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Energiasõltuvus kui energiajulgeoleku näitaja
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Energia lõpptarbimine



Energia lõpptarbimine Eestis



Energia lõpptarbimise struktuur 
energiakandjate lõikes



EESTI ENERGIAMAJANDUS EUROOPA LIIDUS



Euroopa Liidu poliitiliste kokkulepetega võetud 
kohustused ning eesmärgid

Taastuvenergia 2020

• Taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises peab aastal 2020 
olema 25% (kohustuslik eesmärk tulenevalt taastuvenergia 
direktiivist 2009/28/EÜ). 

• Taastuvenergia osakaal transpordisektori lõpptarbimises peab aastal 
2020 olema 10% (kohustuslik eesmärk tulenevalt taastuvenergia 
direktii-vist 2009/28/EÜ). 

Energia lõpptarbimine 2020

• Energia lõpptarbimine aastal 2020 ei tohi ületada 2010. aasta 
energia lõpptarbimist 2818 ktoe (=118 PJ/a =32,8 TWh/a) 
(indikatiivne eesmärk tulenevalt energiasäästu direktiivist 
2012/27/EL ja konkurentsivõime ka-vast „Eesti 2020“) 



Euroopa Liidu poliitiliste kokkulepetega võetud 
kohustused ning eesmärgid

Kasvuhoonegaaside emissioon 2020

• EL heitkoguste kauplemissüsteemi väliste sektorite summaarne 
kasvuhoonegaaside emissioon atmosfääri võib aastaks 2020 kasvada 
kuni 11% (6,27 mln t CO2ekv) võrreldes 2005. aastaga (5,65 mln t 
CO2ekv) (kohustuslik eesmärk tulenevalt Euroopa Parlamendi ja 
Nõukogu otsusest 406/2009/EÜ ja konkurentsivõime kavast „Eesti 
2020“) 



Euroopa Liidu poliitiliste kokkulepetega võetud 
kohustused ning eesmärgid

Taastuvenergia 2030

• EL ülene eesmärk suurendada taastuvenergia osakaalu aastaks 2030 
27%-ni energia lõpptarbimises. EL ülest eesmärki ei tõlgendata 
automaatselt siduvateks riiklikeks eesmärkideks nagu on see seatud 
praeguse energia- ja kliimapaketiga. 

Energiatõhusus 2030

• ELi energiatõhususe seatud eesmärk suurendada aastaks 2030 
energiatõhu-sust  30% võrra (võrreldes 2007. aastal PRIMES mudeli 
abil tehtud prog-noosidega primaarenergia tarbimise kohta aastal 
2030)



Euroopa Liidu poliitiliste kokkulepetega võetud 
kohustused ning eesmärgid

Kasvuhoonegaaside emissioon 2030

• EL-ülene eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heidet 40% 
aastaks 2030 võrreldes 1990. aastaga. 

• ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga (ETS) hõlmatud sektorid 
peaksid võrreldes 2005. aastaga heitkoguseid vähendama kokku 
43%. 

• ELi heitkogustega kauplemise süsteemi välised (non-ETS) sektorid 
peaksid heitkoguseid vähendama 30%. Praeguste 
arvestuspõhimõtete jät-kudes (SKP inimese kohta) peaks Eesti 
riiklikuks vähendamiskohustuseks olema -11% võrreldes 2005.a. 
tasemega (s.t. 5 mln t CO2 ekvivalenti aas-taks 2030). 



ENERGIAMAJANDUSE ARENGUDOKUMENDID JA 
ÕIGUSAKTID



Energeetika arengukavade struktuur



Energiamajanduse arengukava 2030+ 
Arengukava valdkondlik ülesehitus



Energiamajanduse arengukava 2030+ 

Energiamajanduse arengukava aastani 2030 kirjeldab Eesti 
energiamajanduse arenguvisioone ning valib optimaalseimad 
sektoraalsed lahendusteed lähtudes üldeesmärgist tagada tarbijatele 
turupõhise hinna ning kättesaadavusega energiavarustus, mis on 
kooskõlas Euroopa Liidu pikaajaliste energia- ja kliimapoliitika 
eesmärkidega, samas panustades Eesti majanduse keskkonna 
paranemisse ning pikaajalise konkurentsivõime kasvu. 

