
Üritus korraldatakse säästva energia investeerimisfoorumite lepingu osana, mida rahastatakse ELi programmist 

„Horisont 2020“ ja mida haldab Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA). 

 

 

 

 

 

1. RIIKLIK ÜMARLAUD TEEMAL  

ENERGIATÕHUSUSE RAHASTAMINE EESTIS 

27. SEPTEMBER 2022 

TALLINN (hübriidüritus) 

 

Korraldaja Euroopa Komisjon koostöös Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumiga  

 

Radisson Blu Hotel Olümpia 

Liivalaia 33 

10118 Tallinn  

 

Formaat: Sissejuhatavad ettekanded, millele järgnevad paralleelsed temaatilised töögrupid ja 

ühine kokkuvõte. Üritus toimub eesti keeles suulise tõlkega inglise keelde.  

 

Osalejad: Peamised huvigrupid ja sidusrühmad isikliku kutse alusel, Euroopa Komisjoni 

esindajad, tööstuse/kaubanduse/hoonete/energiasektori esindajad, avalik-õiguslikud ja 

kommertspangad, energiaagentuurid, ettevõtlust toetavad organisatsioonid, energeetika 

valdkonna konsultandid.  

 

Taust: Säästva energia investeerimisfoorumite (SEIF) algatuse raames on Euroopa Komisjon 

korraldanud ümarlaudu, et suurendada avaliku ja erasektori sidusrühmade suutlikkust ja 

koostööd ning edendada laiaulatuslikke investeerimisprogramme ja rahastamiskavasid. 

Sotsiaalalgatuse foorumite algatuse raames on alates 2016. aastast korraldatud rohkem kui 

30 üritust 14 liikmesriigis; teavet varasemate ja tulevaste ürituste kohta leiab SEI foorumite 

veebilehelt. 

 

Eesti esimese riikliku ümarlaua eesmärk on edendada dialoogi peamiste sidusrühmade vahel 

säästva energia rahastamise valdkonnas.  

Ümarlauas on ette nähtud märkimisväärne aeg töösessioonidel toimuvatele aruteludele ja 

osalejate vahelisele suhtlusele, et arutada põhjalikult valitud teemasid ning anda soovitusi ja 

konkreetseid meetmeid energiatõhususe investeeringute hõlbustamiseks Eestis.

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/financing/capacity-building-and-technical-assistance_en#sustainable-energy-investment-forums


Päevakord 

 

