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ENMAK 2030 KSH jaanuar 2013- november 2014:

• Valdkondade energeetiliste ressursside, energiasäästupotentsiaali täpsustamine
jaanuar-august 2013

• ENMAK 2030 (probleemid, eesmärgid) koostamise ettepaneku heakskiit ja KSH
algatamine august-september 2013

• Valdkondade meetmete, tegevuste ja stsenaariumide koostamine märtsiks 2014

• KSH programmi koostamine, avalikustamine (märtsis 2014) ja heakskiitmine
Keskkonnaameti poolt juuli 2014

• Valdkondade stsenaariumide mõju prognooside teostamine

• Teekaartide koostamine ja reastamine

• ENMAK 2030 eelnõus KSH sisendite kasutamine (eesmärkide täpsustamine,
mõõdikud, kasutatavate sisendite täpsustamine, juhtimisstruktuuri ja
maksumusprognoosi koostamine)

• KSH aruande koostamine (juuli-oktoober 2014) ja avalikustamine 
www.mkm.ee, www.energiatalgud.ee 24. oktoober - 20.november 2014: 
Külastuste arv: 4800, Külastuse keskmine pikkus: 04 min 20 sek, Kokku aega ET veebilehel: 350h

http://www.mkm.ee/
http://www.energiatalgud.ee/


Suur tänu koostamises osalejatele:

• Lembit Vali ja Jaanus Uiga

• Madis Laaniste ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
energeetika osakond

• Riigikantselei

• Peep Siitam ja valdkondade stsenaariumide koostajad

• Valdkondades stsenaariumide mõju prognooside koostajad

• ENMAK 2030 juhtgrupp, Nõuandev Koda ja MKM 
Energeetikanõukogu – ministeeriumide, ettevõtjate, teadusasutuste 
jm organisatsioonide esindajad

• Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet

• KSH programmi ja KSH aruandele ettepanekute esitajad, sh 
www.energiatalgud.ee kommentaarid

http://www.energiatalgud.ee/


Eesmärgid ja meetmed:

• Arengukava koostamise eesmärgiks: valida optimaalseim energiavarustuse
stsenaarium, mis oleks tarbijale mõistliku hinna ja kättesaadavusega, vähese
keskkonnamõjuga, kooskõlas Euroopa Liidu pikaajaliste energia- ning
kliimapoliitika eesmärkidega ning pikaajaliselt kõige konkurentsivõimelisem.

• KSH eesmärgiks: hinnata, kuidas on tagatud kavandatud ENMAK 2030 meetmete
rakendamisel riigi poolt võetud rahvusvaheliste kohustuste, Euroopa Liidu (sh
energia- ja kliimapaketi aastani 2030, EL puhta õhu pakett, Energia Teekaart 2050)
ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud keskkonna-, sh kliimaeesmärkide
täitmine: 15 teekaarti vastavad aastaks 2030 seatud eesmärkidele, välistati 120
teekaarti, mis ei vasta energia lõpptarbimise eesmärgile aastaks 2020.

• ENMAK 2030 eelnõus on varem, KSH programmi staadiumis kavandatud
meetmete ja tegevuste nimetusi sisu oluliselt muutmata ümbersõnastatud ja
muutunud on meetmete numeratsioon. Lisaks on eelnõud täiendatud järgmiste
meetmetega: gaasivarustuse tagamine, kütusevarude säilitamine,
energeetikaalane väliskoostöö, teadus- ja arendustegevus, energeetikaalane
haldusvõimekus.



ENMAK 2030 mõju prognoosid:

1) ENMAK 2030 VALDKONDADE STSENAARIUMIDE MAJANDUSMÕJU ANALÜÜSI ARUANNE Olavi
Grünvald (Finantsakadeemia OÜ) ja Aivo Lokk (Väärtusinsener OÜ)

2) ENMAK 2030 VALDKONDADE STSENAARIUMIDE MAASTIKU MUUTUSE RUUMILISE MÕJU
VISUALISEERIMINE Mari Hunt, Ott Alver ja Kasper Kass (Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja
linnaplaneerimise osakond)

3) ELEKTRITOOTMISE-, PÕLEVKIVIÕLI TOOTMISE-, SOOJUSVARUSTUSE- JA TRANSPORDI
ENERGIAKASUTUSE STSENAARIUMIDEGA KAASNEVATE ATMOSFÄÄRI PEENOSAKESTE PM2,5 JA
MUUDE ÕHUSAASTEAINETE LEVIKU NING KASVUHOONEGAASIDE TÕTTU ÕHUKVALITEEDI
MUUTUSTE PROGNOOSIMINE AJAVAHEMIKULE 2012-2050 Marek Maasikmets ja Tanel Laasma
(Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ)

4) VALDKONDLIKE STSENAARIUMIDEGA EELDATAVALT KAASNEVA ÕHUSAASTE PÕHJUSTATUD
TERVISEMÕJU MUUTUSTE HINDAMINE KASUTADES SAASTEINDIKAATORINA ÜLIPEENTE OSAKESTE
SISALDUSI ENMAK 2030+ RAAMES Hans Orru (Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituut)

