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 KKM kutsest: “Sel korral keskenduvad töö teostajad eelkõige 
sektoriüleste stsenaariumite kirjeldamisele, kaasnevate 
mõjude ja kulude-tulude analüüsile ning olulisemate 
poliitikasuundade väljatoomisele liikumaks 
konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas 
aastaks 2050”

 Esmane tulemuste esitlus toimus 11. märtsil 2013 
Keskkonnaministeeriumis, siis käsitleti põhjalikumalt 
sektoripõhiste stsenaariumite lähteparameetreid ja 
stsenaariumite modelleerimise tulemusi ning kirjeldati  
sektorite kaupa riigi poolt rakendamist vajavaid 
poliitikasuundi ja meetmeid kasvuhoonegaaside (KHG) 
vähendamiseks.

 Aruanne KKM kodulehel lingil http://www.envir.ee/1147509
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 Analüüsis on lähtutud 
◦ ÜRO valitsustevaheline kliimamuutuse nõukogu (IPCC) 

metoodilistest soovitustest
◦ sektoriülestest ja sektoripõhistest strateegilistest 

dokumentidest (sh poliitikadokumendid, andmebaasid ja 
aruanded)

 Modelleerimiseks on kasutatud
◦ LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning System)

mudelit (energiamajandus, transport, sektoriülene 
vaade)

◦ WAMPS (Waste Management Planning System) mudelit 
(jäätmemajandus)

◦ Exceli-põhist ekstrapoleerimist (tööstuslikud protsessid, 
põllumajandus, maakasutus, maakasutuse muutus, 
metsandus)









Stsenaariu

m/ sektor

Energia-

majandus

Transport Tööstus-

likud

protsessid

Jäätme-

majandus

Põllu-

majandus

Metsandus Maakasutus, 

maakasutus

e muutus

BAU BAU BAU BAU BAU BAU BAU BAU

Optimaal-

ne

HIGH CO2 LOW CO2-

SHIFT

HIGH CO2 LOW CO2 LOW CO2 LOW CO2 LOW CO2

Madal-

süsinik

LOW CO2 LOW CO2-

TECH

LOW CO2 LOW CO2 LOW CO2 LOW CO2 LOW CO2



1990* 2000* 2010* 2020 2030 2040 2050

BAU 40,86 17,22 20,52 23,09 19,38 20,37 20,73

Optimaalne 16,21 11,97 11,06 10,31

Madal-

süsinik 11,15 8,92 7,63 5,35

KHG heitkoguste vähenemine 1990. aasta tasemega võrreldes

BAU 0% -58% -50% -43% -53% -50% -49%

Optimaalne -60% -71% -73% -75%

Madal-

süsinik -73% -78% -81% -87%

*NIR 2012 väärtused





*NIR 2012 väärtused

1990* 2000* 2010* 2020 2030 2040 2050

BAU 31,52 21,7 18,22 26,80 22,88 21,60 19,70

Optimaalne 15,25 11,54 11,08 10,01

Madalsüsinik 10,18 8,49 7,65 5,05

KHG heitkoguste vähenemine 1990. aasta tasemega võrreldes

BAU 0% -31% -42% -15% -27% -31% -37%

Optimaalne -52% -63% -65% -68%

Madalsüsinik -68% -73% -76% -84%





➢BAU stsenaariumi realiseerumisel kasvaksid Eesti 
KHG heited 2020. aastaks 23,1 miljoni tonnini 
(LULUCF-iga 26,8 mln t) ning seejärel väheneksid 
2050. aastaks 20,7 miljoni tonnini (LULUCF-iga 
19,7 milj t). 

➢1990. aasta tasemega võrreldes saavutatakse 
heidete alanemine 49% (LULUCF-iga 37%) ning heited 
oleksid 2050.a võrreldes 2010. aastaga samal 
tasemel. 





