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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 kuni 20.nov, avalik arutelu 21. nov kl 14-
17 Tallinna Ülikoolis

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


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



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



Õhusaasteainete ja kasvuhoonegaaside prognoos aastani 2050:

• Kohtkütte ja muu lokaalkütte valdkonnad emiteerivad märkimisväärse
koguse ülipeente osakeste (PM2.5), polütsükliliste aromaatsete süsivesinike
(PAH) ja heksaklorobenseeni (HCB) Eesti aastastest heitkogusest ning sellest
tulenevalt tuleks antud heitkoguseid sektorites vähendada. Juba hetkel
ületab Eesti PAH-ide ja HCB piirkoguseid ning seda eelkõige suurenenud
puidu kasutamise tõttu eramajade kütmisel. Ükski pakutud stsenaarium
ei taga, et täidetakse Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta
konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete protokolliga määratud
baasaastate heitkogused.

• Töö teostaja pakub välja varasemate uuringute alusel linnakeskkonna
peamiste saasteallikate heitkoguste kontrollimeetmed.

• Kõigi saasteainete modelleeritud tasemed jäävad tunduvalt allapoole
kehtivatest välisõhu kvaliteedi piirväärtustest.

• Kasvuhoonegaaside prognoosi alusel on võimalik ENMAK 2030 meetmete
rakendamisel saavutada kasvuhoonegaaside vähenemine > 80 % aastaks
2050 võrreldes aastaga 1990.



Atmosfääri ülipeente osakeste PM2,5 tervisemõju prognoosi 
tulemus aastal 2030:
• Energiamajanduse sektor annab valdava osa ülipeente osakeste õhusaastest ning

selle mõju Eesti elanikele on suuremates linnades ja Ida-Virumaal küllalt suur. Kokku
põhjustasid ülipeened osakesed 2012. aastal hinnanguliselt 583 varajast surma.

• Varajaste surmade kõrgendatud riskigruppi kuuluvad eeskätt eakad ning hingamis-
teede, südame- ja veresoonkonna või mõnda muud haigust põdevad inimesed, kes
tänu kõrgele õhusaaste tasemele võivad elada enam kui 15 aastat vähem. Samas
keskmine oodatava eluea vähenemine energiasektori ülipeente osakeste õhusaaste
tõttu on veidi enam kui pool aastat.

• PM2,5 tervisemõju vähenemine aastaks 2030 on valdkondades erinev:
• Transpordi puhul on vähenemine 7 korda
• Elektri toomise puhul vähenemine 25 korda
• Soojamajanduses on vähenemine 22%
• Põlevkiviõli tootmise tervisemõju suureneb 3 korda

• Aastaks 2030 on kaugkütte puhul tervisemõju eeldatav vähenemine suurusjärgus
90 %, koht- ja muu lokaalkütte puhul vaid 6–23 %. Seega aastaks 2030 koht- ja
lokaalkütte osatähtsus ülipeente osakeste tervisemõjude tekkes veelgi suureneb,
ulatudes kuni 88 %. Seega ei saa vähenemist nendes valdkondades antud eeldustel
pidada piisavaks ja vaja on täiendavaid meetmeid tervisemõjude vähendamiseks
koht- ja lokaalküttes.

• Oluline jälgida ENMAK2030+ seatavate eesmärkide täitmist: seirata saasteallikate
heitemäärasid ja õhukvaliteeti ning hinnata perioodiliselt keskkonna- ja tervisemõju



Mõju hindamine Natura 2000 võrgustikule:



Keskkonnamõju olulisus võrdluses Euroopaga:

• Kõigi modelleeritud stsenaariumide puhul on
mõju ökosüsteemide kvaliteedile, tervisele,
ressursside ammendumisele ja globaalsele
soojenemisele ühe Eesti elaniku kohta
tunduvalt suurem võrreldes keskmise mõjuga
ühe eurooplase kohta.

• Vaatamata kavandatud meetmetele ei
saavuta me aastaks 2030 võrdluses
keskkonnamõju ühe eurooplase kohta isegi
mitte aasta 2012 taset.

ENMAK 2030 elektri-, soojusmajanduse ja transpordisektori 
stsenaariumite (TE ja TE++ taastuvenergia stsenaariumid, MS 
mittesekkuv, VS vähesekkuv, TP teadmistepõhine) kesk-
konnamõjud ühe elaniku kohta võttes arvesse stsenaariumi 
kogumahtu. Võrdlusena on esitatud Baas stsenaariumite mõjud 
ühe Eesti elaniku kohta ning Euroopa 2012. a andmetel 
põhinevate valdkondlike stsenaariumite (EU 2012) keskkonna-
mõjud ühe eurooplase kohta. 



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:



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
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.



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 avalikustamine kuni 
21. nov 2014:

• Eelnõu ja KSH aruanne www.mkm.ee ja www.energiatalgud.ee

• Täiendamise ettepanekud oodatud hiljemalt 20. novembriks:

Madis.laaniste@mkm.ee

Irje.moldre@arengufond.ee

• Avalik arutelu toimub 21. novembril kl 14-17 Tallinna Ülikooli Astra 
majas auditooriumis Maximus

http://www.mkm.ee/
http://www.energiatalgud.ee/
mailto:Madis.laaniste@mkm.ee
mailto:Irje.möldre@arengufond.ee