5) ENERGIAMAJANDUSE ARENGUKAVAGA 2030+ KAASNEVA MÕJU NATURA HINDAMINE Riin Kutsar
(OÜ Hendrikson & Ko)

6) EESTI ENERGIAMAJANDUSE PIKAAJALISE ARENGUKAVA AASTANI 2030 VALDKONDADE
STSENAARIUMITEGA KAASNEVA KESKKONNAMÕJU OLULISUSE MODELLEERIMINE Janika Laht (ÅF-
Consulting AS)

7) VALDKONDADE STSENAARIUMIDE OMAVAHELISTE KOMBINATSIOONIDE (ENMAK 2030
TEEKAARTIDE) MÕJU PROGNOOSIMISE ARVUTUSMUDEL PROGRAMMIS EXCEL JA
KASUTUSJUHEND Madis Org ja Jaanus Uiga (Eesti Arengufond)



Majandusmõju analüüsi tulemused:

• Loodi majandusmõju hindamise mudel, milleks kasutati MS
Excel programmi.

• Loodi seosed energiamajanduse ja teiste majandussektorite
vahel (Statistikaameti sisend-väljund tabelid sisaldavad 65
sektorit).

• Hinnati valdkondlike stsenaariumite mõju
konkurentsivõimele, st mõju majanduse seisundile ja
ressursikasutuse efektiivsusele 5-aastase intervalliga kuni
aastani 2050.

• Konkurentsivõime seisukohalt on parim selline tegevus, kus
majanduse energiamahukust vähendatakse ja riigi
energiajulgeolekut suurendatakse majanduse seisundile
positiivset või võimalikult väikest negatiivset mõju
avaldades.

• Maailma majandusfoorum nimetab konkurentsivõimeliseks
sellist majandust, millel on suurem kasvupotentsiaal
tulevikus ehk, mis suudab vähendada energiamahukust ja
eelkõige sõltuvust fossiilsetest kütustest.

• Mõju konkurentsivõimele hinnati koondindeksi alusel, mis
koosneb majanduse seisundi indeksist ja ressursimahukuse
indeksist.

Analüüsis kasutatud näitajate kaalumata väärtuseid
arvestati ENMAK 2030 teekaartide reastamisel:

SKP muutus % inimese kohta
väliskaubanduse saldo muutus
tööviljakuse muutus
tööhõive muutus
energiamahukus primaarenergia/SKP



Mõju hindamine Natura 2000 võrgustikule:



Maastiku muutuse ruumilise mõju visualiseerimine:



Kriteeriumid ja olulise mõju indikaatorid:



Teekaartide koostamine:

1) Valdkondade stsenaariumide 135 
kombinatsioonist 120 ei täida 
energia lõpptarbimise ~32 TWh 
eesmärki aastal 2020

2) Iga 23 indikaatori puhul 
kombinatsioonid paremusjärjestati 
ning kõik kombinatsioonid said 
kohapunktid. Kõikide indikaatorite 
kohta saadud kohapunktide 
järjestuste alusel saadi 
kombinatsioonide üldjärjestus ehk 
leiti kombinatsioon, mis on kõiki 
indikaatoreid arvestades parim.

3) Reastamine 23 indikaatori mõjude 
summeerimisel toimus 15 
kombinatsiooni ehk teekaardi 
kohta, vt KSH aruandes tabel 8.1:



OPTIMAALSEIM STSENAARIUM 2030:

• ENERGIATARBIMISE JA –TOOTMISE MEETMED JA STSENAARIUMID VALDKONNITI: 5
elektritootmise (olemasolevaid tehnoloogiaid arvestavad turupõhised ja toetuste
vabad) stsenaariumit ning teistes valdkondades riigi panustamise Mittesekkuv, Vähe
Sekkuv, Sekkuv stsenaarium (KSH programm)

• VALDKONDADE STSENAARIUMIDE MÕJUPROGNOOSID aastani 2030 ja 2050

• 5x3x3x3=135 kombinatsiooni ehk teekaarti, milles SUMMEERITI VALDKONDADE
MÕJUD AASTAL 2030 (ei sisalda põlevkivi kaevandamise ja põlevkiviõli tootmise
mõjusid, kuid sisaldavad elektritootmisel põlevkivi ja uttegaasi kasutamise mõjusid) ja
MÕJUDE KAALUMIST EI KASUTATUD

• 15 TEEKAARTI VASTAVAD ENERGIA LÕPPTARBIMISE 2020.A EESMÄRGILE 32 TWh

• Teekaartide reastamisel aluseks riigi seisukohalt OLULISTE MÕJUINDIKAATORITE
VÄÄRTUSED AASTAL 2030 IGAS TEEKAARDIS: riigi tegevuste maksumus ja maksutulu,
energiajulgeolek, majandusmõju, mõju loodusele, mõju tervisele