2010 2020 2030 2040 2050

1. Energia 17 620 20 316 16 390 17 221 17 491

1.A.1 Energiatööstus 14 202 15 879 11 218 11 566 11 719

1.A.1 Töötlev tööstus 465 836 969 1 049 1 058

1.A.3 Transport 2 380 2 945 3 479 3 840 3 940

1.A.4 Muud sektorid 573 656 724 766 774

2. Tööstusprotsessid ja 3. lahustid 516 1 161 1 303 1 347 1 271

4. Põllumajandus 1 344 1 438 1 556 1 696 1 865

5. Maakasutus ja metsandus -2 302 3 718 3 502 1 224 -1 026

6. Jäätmemajandus 472 171 128 110 100

Kokku koos LULUCF-iga 17 650 26 804 22 879 21 598 19 701

Kokku ilma LULUCF-ita 19 952 23 086 19 377 20 374 20 727



Optimaalne stsenaariumis alanevad emissioonid 
2050.aastaks 10,3 miljoni tonnini (LULUCF-iga 
10,0 mln t) ning seejuures saavutataks võrreldes 
1990.a tasemega emissioonide vähenemine 75% 
(LULUCF-iga 68%). 





2010 2020 2030 2040 2050

1. Energia 17 620 13 580 9 400 8 618 7 929

1.A.1 Energiatööstus 14 202 9 897 6 052 5 913 5 915

1.A.1 Töötlev tööstus 465 790 815 772 662

1.A.3 Transport 2 380 2 302 1 968 1 422 926

1.A.4 Muud sektorid 573 591 565 511 426

2. Tööstusprotsessid ja 3. lahustid 516 1 110 1 045 938 851

4. Põllumajandus 1 344 1 366 1 399 1 416 1 461

5. Maakasutus ja metsandus -2 302 -967 -430 16 -298

6. Jäätmemajandus 472 156 122 90 68

Kokku koos LULUCF-iga 17 650 15 245 11 536 11 078 10 011

Kokku ilma LULUCF-ita 19 952 16 212 11 966 11 062 10 309



➢Madalsüsiniku stsenaariumis oleks LULUCF-i 
arvesse võtmata võimalik saavutada 2020. aastaks 
KHG heidete vähenemine 73%, 2030. aastaks 78%, 
2040. aastaks 81% ja 2050. aastaks 87% võrreldes 
1990. aasta tasemega.
➢Koos LULUCF-iga oleks emissioonide vähenemine 
2020. aastaks 68%, 2030. aastaks 73%, 2040. 
aastaks 76% ja 2050. aastaks 84%. 
➢Madalsüsiniku stsenaariumis vähenevad KHG heited 
2050. aastaks 5,4 miljoni tonnini (LULUCF-iga 
5,1 milj t) 





2010 2020 2030 2040 2050

1. Energia 17 620 8 596 6 695 5 727 3 488

1.A.1 Energiatööstus 14 202 5 066 3 620 3 475 1 920

1.A.1 Töötlev tööstus 465 741 703 594 433

1.A.3 Transport 2 380 2 275 1 968 1 356 926

1.A.4 Muud sektorid 573 514 404 302 209

2. Tööstusprotsessid ja 3. lahustid 516 1 028 703 397 331

4. Põllumajandus 1 344 1 366 1 399 1 416 1 461

5. Maakasutus ja metsandus -2 302 -967 -430 16 -298

6. Jäätmemajandus 472 156 122 90 68

Kokku koos LULUCF-iga 17 650 10 179 8 489 7 646 5 050

Kokku ilma LULUCF-ita 19 952 11 146 8 919 7 630 5 348



➢Suurimad erinevused stsenaariumite vahel 
tulenevad Madalsüsiniku ja Optimaalne stsenaariumis 
oluliselt madalamatest KHG heitkogustest elektri 
tootmisel, põlevkiviõli tootmisel ja transpordis. 

➢Alates aastast 2030 mõjutab KHG emissiooni 
vähenemist olulisel määral ka heidete vähendamine 
soojuse tootmisel ja tööstussektoris.

➢Optimaalne stsenaariumi emissioonid on 28% ja 
Madalsüsiniku stsenaariumis 42% madalamad kui 
BAU stsenaariumis, sealjuures vähenevad märgatavalt 
elektri tootmise ja transpordi sektori heited.







➢Suurimad erinevused stsenaariumite vahel 
tulenevad Madalsüsiniku ja Optimaalne stsenaariumis 
oluliselt madalamatest KHG heitkogustest elektri 
tootmisel, põlevkiviõli tootmisel ja transpordis. 