Arengukava strateegilisteks eesmärkideks on: 

• Energiaga varustatuse tagamine elektrimajanduses, 
soojusmajanduses, elamumajanduses ja transpordisektoris. 

• Eesti konkurentsivõimet kahjustamata majanduse energiamahukuse 
vähendamine ja energiatõhususe suurendamine energia tootmisel, 
ülekandel ja jaotamisel ning tarbimisel. 

• Energiajulgeoleku suurendamine energia tootmiseks vajaliku 
ärikeskkonna, ener-giainfrastruktuuri ja ühenduste arendamise 
ning kodumaiste kütuste tootmise kaudu. 



Eesti energia lõpptarbimise prognoos



Energeetika valdkonna õigusaktid

• Elektrituruseadus

• Maagaasiseadus

• Vedelkütuseseadus

• Vedelkütusevaru seadus

• Kaugkütteseadus

• (Energiamajanduse korralduse seadus)



ELEKTRI-, GAASI-, VEDELKÜTUSTE JA 
TAHKEKÜTUSTE TURUD



Elektri-, gaasi-, vedelkütuste ja tahkekütuste 
turud

• Turud avatud, riiklikult subsideerimata

• Loomulikud monopolid (võrguettevõtted) allutatud Konkurentsiameti 
hinnaregulatsioonile

• Subsideeritud tegevuste turupõhiseks muutmine (näiteks 
taastuvenergiatasud)

• Turgude ühendamine naaberriikide taristuga – suurem turg tagab vähima 
kulu tarbijale

• Ühetaoline maksupoliitika

• Sotsiaalmeetmed läbi sotsiaalpoliitika

• Ühistuline energia tootmine ja tarbimine?



Elektriturg



Elektri tootmisvõimekus



Elektri tootmisvõimsuste prognoos



Elektrituru avamine - kuidas seni läinud on?

Positiivne
• Tarbijal on täna võimalik valida ligi 10 elektrimüüja mitmekümne erineva 

elektripaketi seast
• Lepingu sõlminud 554 089 tarbimiskohta (üle 90% tarbimisest) , 160 775 lepinguta 

(üldteenus)
• Detsembris 2013 läks töösse Estlink II merekaabel, mis ühtlustas lõplikult Eesti 

turuhinnad Soomega
• Ühelgi tootjal ei ole turgu valitsevat seisundit

– Põlevkivist elektri tootmine väga CO2 mahukas. CO2 hind 10 €/t mõjutab elektri hinda 1 
€senti/kWh

Negatiivne
• Elekter kallines kodumajapidamistele 23,6%
• Elektri hinnatõus mõjutas 2013. aastal THI-d 2,2%

Energia hindade tõusu vastu on parim kindlustus energiasäästu investeerimine 
(soojustamine, energiasäästlikud seadmed, tarbijaharjumused jms.)



Bilansihaldurite turuosad 2013. aasta lõpus



Eesti elektri ülekandesüsteemi areng



Kuhu kaovad võrgutasud?

Allikas - Elektrilevi, Elektritarbijate seminar 4.12.13 



Gaasiturg



Gaasituru areng



Gaasituru areng



Gaasituru areng - mõju majandusele

• Gaasi tarnete ja ülekandesüsteemi omandiline eraldamine, 
sõltumatu süsteemihaldur

• Tarneahelate mitmekesistamine ja uutele tarnijatele ligipääsu 
võimaldamine (LNG terminalid, BalticConnector, Lit-Pol link, 
kohalik gaasitootmine)

• Gaasi kasutamise laiendamine tarneriski vähenemisel

• Uued turumudelid, gaasimüügioksjonid turgu valitsevale 
ettevõttele

• Gaasimüüjatest sõltumatu gaasialane kompetentsi loomine

• Varustuskindlus, efektiivsem turg ja turupõhine gaasi hind



Gaasituru areng
Infrastruktuuri pakett



Gaasituru areng
Maagaasi ja võrguteenuse hind



Vedelkütuste turg ja vedelkütuse 
varu



Vedelkütuste turg ja vedelkütuse varu
Sõltuvus vedelkütuste impordist

• Eesti on 100%-liselt sõltuv vedelkütuste impordist (ilma 
põlevkiviõlita). Arvestades põlevkiviõli, on Eesti vedelkütuste 
impordisõltuvus 47%

• Eestis ei ole rafineerimistehast, kuid plaanide kohaselt hakatakse 
tootma 1,6 Mt/a, mis ületab Eesti vedelkütuste tarbimist 60%