09:00  Avasõnad 

Timo Tatar, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika 

asekantsler 

 Viimased ELi poliitilised arengud energiatõhususe rahastamise 

valdkonnas  

Anne Weidenbach, Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni 

energiatõhususe assistent 

 Küsimused ja vastused 

09:30 Sissejuhatavad ettekanded 

 Puhtale energiale ülemineku rahastamise peamised probleemid  

Kristi Klaas, rohepoliitika koordinaator, Riigikantselei 

 Hoonete renoveerimise pikaajaliste strateegia rahastamine 

Ivo Jaanisoo, ehituse asekantsler, Majandus- ja Kommunikatsiooni-

ministeerium 

 Energiatõhususe rahastamise väljakutsed pangandussektoris 

Kadri Kiisel, Pangaliidu juhatuse liige, AS LHV Pank juht 

 Küsimused ja vastused 

10:15 Vaheaeg 

10:30 Paralleelsed töörühmad  

 Töörühm 1: Kodude renoveerimise laiendamine  

 Moderaator: Siim Meeliste, Tepsli tegevjuht 

 Ülevaade eluasemete integreeritud renoveerimisteenuste eri mudelitest 

Adrien Bullier,  Vanemprojekti nõustaja, Euroopa Komisjon, CINEA 

Projekti BUILDEST kodude renoveerimise takistuste kaardistamise 

esialgsed tulemused 

Lauri Lihtmaa, Tallinna Tehnikaülikooli ekspert  

 Töörühm 2: Energiatõhususe investeeringud avalikus sektoris: projektide 

arendamine ja rahastamine 

 Moderaator: Martin Kikas, Tartu Regiooni Energiaagentuuri direktor 

 ELENA projektist saadud õppetunnid Primorska piirkonnas Sloveenias 

Rajko Leban, Goriška kohaliku energiaagentuuri direktor  

Leedu avaliku sektori hoonete rahastamine 

Justinas Bucys, Public Investment Development Agency (VIPA) ettevõtluse 

arendamise peaspetsialist 



 Töörühm 3: Ettevõtete energiatõhusus 

 Moderaator: Andres Veske, Rohetiigri nõukogu esimees 

 Soome vabatahtlik energiatõhususe kava  

Kati Ruohomäki, Soome Tööstuse Keskliidu kliima- ja energeetikapoliitika 

peanõunik 

Poola energiatõhususkohustuste süsteemist saadud õppetunnid  

Tadeusz Skoczkowski, Varssavi Tehnikaülikooli energiatehnoloogia osakonna 

juhataja  

Energiatõhususse investeerimise kogemus  

Meelis Šokman, Green Formula Capital juhatuse liige 

 Töörühm 4: Finantssektori kaasamine  

 Moderaator: Lauri Tammiste, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna 

Keskuse direktor  

 Energiatõhususe hüpoteekide algatus ja seosed ELi taksonoomiaga  

Jennifer Johnson, Euroopa Hüpoteegiföderatsiooni asepeasekretär  

Hoonete renoveerimise pikaajalise strateegia rahastamine  

Lauri Suu, Life IP BuildEST projekti juht, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium  

12:30 Lõunapaus 

13:15 Töörühmadega jätkamine 

14:15 Vaheaeg 

14:30 Tulevikuplaanid  

 Teemarühma raportööride aruanne peamiste soovituste kohta 

 Arutelu ja edasised sammud 

 Korraldaja lõppsõna 

15:45 Riikliku ümarlaua lõpp 

 

 

  



Taustadokument 

 

Käesolevas taustdokumendis antakse ülevaade energiatõhususe rahastamise olukorrast 
Eestis ning vaadeldakse lähemalt poliitika viimaseid arenguid ja kaasatud sidusrühmade 
olukorda.  

Lisaks tehakse kokkuvõte põhiteabest töörühmade kohta ja tõstatakse asjakohased 
arutlusele tulevad põhiküsimused.  

 

1) Kodude renoveerimise laiendamine 

Eesti pikaajalise hoonete renoveerimise strateegia peamine eesmärk on, et kõik enne 2000. 
aastat ehitatud hooned renoveeritakse 2050. aastaks täielikult.  

 
 

Renoveerimist vajavate eramajade arv on ligikaudu 100 000. Sellele eesmärgile vastav 
renoveerimisturg ei ole veel välja arendatud ja renoveerimismahud peavad mitu korda 
kasvama. Sellises mastaabis hoonete täieliku renoveerimise kasutuselevõtmine ja 
laiaulatuslik käivitamine võtab aega, kuna see nõuab õppimisprotsessi, kvalifitseeritud 
tööjõudu ning renoveerimisele suunatud ettevõtete ja tootmise tekkimist. Mitmepereelamute 
renoveerimistoetus kuni 50 % ulatuses on kestnud juba kümme aastat ja andnud häid 
tulemusi: kuni 50 % energiasäästu, millega kaasneb tervislikum siseõhu kvaliteet ja umbes 
1000 hoonet, mida on juba kaasrahastatud. Sellegipoolest on renoveeritud vaid umbes 3000 
hoonet (ligikaudu 17,7 %) kokku umbes 22 600-st hoonest ja veel 14 000 mitmepereelamut 
vajavad veel renoveerimist. Seejuures on eeldatud, et 5300 mitmepereelamut langevad 
kasutusest välja. Selle probleemi lahendamiseks tuleb tõhustada nii rahastamissüsteemi kui 
ka koduomanike ja -omanike ühenduste motivatsiooni.  