➢Alates aastast 2030 mõjutab KHG emissiooni 
vähenemist olulisel määral ka heidete vähendamine 
soojuse tootmisel ja tööstussektoris.

➢Optimaalne stsenaariumi emissioonid on 28% ja 
Madalsüsiniku stsenaariumis 42% madalamad kui 
BAU stsenaariumis, sealjuures vähenevad märgatavalt 
elektri tootmise ja transpordi sektori heited.



Stsenaarium

/ sektor

Energiamajandu

s

Transport Tööstuslikud 

protsessid

Jäätmemajandus Põllumajandus LULUCF Sektorit

eülene 

maksu-

mus 

mln €/a

Sektorit

eülene 

CO2

vähen-

dus 

2010.a. 

võrreld

es 

tuhat 

tCO2/a

Sektorit

e ülese 

vähen-

duse 

kulu 

€/tCO2

CO2

vähen-

dus 

tuh 

tCO2-

ekv

Maksu-

mus 

mln €/a

CO2

vähen-

dus tuh 

tCO2-

ekv

Maksu-

mus 

mln €/a

CO2

vähen-

dus tuh 

tCO2-

ekv

Maksu-

mus 

mln €/a

CO2

vähen-

dus tuh 

tCO2-

ekv

Maksu-

mus 

mln €/a

CO2

vähen-

dus tuh 

tCO2-

ekv

Maksu-

mus 

mln €/a

CO2

vähen-

dus tuh 

tCO2-

ekv

Maksu-

mus 

mln €/a

BAU 2920 239 -1560 248 -756 0 346 5 -523 11 8 12 515 435 1183,13

Optimaalne 8750 289 1454 223 -336 4 369 8 -119 12 27 79 615 10145 60,62

Madal-

süsinik
12720 422 1454 274 184 15 369 8 -119 12 27 79 811 14635 55,41



➢Sektoriülestest stsenaariumitest osutus kõige 
odavamaks rakendada BAU stsenaarium, kus riigi 
poolt võetavate KHG vähendamise meetmete kulu 
aastani 2050 oli u 515 mln eurot. 

➢Kogumaksumuselt järgnes Optimaalne stsenaarium 
kogukuluga u 615 mln € 

➢Kõige kallimaks osutus Madalsüsiniku stsenaariumi 
realiseerumine, kus riigipoolsete meetmete kogukulu 
oli u 811 mln € aastas. 



 Stsenaariumite kulutõhususe hindamiseks ja iga 
kulutatud euroga saavutatava KHG vähendamise 
osas odavaima stsenaariumi väljaselgitamiseks 
kogu vaadeldaval perioodil leiti sektoriüleste 
stsenaariumite meetmete rakendamise kogukulud, 
seejärel aastakeskmised kulud ja jagades 
aastakeskmised kulud vähendatud KHG väärtusega 
saadi iga vähendatud heitetonni kohta tehtav kulu.

 Mida odavam oli KHG heite vähendamine, seda 
kulutõhusam oli valitud stsenaarium.



 Stsenaariumite kulutõhususe võrdluses osutus parimaks 
Madalsüsiniku stsenaarium, kus 1 tonni CO2-ekv vähendamise 
kuluks kujunes 55,41 €. 

 Kulutõhususelt Madalsüsiniku stsenaariumile üsna lähedaseks 
osutus Optimaalne stsenaarium (1 t CO2 vähendamise hind 60,62 
€). 

 Kulutõhususelt madalaimaks osutus BAU stsenaarium (1 t CO2

vähendamise hind 1183,13 €). 

 Tähelepanuväärne on, et Madalsüsiniku stsenaariumi elluviimisel 
rakendatavate meetmete tulemusel vähendatakse KHG-sid 
perioodi lõpuks 30 korda enam kui BAU stsenaariumi puhul, 
samas kui Madalsüsiniku stsenaariumi maksumus on vaid poole 
kallim  BAU stsenaariumi kuludest .