NGL,

kt

Bitumen,

kt

Lubricants,

kt

Fuel	oil,
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Shale	oil,

kt

Light	fuel	

Oil,	kt

Diesel,

kt

Gasoline,

kt

Jet	fuel,

kt

Total,

kt

Import 9.2 39 4 169 0 7 590 261 36 1115

Export 0 0 422 0 0 0 0 422

Marine	bunkers 0 169 0 0 24 0 0 193
Net	import 9.2 39 4 0 -422 7 566 261 36 500

Inland	consumption 7.5 39 4 2 131 8 572 261 34 1059

Import	dependency 47.3%



Vedelkütuste turg ja vedelkütuse varu
Vedelkütusevaru hoiustamine ja administreerimine

• Vedelkütuse varu omanikuks ja haldajaks on Vedelkütusevaru 
agentuur

• Kõiki varusid hoiustatakse lõpp-produktidena

Oil Stocks in tons in days *1

Gasoline 80 288 112

Diesel *1 143 862 91

Jet A-1 9 139 98

Heavy Fuel Oil 1 732 126



Kaugküttemajandus



Kaugküttesoojuse tootmine ja hinnad
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Kaugkütteseaduse muutmine ja toetusskeem 
kaugküttesektorile

• Eelnõu eesmärk on muuta kaugkütte hind kasutajasõbralikumaks

– müüjal on võimalik saada investeeritud varalt kõrgemat tootlust, kui 
investeering muudab soojuse hinda odavamaks 

– efektiivselt toimiva kaugküttepiirkonna referentshind

• Parem regulatsioonikeskkond investorite julgustamiseks

– KKütS täiendatakse põhilisemate regulatsiooniprintsiipidega: müügimahu 
leidmine, põhjendatud kulutuste loetelu, WACC boonuse leidmine, 
referentshinna määramine).

• Kaugküttevõrgu efektiivsuse ragamine

– kahekomponendilise hinna määramise võimalus, kus tarbija peaks hakkama 
maksma ka kasutatava võimsuse eest. Aastas kaugkütte eest makstav 
summa leibkonnale muudatuse tõttu ei muutu, pigem jaotub talvine 
küttekulu aasta peale ühtlasemalt. 
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Kaugkütteseaduse muutmine ja toetusskeem 
kaugküttesektorile

• Jätkusuutmatute kaugküttepiirkondade kindlakstegemine, alus 
investeeringutoetuste maksmiseks

– kohalike omavalitsuste kohustus võtta hiljemalt 1. juuli 2017 vastu alla 50 000 
MWh müügimahuga võrgupiirkondade osas soojusmajanduse arengukava, mis 
selgitab 10aastase perspektiiviga välja piirkonna tuleviku kaugküttevõrkude ja 
lokaalse lahenduse kasutamisel. Soojusettevõtjad peavad arengukavast lähtudes 
oma investeeringuid planeerima. Arengukava olemasolu on ka aluseks 
riigipoolsete investeerimistoetuste saamiseks.

• Ühtekuuluvusfondi toetusmeetmed 2014-2020

– Soojusmajanduse arengukava koostamine, toetuste maht: 0,5 MEUR

– Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus, toetuste maht 43 MEUR

– Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine,                 
toetuste maht 27,5 MEUR

– Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemel,           
toetuste maht 7 MEUR
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Kaugküttemajandus aastal 2030
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Kokkuvõte

• Eesti energiasõltuvus väike, eesmärk seda veelgi vähendada

• Eesti energiasektor panustab ja peab ka tulevikus panustama 
Eesti majandus- ja konkurentsivõime kasvu

• Väljakutsed seotud:
– tarbijahindade turupõhiseks muutmisega

– Energiateenuste osutamisel tarbijapoolse huvi prioritiseerimine

– gaasituru arendamisega, sh taristu

– Energiasektori keskkonnakoormuse vähendamisega

– Kohalike taastumatute energiaressursside (põlevkivi, turvas, 
kasutusest väljasolevad ressursid) lisandväärtuse kasv

– Kohalike taastuvate energiaressursside (puit, tuul, biomass) 
suuremahulisem kasutuselevõtmine



Aitäh!
Ando Leppiman
Energeetika asekantsler
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tel: 6 256 481
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www.mkm.ee
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