Energiatõhusat renoveerimist peavad koduomanikud tavaliselt koormaks mitte ainult 
finantsküsimuste tõttu, vaid ka seetõttu, et inimestel võivad puududa renoveerimisprotsessi 
juhtimiseks vajalikud oskused, aeg ja motivatsioon, kuna protsessid on keerukad ja isikliku 
kaasamisega seotud. Viimastel aastatel on kogu Euroopas saadud kogemusi selle kohta, 
kuidas luua integreeritud eluasemete renoveerimise teenus, et toetada koduomanikke kogu 
renoveerimisprotsessi ajal.  



Kuigi renoveerimistoetused on olnud Eestis edukas vahend renoveerimise rahastamiseks, 
võiks täielikumate renoveerimisteenuste abil suurendada koduomanike motivatsiooni oma 
kodu renoveerida.  

Seminaril uuritakse, kuidas EL riikide kogemus võib aidata leida sobivaid lahendusi Eesti 
praegustele väljakutsetele ja kuidas teha koostööd kõigi sidusrühmadega nii avalikust kui ka 
erasektorist, et laiendada energiakasutuse tõhustamist. 

Põhiküsimused, mida selles töörühmas käsitleda: 

1. Kuidas toetada koduomanikke kogu renoveerimisteekonna jooksul elamute 
energiatõhusaks muutmisel?  

2. Kuidas teha koostööd kõigi sidusrühmadega, et suurendada energiakasutuse 
tõhustamist elamusektoris? 

3. Kuidas parandada koostööd avaliku ja erasektori vahel? 

 

2) Energiatõhususe investeeringud avalikus sektoris: projektide 
arendamine ja rahastamine 

Vastavalt hoonete renoveerimise pikaajalisele strateegiale vajab 4061st avaliku sektori 
hoonest 3706 energiatõhusaks renoveerimist. Valitsus on küll toetanud keskvalitsuse 
hoonete ja kohalike omavalitsuste hoonete renoveerimist, kuid hiljuti on esinenud tihedamalt 
projektide peatamist/tühistamist ja taotluste tühistamist ehitushindade ja eelarvevahendite 
kättesaadavuse tõttu.  

Töörühma eesmärk on uurida, kuidas kiirendada avaliku sektori varade (hooned, 
tänavavalgustus ja kaugküte) energiatõhusamaks renoveerimist. Esitletakse näiteid 
väljastpoolt Eestit selle kohta, kuidas toetada kohalikke omavalitsusi munitsipaalvaradega 
seotud investeerimisprojektide ettevalmistamisel ja hangetel, ning esitletakse võimalusi 
uuenduslike rahastusvahendite kasutamiseks. Sellele järgneb arutelu selle üle, kuidas 
kasutada selliseid näiteid avaliku sektori varade energiatõhususse investeerimise 
hoogustamiseks, sealhulgas kuidas kehtestada asjakohased mehhanismid projektide 
koondamiseks Eestis.   

Põhiküsimused, mida selles töörühmas käsitleda: 

1. Kuidas toetada väikesi omavalitsusi munitsipaalvarade, näiteks hoonete, 
tänavavalgustuse, kaugkütte jms investeerimisprojektide ettevalmistamisel ja 
hangetel? 

2. Kas ja kuidas paremini projekte koondada ning kokku panna suuremaid hankeid? 
3. Kuidas projekte rahastada? Kuidas parandada omavalitsuste võimalusi projektide 

rahastamiseks, et need võtaksid paremini arvesse energiatõhususe projektide 
eripärasid? 

