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}  Hiiumaa 2020 taastuvenergia tegevuskava 
}  Üleriigiline planeering Eesti 2030 
}  Eesti elektrimajanduse arengukava 2018 
}  Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 

2020 
}  Lääne-Eesti saarte biosfääri 

programmialasäästliku arengu programm 
2013-2020 

}  Hiiumaa arengustrateegia 2013-2020 
}  Taastuvenergia Koja visioon aastani 2050 





}  5.1.3. Tuleb vältida soovimatut mõju kliimale, 
saavutada taastuvenergia suurem osakaal 
energiavarustuses, tagada energiasäästlike 
meetmete rakendamine ja energiatootmise 
keskkonnamõju vähendamine. 

}  5.2. … Bioenergia tootmise võimaluste 
suurendamisele aitab kaasa biomassi 
laialdasem kasutuselevõtt … 



}  Taastuvenergia 100% - üleminek puhtale 
energiale 

}  Eestis on suurepärane tuuleenergia ressurss, 
eriti avamerel 

}  Biomassi ja biogaasi koostootmise potentsiaal 
on suures osas veel kasutamata 

}  Seadusandlus peab soodustama 
energiaühistute loomist                                                                               
Ühistu loomine ei tohi sõltuda võrguettevõtja 
võienergiamonopoli suvast nagu 6.juunil 2012 a. vastu 
võetud Elektrituruseadus ette näeb 



}  1.5.5. Elektrisüsteemi tasakaalustamine 
}  1.7. Strateegilised valikud elektritootmises 
 
Elektrisektori arendamisel järgnevatel aastatel    

tuleb mõistlikul määral suurendada taastuvate 
energiaallikate kasutamist ning 
koostootmiselektri toodangut, võttes 
energiaallikate kasutamisel arvesse kõiki 
elutsükli keskkonnamõjusid ning sotsiaal- 
majanduslikke faktoreid. Turvas, jäätmed ja 
biokütus omavad olulist energeetilist potentsiaali 
jätkusuutlike väikeste koostootmisjaamade 
talitlemiseks 



}  Kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste 
eesmärgiks energeetikapoliitika vallas on 
suunata kohalikul tasemel riigi 
energiapoliitika elluviimist. 

}  Maakondliku energeetikanõuniku ülesanded 
  fikseeritud ja neid täidetakse 
  (MKM-ile täitmiseks    2009) 



}  ÜLESANNE 1.1: Kestliku energeetika arendamine 
}  Rohemajandus – vastavalt ÜRO Keskkonnaprogrammi UNEP 

määratlusele:  
 
 – majandus, mis parandab heaolu ja sotsiaalset võrdsust kahandades 

ühtlasi oluliselt keskkonnaseisundi halvenemise ja ökoloogilise 
vaesestumise ohtu. See on ressursitõhus, madala CO2 emissiooniga ja 
sotsiaalselt kaasav majandus. Võtmetähtsusega majandussektorid 
üleminekul rohemajandusele on järgmised: põllumajandus, ehitus, 
energeetika, kalandus, metsandus, tööstus, turism, transport, 
jäätmekäitlus ja veemajandus. Rohemajanduse kontseptsioon tõukub 
äratundmisest, et kestlikku arengut pole ilma majandust ümber 
korraldamata võimalik saavutada. Rohemajanduse kontseptsioon on 
lõimitud Euroopa Liidu strateegiatesse, sh strateegiasse „Euroopa 2020“. 



}  Prioriteediks tegevused, mis aitavad kaasa 
üldisele energia efektiivsemale kasutamisele 

}  KIK kaugküttesüsteemide korrastamine 
}  Taastuvenergia toetusskeemid – 2012 15% 
}  Meie geograafiline asukoht, madal 

rahvastikutihedus ja kõrge metsasus muudab 
taastuvelektri tootmise märgatavalt 
odavamaks. 

}  Järgmine periood: energiasäästu 
investeeringud,kohalikud kütused sh biomass 



         Tänan 

                             riho.rahuoja@mv.hiiumaa.ee 