Stsenaariu

m/ sektor

Energiamajandus Transport Tööstuslikud 

protsessid

Jäätmemajandus Põllumajandus LULUCF Sektori

ülene 

maksu-

mus 

mln €/a

Sektori

ülene 

CO2

vähen-

dus 

2010.a. 

võrreld

es 

tuhat 

tCO2/a

Sektori 

ülese 

vähen-

duse 

kulu 

€/tCO2

CO2

vähen-

dus tuh 

tCO2-

ekv

Maksu-

mus 

mln €/a

CO2

vähen-

dus tuh 

tCO2-

ekv

Maksu-

mus 

mln €/a

CO2

vähen-

dus tuh 

tCO2-

ekv

Maksu-

mus 

mln €/a

CO2

vähen-

dus tuh 

tCO2-

ekv

Maksu-

mus 

mln €/a

CO2

vähen-

dus tuh 

tCO2-

ekv

Maksu-

mus 

mln €/a

CO2

vähen-

dus tuh 

tCO2-

ekv

Maksu-

mus 

mln €/a

BAU 2920 239 -1560 248 -756 0 346 5 -523 11 8 12 515 435 1183,13

Optimaalne 8750 289 1454 223 -336 4 369 8 -119 12 27 79 615 10145 60,62

Madal-

süsinik
12720 422 1454 274 184 15 369 8 -119 12 27 79 811 14635 55,41



 Sektoriteüleste stsenaariumite rakendamisega saavutatava 
tulu leidmiseks arvutati välja, kui palju teoreetiliseks võiks 
riik ja emissioonikaubanduse skeemi kaasatud ettevõtted 
saada tulu vähendatud KHG õiguste (kvootide) müügist, nii 
nagu ettevõtted teenisid erakorralist tulu 2005-2007 üle 
jäänud EAU-de müügist ja riik perioodil 2008-2012 
kokkuhoitud AAU-de müügist või ühistäitmisel osalenud 
ettevõtted ERU-de müügist. 

 Et stsenaariumite rakendamisega saavutatava tulupoole 
suurus sõltub eelkõige EL heitkogustega kauplemise turul 
EL poliitikameetmete rakendamise mõjukusest ja 
ettevõtetele eraldatavast kvoodi hulgast tulenev EAU-de 
pakkumise ja nõudluse vahekord ning sellest tulenev 
hinnatase ja EL Komisjoni initsiatiivil ette valmistavate 
meetmete mõju pole teada, siis on ka stsenaariumite 
realiseerimisega kaasneda võiva tulu osas ülisuur 
määramatus.



Tulu stsenaariumite realiseerimisest, mln €

Stsenaarium Sektoriüle

ne CO2

vähendus 

1990.a. 

võrreldes 

tuhat 

tCO2/a

EAU 

müügitulu 

2012 

keskmise 

hinnaga 5 

€/t

EAU 

müügitulu 

2020 

prognoositu

d hinnaga 

14 €/t

AAU 

müügitulu 

2008-2012 

keskm.hinn

aga 6 €/t

AAU 

müügitulu 

2013.a. 

pakutava 

hinnaga 0,1 

€/t

BAU 20 953 105 293 126 2

Optimaalne 33 768 169 473 203 3

Madalsüsinik 40 819 204 571 245 4



➢Lähtuvalt primaarenergia tarbimise prognoosist on 
ressursisäästlikumaks stsenaariumiks Madalsüsinik, 
kus primaarenergia tarbimine väheneb 2050. aastaks 
136 000 TJ-ni, mis tähendab 2010. aastaga võrreldes 
vähenemist 43% võrra. 
➢Optimaalne stsenaariumis väheneb primaarenergia 
tarbimine 2050. aastaks 211 000 TJ-ni ehk 12% 
madalam 2010. aasta tasemest. 
➢BAU stsenaariumis kasvab primaarenergia 
tarbimine 47% saavutades 2050. aastaks taseme 345 
000 TJ . BAU stsenaariumis kasvab ka sõltuvus 
imporditavatest kütustest, kuna kasvab 
mootorikütuste tarbimine ning elektri tootmiseks 
kasutatakse uraani, mis on imporditav kütus. 