 

3) Ettevõtete energiatõhusus 

Ärikinnisvara renoveerimine ning hoonete ja tööstusprotsesside energiatõhusus 
tööstussektoris sõltub peamiselt omaniku tahtest ja energiahindadest. Renoveerimismäära 
suurendamiseks on vaja leida lisastiimuleid. Sellel istungil arutame energiatõhususe 
lepingute mudelit ja vabatahtlikke energiatõhususe süsteeme kui täiendavaid positiivseid 
motiveerijaid ja kogemusi energiatõhususkohustuste süsteemidest kui reguleerivatest 
mõjutusvahenditest.  

Ühest küljest on olemas energiatõhususlepingute mudelid, kus energiateenuse ettevõtjad 
(ESCO-d) viivad investeerimisprojekti ellu omavahenditest ning saades tasu saavutatud 
säästust, kuid neid ei ole veel Eestis laialdaselt kasutusele võetud (hinnanguliselt ca 100 
ESCO projekti ellu viidud).  



Teine viis energiatõhususse investeerimise stimuleerimiseks on vabatahtlikud 
kokkulepped valitsuste ja tööstusharude vahel, kus on seatud energiatõhususe eesmärgid, 
ning ettevõtjatele antakse nõuete täitmiseks luba. Rangem viis sarnase süsteemi 
rakendamiseks on energiatõhususkohustuste süsteem, kus on seatud eesmärgid, ning 
ettevõtjad peavad karistuste vältimiseks neid järgima. 

Võimalikud kõrgemad energiatõhususe eesmärgid ELi tasandil ja sellest tulenevalt ka Eestis 
ning energiatõhususe üldisemad sotsiaalsed kasud loovad hea aluse, et arutada, kas ja 
kuidas erinevad instrumendid investeeringute stimuleerimiseks sobivad. 

Põhiküsimused, mida selles töörühmas käsitleda: 

1. Kuidas arendada ettevõtete energiatõhusust ning sellega seonduvalt 
energiatõhususe lepingute turgu?  

2. Kuidas toetada ettevõtteid energiatõhususse tehtavate investeeringute arendamisel?  
3. Millised on energiatõhususkohustuse süsteemi edu peamised eeldused? Millistele 

investeeringutele sobiv rohkem kohustuslik energiatõhususe skeem? 
4. Kas turuosalised on huvitatud vabatahtlike kokkulepete sõlmimisest?  

 

4) Finantssektori kaasamine 

Investeeringute suurendamine energiatõhususse nõuab erasektori suuremat kaasamist, 
kuna ainuüksi avaliku sektori vahenditest ei piisa investeerimisvajaduste rahuldamiseks.  

Selles töörühmas palutakse energiatõhususe ja finantssektori peamistel sidusrühmadel 
arutleda, kuidas parandada Eesti finantssektori kaasamist energiatõhususse tehtavate 
investeeringute rahastamisse. Istungil tutvustatakse ELi taksonoomia mõju 
hüpoteeklaenudelele (Energy Efficient Mortgages Initiative - energiatõhusate 
hüpoteeklaenude algatus) ja Eesti strateegiat hoonete renoveerimise rahastamiseks. 
Töörühma eesmärk on uurida kas ja milliseid võimalusi on võimalik kasutada 
energiatõhususe rahastamise huvitavamaks muutmiseks, nt intressimäärade kaudu, mis 
sõltuvad varade energiatõhususest ja renoveerimiseks mõeldud laenude väljastamine. 

Põhiküsimused, mida sellel istungil käsitleda: 

1. Milline on ELi pankade taksonoomia mõju seoses energiatõhususe laenudega 

(hüpoteeklaenud, kliendilaenud ja ettevõtete laenud)? Kuidas toetada 

pangaportfellide taksonoomiaga ühtlustamist?  

2. Kuidas saavad pangad kohandada oma töömeetodeid 

energiatõhususinvesteeringute käsitlemisel seoses suhtlusega kliendiga?  

3. Mida on pankadel vaja, et suurendada oma kaasatust energiatõhususe 

rahastamises?  

4. Millised renoveerimiseks mõeldud riiklikud finantsskeemid on hetkel olemas ja mida 

oleks nende osas võimalik parandada? 

 

 