• TEEKAARTIDE REASTAMISE TULEMUS: 1. TE ja Sekkuvad, 3. TE+ ja Sekkuvad, 6. LIB+ ja
Sekkuvad, 7. LIB ja Sekkuvad, 14. PK&UG ja Sekkuvad



Teekaartide reastamise tulemus aastal 2030:

• 3 indikaatorit negatiivse mõjuga: Elektritootmise stsenaariumide ja teiste valdkondade
Sekkuvate stsenaariumide kombinatsioonides aastaks 2030 suureneks imporditavate
kütuste (kuni 58 %) ja imporditava elektritoodangu (kuni 36,6 %) osakaal ning
bioloogilise mitmekesisuse mõju näitaja ohustatud liikide arv (kuni 93 ehk kuni 43 %).

• Ülejäänud 20 indikaatori alusel teekaartide mõju positiivne, sh:

primaarenergia sääst kuni 40 %, positiivne majandusmõju, riigitulud ületavad meetmete
kulud, õhusaasteainete tekke vähenemine, KHG vähenemine > 80 % aastaks 2050,
haiguskoormus väheneb kuni 40 %, varajaste surmajuhtumite arv (PM2,5
hajuvusarvutuse alusel) väheneb kuni 50 %

• KSH hindamise tulemusel parim teekaart ehk optimaalseim energiavarustuse
stsenaarium on elektritootmise Taastuvenergia ja teiste valdkondade Sekkuvate
stsenaariumide kombinatsioon:

- elektritootmises taastuvenergia eesmärgi 50 % aastaks 2030 täitmine, kuid
olemasolevates Narva elektrijaamades põlevkivi asendamine kivisöega;

- transpordi ja hoonete energiatõhususe saavutamiseks, soojusvarustuses ning
biokütuste tootmises rakendataks riigi poolse maksimaalse sekkumise stsenaariumeid.
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KSH aruandes peamised järeldused:
• Täna ja tulevikus energiamajandusega seonduva tervisemõju peamiseks põhjuseks on

puidu kasutamine kohtküttes (kaasnevad atmosfääri paiskuvad peenosakesed PM2,5).

• Olulist negatiivset piiriülest mõju ei kaasne, kuna reastatud teekaartides aastani 2030
prognoositud õhusaasteainete vähenevate heitkoguste tõttu väheneb energiamajanduse
mõju nii Eesti kui teiste riikide välisõhu kvaliteedile.

• Kõigi ENMAK 2030 teekaartide puhul on võimalik vältida meetmete ja tegevuste
negatiivset mõju Natura 2000 alade võrgustikule.

• Suurima keskkonnamõjuga kütused (toodanguühiku 1 kWh kohta arvutades ja võrreldes)
on puugaas, põlevkiviõli, bioetanool ja bensiin. Kütusevabade energiaallikate võrdluses
on elektritootmiseks päiksepaneelide kasutus suurima keskkonnamõjuga tehnoloogia.

• Järgmise tasandi strateegiliste dokumentide (nt MV, KOV arengukavad, planeeringud
jne) koostamisel tuleb lähtuda ENMAK 2030 eesmärkidest.

• ENMAK 2030 meetmete elluviimise jälgimiseks peab koostama seireplaani või –
süsteemi.

Maailma Energeetika Nõukogu (World Energy Council, WEC) poolt välja töötatud energia
jätkusuutlikkuse indeksi alusel oli aastal 2013 Eesti 129 WEC liikmesriigi seas 68-ndal
kohal, sh energiajulgeolekult 65, energia kättesaadavuse poolest 51, keskkonna
jätkusuutlikkuse tagamisel 117.



ENMAK 2030 eelnõu ja KSH aruande avaliku väljapaneku 
käigus 24. okt-20.nov 2014 tegid ettepanekud:
Eelnõule:

1) Siseministeeriumi strateegiaosakond 2 kirja

2) Rein Oidram, tehnikakandidaat Tallinna 
Tehnikaülikooli elektroenergeetika instituudi 
emeriitdotsent

3) Lilleküla Selts 2 kirja

4) Väino Rajangu, elektriinsener, majandusteaduste 
doktor

5) Viru Keemia Grupp AS

6) Elektrilevi OÜ

7) AS Estonian Cell

8) Tuuleenergia Assotsiatsioon

9) Mati Makkar

10) MTÜ Eesti Pottsepad

11) Jõhvi Vallavolikogu

12) SEI-Tallinn

13) Tuuletehnoloogia Liit

14) Eesti Energia AS (Jaanus Arukaevu)

15) MTÜ Eesti Erametsaliit

16) Rahandusministeerium

17) Põllumajandusministeerium

KSH aruandele:

1) Keskkonnaamet

2) Keskkonnaministeeriumi välisõhu osakond

3) Tuuleenergia Assotsiatsioon

4) Teet Eelmere

5) SEI-Tallinn

6) Tuuletehnoloogia Liit

7) Põllumajandusministeerium