➢Optimaalne stsenaariumis sõltuvus imporditavatest 
kütustest väheneb, kuna suureneb puidu, 
tuuleenergia ja biogaasi kasutamine energeetikas 
ning transpordis asendatakse fossiilsed kütused 
osaliselt biodiisli ja biogaasiga. 
➢Madalsüsiniku stsenaariumis on kohalike kütuste 
osakaal kõige suurem, kuna primaarenergia 
tarbimine väheneb ning imporditavate kütuste nagu 
maagaas, diiselkütus, bensiin, kerge kütteõli ja 
kivisüsi tarbimine kahaneb, sest need asendatakse 
puidu, biogaasi, biodiisli, tuuleenergia, 
päikeseenergia ja jäätmekütustega







 Sotsiaalmajanduslikud mõjud avalduvad eelkõige eri 
stsenaariumite realiseerimiseks eri sektorites rakendatavate 
meetme mõjuna majanduse kasvutempole, lisandväärtuse tekkele, 
konkurentsivõimele, töökohtade loomisele ja hindadele. 

 Väga selget korrelatsiooni näeme, et neis stsenaariumites (ja 
sektorites) kuhu riik läbi riigipoolsete meetmete rakendamise raha 
paigutab, ehk energiasektoris, tööstuses ja põllumajanduses on 
kõigi stsenaariumite realiseerimisel positiivne sotsiaal-
majanduslik mõju (majandustegevus saab tõuke kasvuks), BAU 
stsenaariumis väiksem ja madalsüsiniku stsenaariumites kõrgem 
ning Madalsüsiniku stsenaariumis kõige kõrgem mõju. 

 Kõrgem süsinikukvoodi hind EL heitekaubanduse turul 
motiveeriks ettevõtteid KHG vähendamiseks vajalikke 
investeeringuid tegema ja see annab tõuke majanduse kasvuks. 



 Energiasektoris, kus ette näha kõige suuremad muutused, 
näeme enamuse stsenaariumite (v.a. BAU) rakendumisel pika-
ajalises perspektiivis väga selget positiivset mõju energia 
hindadele – elektri hind ja sooja hind langeb ning 
energiasäästumeetmete rakendamise tulemusel langevad nii 
ettevõtete, avaliku sektori kui kodutarbijate energiakulud. 

 Et ükski kavandatav stsenaarium üheski sektoris olulisi 
struktuurimuudatusi esile ei kutsu, on mõju tööhõivele 
suhteliselt marginaalne. Enim näeme meetmete rakendamise 
mõjul tööhõive kasvu metsandus- ja põllumajandussektoris 
ning mõõdukalt ehitustööstuses, mujal sektorites on tööhõive 
stabiilne ja ei muutu. Reeglina positiivsed muutused 
tööhõives on nõrgemad BAU stsenaariumite rakendamisel , 
pisut tugevamad Optimaalse stsenaariumi puhul ja positiivsed 
muutused tööhõives on kõige märgatavamad madalsüsiniku 
stsenaariumi rakendamisel.



 Sektoritevaheline koosmõju on vahetu ja suur metsanduse-
põlumajanduse ja energiatööstuse vahel – metsasektor ja 
põllumajandus peavad andma suure osa CO2vabast kütusest 
– biomassist - energiatööstusele. 

 Nõrgem on koosmõju põllumajandussektori ja 
transpordisektori vahel – niivõrd-kuivõrd minnakse meetmete 
rakendamise tulemusel üle biogaasi kogumisele ja surugaasi 
müümisele autokütusena. 

 Muude sektorite vahel koosmõju marginaalsem, mainida 
võiks tööstuse ja energiatööstuse vahelist koosmõju, kus 
taastuvenergialahendused ja energiasäästumeetmed 
käivitavad nõudluse vastavate toodete-teenuste järele ja 
tööstus asub eeldatavalt taastuvenergiatootmise ja 
energiasäästuseadmeid tootma.





Kütuste põletamisel tekkivad emissioonid

 Energiatööstus
◦ Elektri tootmine, sh elektri ja soojuse koostootmine

◦ Soojuse tootmine katlamajades

◦ Põlevkiviõli tootmine

 Töötlev tööstus

 Muud sektorid
◦ Kaubandus 

◦ Kodumajapidamised

◦ Põllumajandus

Transpordiga seonduvaid heitkoguseid analüüsiti eraldi.



