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Energia on olulisim vahend inimese heaolu saavutamiseks ja 
kindlustamiseks ning sestap tuleb energiamajandust 

planeerides lähtuda sellest, kui mugavalt ja hästi me Eestis 
soovime elada – ehk siis sellest, kui palju me soovime 

energiat tarbida ja millised on meie ootused sellele 
energiale.



Mida me ei saa teha igavesti, pole jätkusuutlik

Tuleviku majandus on vahend ja tööriist looduse ja inimese vastastikuse toimimise korraldamiseks
sellisel moel, et inimtegevuse tulemusena looduskeskkonna üldine seisund paraneks või vähemalt säiliks. 

Jätkusuutlikul energiamajandusel on kriitiline roll selle eesmärgi saavutamisel.

PRAEGUNETULEVANE



Aluspõhimõtted



Suunised ja eeldused
• Omatoodanguga taastuvatest allikatest on kaetud vähemalt siseriiklik

elektrienergia baastarbimine;
• Omatoodanguga taastuvatest allikatest on kaetud siseriiklik

soojuse/jahutuse tarbimine;
• Kütuste tarbimine on jagatud siseriiklikult toodetud elektri ja biogaasi ning

sisseveetavate kütuste vahel;
• Taastuvelektri tasakaalustamiseks on olemas piisav juhitav võimsus;
• Energiatootmine ei mõjuta ebaproportsionaalselt teisi majandussektoreid

(sh.metsandust).



Energia tarbimine väheneb



Energia tarbimine väheneb



Energia tarbimine väheneb

Energia tarbimine, GWh

CO2 ekv, milj. tonni



Energia kasutuse transformatsioon – elekter võtab üle



Transpordikasutuse muutused
• Elektri sõiduautode osakaal tõuseb 20%ni aastaks 2031 ja 85%ni aastaks

2040;
• Käitumisharjumuste muutus;
• Autopargi uuenemine;
• Kaubikute läbisõit suureneb, raskeveokite läbisõit kahaneb;
• Vesinikkütuse kasutamine muutub arvestatavaks peale 2030;
• Tõuseb biometaani kasutus aastani 2031 ja hakkab siis langema;
• Rail Baltic ei aita kaubavedudel;
• Fossiilkütuste kasutamise lõpp 2040



Eestis tarbitavad kütused Tulemusliku stsenaariumi korral



Muutused soojuse tootmisel ja kasutamisel
• Rohepööre soojusmajanduses eeldab rohepööret elektrimajanduses;
• Kohaliku soojuse tootmisel asendavad soojuspumbad fossiilsed kütused ja

puidu;
• Hoonete rekonstrueerimisel väheneb soojuse tarve;
• Uued hooned ja asumid on energianeutraalsed;
• Puidu põletamine energia tootmiseks ei ole kliimaneutraalne

lähiperspektiivis;
• Soojuse tootmises loobutakse täielikult fossiilsetest kütustest;
• Kasutatakse ära osa Eesti biometaani potentsiaalist;
• Linnades kasutusel kaugjahutus ja soojussalvestid



Soojuse tootmine tulemusliku stsenaariumi kohaselt



Elekter võtab üle
• Omatoodanguga taastuvatest allikatest on kaetud vähemalt siseriiklik

elektrienergia baastarbimine;
• Soojuspumpade osakaal tõuseb oluliselt ja tulenevalt ka elektrienergia

vajadus soojuse/jahutuse tootmisel;
• Transpordisektoris saavad domineerivaks elektrisõidukid – ja veokid;
• Taastuvelektri tasakaalustamiseks on olemas piisav juhitav võimsus;
• Elektri keskmine hind tarbijale ei muutu oluliselt võrreldes tänasega;
• Tarbimise juhtimine on uus normaalsus;
• Salvestusvõimekus igal tasandil kasvab kiiresti, tehnoloogiad odavnevad.



Eestis tarbitava elektri päritolu Tulemusliku stsenaariumi korral



Ajatelg



Tulevik 2040
2040 siseriikliku tarbimise katavad
• 1400 MWmaismaa tuuleparke
• 1200 MWmeretuuleparke
• 1300 MW päikesepaneele
• 2400 MW juhitavat võimsust;

2040 on juhitavad võimsused
• 300MW Auvere jaam
• 250MW gaasiturbiine
• 250MW koostootmisjaamasid
• 550MW Paldiski ja Narva PHEJ
• 1000MW akusid tarbijate juures

JAANUS
muretu pensionär aastal 2040,

vanus 72



Kohe on vaja...
• Saavutada üksmeel kogukonna, ettevõtete ja riigi vahel, et rohepöörde ja EL

kliimapaketi võimalused Eestile maksimaalse tulu tooksid;
• Lihtsustada ja kiirendada teekaardis kirjeldatud taastuvenergia arenduste

planeeringute ja lubade protsessi;
• Taastuvenergia projektide administratiivriski maandamiseks luua Kredexi juurde

sihtotstarbeline 500M EUR garantiifond;
• Suunata osa heitmekaubanduse rahastusest riigi osalusse alustavates

taastuvenergia projektides;
• Luua rahaline mehhanism maaomanikele loodusliku süsiniku sidumise ja

elurikkuse säilitamise motiveerimiseks, mis konkureeriks metsaraie ja
intensiivpõllunduse tuludega;

• Kiiresti reformida energiaga seotud maksundust.



Energiat!
Rohetiiger SA

Valukoja tn 8/1, Tallinn 11415 
jaanus@rohetiiger.ee

+372 51 26 400


