kolmandas stsenaariumis pöördub hoonefondi energiakasutus 

selgesse langustrendi
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Tulemus: energia lõpptarbimine
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 Alumised graafikud ilma uusehituseta 

 Elektri säästuprotsendi numbrid on toodud teisele stsenaariumile

J. Kurnitski et al. / Energy and Buildings 75 (2014) 51–59



Energiatõhususe näitajad
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Energiatõhususe näitajad S1  
Mitte-sekkuv 

S2   
Min. sekkuv 

S3 Teadmiste-
põhine 

Energia lõpptarbimine aastal 2030 
(summaarne), TWh/a 

16,75 15,27 13,78 

Sh soojusenergia lõpptarbimine aastal 2030, 
TWh/a 

11.74 10.32 8.91 

Sh elektrienergia lõpptarbimine aastal 2030, 
TWh/a 

5,01 4,95 4,87 

Saavutatav energiasäästu % (summaarne) 
2010 vs 2030 

-0.9 8.4% 17.6% 

Saavutatav soojusenergiasäästu % 2010 vs 
2030 

2.5 14.7 26.8 

Saavutatav elektrienergiasäästu % 2010 vs 
2030 

-9.8 -8.5 -6.7 

 



Stsenaariumite koondtulemused
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 Maksumused ei sisalda uusehituse maksumust, mille mahtu stsenaariumid ei mõjuta

 Riigile laekuvateks tuludeks on arvestatud otsene maksutulu rekonstrueerimise 

ehitushangetest, sisekliima tagamisega saavutatav sääst ning ka KOV-dele laekuv 

koolimajade ja lasteaedade ning keskvalitsuse hoonete energiasääst ja infratasu

 Mitteelamute energiasääst on arvestatud erasektorile, kuigi mingi osa sellest laekub 

tegelikkuses riigile ja KOV-dele

 Erasektori tulud koosnevad energiasäästust ja kinnisvara väärtuse tõusust (kinnisvara 

väärtuse tõusu on arvestatud ainult rekonstrueeritud elamute osas)

 Stsenaariumite tööhõive on arvutatud otsese rekonstrueerimishangete tööhõivena (objektil)

 Otsesele tööhõivele lisanduvat kaudset tööhõivet ja kaudset maksulaekumist 

ehitusmaterjalitööstuses, projekteerimises, järelvalves jne ei ole kvantifitseeritud

 Energiasääst on toodud 20 a pärast (arvestuslikult 2030) saavutatava säästuprotsendina 

algolukorrast (arvestuslikult 2010)

 Energiasäästu ühikmaksumus on arvutatud summaarse energiasäästu ja riigieelarvelise 

maksumuse järgi

Sts. Maksumus Tulud Otsene Energiasääst

Riik Erasektor Kokku Riik Erasektor Kokku tööhõive ühikmaksumus 20 a

M€/a M€/a M€/a M€/a M€/a M€/a in-a/a €/MWh/a %

1 3.6 48.5 52.1 14.8 -1.4 13.4 670 -311 -0.9

2 40.5 130.5 171.0 49.0 61.0 110.0 2 150 618 8.4

3 126.2 227.7 353.9 118.0 140.4 258.5 4 240 888 17.6

 Riigi tulud on 1. ja 2. stsenaariumis suuremad kui riigi kulud

 3. sts. võib olla põhjendatav tööhõive, ekspordi ning majanduse stimuleerimisega



Stsenaariumite koondmaksumus

 Kui võtta arvesse energiasääst ja rekonstrueerimise ehitushangetest 

laekuv otsene maksutulu, siis on kõige väiksema kogumaksumusega 

kolmas stsenaarium 
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Maksumus M€
1
 S1  

Mitte-sekkuv 
S2  

Min. sekkuv 
S3 

Teadmistep. 

Otsekulu kokku 2011-2030, M€ 19 100 21 050 23 304 

Sh investeeringud kokku 2011-2030, M€  19 100 21 050 23 304 

Sh investeeringud uusehitusse, M€ 18 130 18 440 18 750 

Sh investeeringud rekonstrueerimisse, M€ 970 2 610 4 554 

Sh riigipoolsed toetused kokku 2011-30, M€ 71 810 2 523 

Investeeringute % otsekulust 100 100 100 

Väliskulud kokku 2011-2030 0 0 0 

Maksumus kokku 2011-2030 19 100 21 050 23 304 

Kumulatiivne energiasääst kokku 2011-2030, M€ -884 680 2 400 

Sh kumulatiivne energiasääst 
rekonstrueerimisest kokku 2011-2030, M€ 

187 1 600 3 003 

Sh kumulatiivne energiasääst uusehitusest ja 
väljalangevusest kokku 2011-2030, M€ 

-1 157 -966 -662 

Kumulatiivne otsene maksutulu 2011-2030, M€ 280 902 1 779 

Kogumaksumus 2011-2030 (energiasäästu ja 
otsese maksutuluga) 

19 704 19 468 19 125 

1Hinnamuutusi ei ole arvestatud, kõik maksumused 2010 hindadega ja käibemaksuga 



Järeldused: rekonstrueerimine ja 
uusehitus
 Terviklik rekonstrueerimine on majanduslikult tasuv, aga ei käivitu 

elamutes ilma riigi toetuseta

 Vabaturg ei taga elamute energiatõhususe majanduslikult tasuvat 

parandamist:

 jupp-jupi kaupa remontides ei ole võimalik tagada energiasäästu ja sisekliimat 

 mittesekkuv stsenaarium ei suutnud energiakasutust langusse pöörata ja 

osutus kogumaksumuselt kõige kallimaks 20 a jooksul

 Rekonstrueerimine peab olema terviklik (energiasäästu, hoonete 

pikaealisust ja sisekliimat tagav):

 energiasääst ei tohi tulla sisekliima arvelt

 on võimalik kontrollida ainult läbi toetuste tingimuste: tuleb toetada riiklikult ja 

nõuda üks kord ja korralikult tegemist

 Liginullenergiahoonetele ei ole alternatiivi uusehituses – hoiavad kokku ka 

elektrit

 Mõjud muudele sektoritele:

 Hooneid ja soojamajandust (kaugkütet) tuleb suuremas pildis vaadelda koos

 Elektri kokkuhoiu võimalused piiratud – elektritootmise rohelisemaks muutmine 

ülioluline 35



Järeldused: stsenaariumid

 Mittesekkuva stsenaariumi tulemused katastroofilised:

 Hoonefondi energiakasutus mitte ei vähene vaid suureneb

 2011-2030 kumulatiivne energiakulude kasv 0,9 mld € (kui on võimalik kokku 

hoida 2,4 mld €)

 20 a kogumaksumuselt kõige kallim stsenaarium

 Minimaalselt sekkuv ja teadmistepõhine stsenaarium:

 pööravad hoonefondi energiakasutuse langusse (vastavalt 8 ja 18%)

 mobiliseerivad erasektori suured investeeringud ja loovad palju uusi töökohti

 Minimaalselt sekkuv stsenaarium võiks olla lühikeses perspektiivis 

mõtleva maksumaksja eelistus: igaaastane otsese maksutulu laekumine 

on suurem kui riigipoolsed toetused kokku 

 Teadmistepõhine stsenaarium investeerib tulevikku ja on 20 a 

kogumaksumuselt kõige soodsam – riigimehelikult mõtleva valiku koht

 ENMAK-i fantaasialend ei suutnud toota utoopilist hoonete stsenaariumit, 

mis oleks olnud selgelt majanduslikult mittetasuv
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