Sektor Emissioonide vähendamise võimalused

Energia tarbimine

- Elekter Energiatõhusus

- Soojus Energiatõhusus 

- Kütused Kütuste valik, üleminek kaugküttele või 
koostootmisele, soojuspumpade kasutamine

Energia tootmine

- Elektri tootmine Energiatõhusus läbi koostootmise, ekspordi 
vähenemine, elektrituulikute ja 
päikesepaneelide kasutus, puidu koospõletus 
põlevkiviga, tuumaenergia, CCS (carbon
capture and storage)

- Soojuse tootmine Energiatõhusus läbi koostootmise, 
võrgukadude vähenemine

- Põlevkiviõli tootmine Suur või keskmine kasv



 Rahvaarv väheneb 2050. aastaks 1,23 mln elanikuni

 SKP kasv väheneb 3,48%-lt 1,15%-ni aastas

 BAU stsenaarium – statistiliste andmete põhjal 
saadud trend

 HIGH CO2 stsenaariumi aluseks ENMAK BAAS 
stsenaarium

 LOW CO2 stsenaariumi aluseks ENMAK EE 
stsenaarium

 Energia lõpptarbimine kasvab 2050. aastaks 2010. 
aastaga võrreldes BAU stsenaariumis 35%, HIGH CO2 
stsenaariumis 3% ja LOW CO2 stsenaariumis -28%





Sektor Energia 
lõpptarbimine 

2010.a 
võrreldes

Elektri 
tarbimine 

2010.a
võrreldes

Soojuse 
tarbimine 
2010.a

võrreldes

Fossiilsete 
kütuste

tarbimine 
2010.a

võrreldes

KHG heit-
koguste 

vähenemine
2010.a 

võrreldes

Tööstus +10% 
(2011.a tase)

+28% +11% -35% 32 tuh.t

Põllumajandus -10% 
(2009.a tase)

+28% +11% -22% 46 tuh.t

Teenindus -40% 
(2001.a tase)

-4% -69% -96% 84 tuh.t

Kodumajapida-
mised

-40% 
(<2000.a 

tase)

-2% -43% -100% 234 tuh.t

1990.a võrreldes saavutatakse LOW CO2 stsenaariumis tööstuses 
emissioonide vähenemine 83% ja muudes sektorites 89%, 2010.a võrreldes 
vastavalt 16% ja 68%.



BAU / 
BAU CCS

HIGH CO2 / 
HIGH CCS

LOW CO2 LOW W

Elektri tarbimine 15 050 GWh 11 550 GWh 9 215 GWh 9 215 GWh

Soojuse 
tarbimine

7 644 GWh 7 420 GWh 5 598 GWh 5 598 GWh

Elektri tootmis-
võimsused

3 592 MW 3 041 MW 3 123 MW 2 129 MW

- Põlevkivi 926 MW 
(+CCS)

656 MW 
(+CCS)

0 MW 656 MW

- Koostootmis-
jaamad

138 MW 457 MW 418 MW 368 MW

- Tuul ja päike 900 MW 1 800 MW 2 700 MW 1 100 MW

- Muud 1 628 MW 128 MW 5 MW  5 MW

Põlevkiviõli 
tootmine

67,4 tuh TJ 67,4 tuh TJ 41,1 tuh TJ 41,1 tuh TJ





1990.a võrreldes saavutatakse emissioonide vähenemine BAU 59%, BAU CCS 
79%, HIGH CO2 80%, HIGH CCS 87%, LOW W 89% ja LOW CO2 93% võrra.



 Elektri tootmisel
◦ Põlevkivist praeguste tootmisvõimsuste juures 

7,5-12 mln t

◦ Nelja keevkihtkatla olemasolul 0,6-6,4 mln t

◦ Kolme keevkihtkatla olemasolul 0,3-4,6 mln t

 Põlevkiviõli tootmisel
◦ Tagasihoidlik tootmismahtude kasv 1,9-3,8 

mln t

◦ Suur tootmismahtude kasv  3,1–6,1 mln t



134 tuh TJ = 15 mln t, 178 tuh TJ = 20 mln t, 223 tuh TJ = 25 mln t



30 tuh TJ = 4,2 mln tm, 60 tuh TJ =  8,3 mln tm, 74 tuh TJ = 10,3 mln tm



 Taastuvenergia tootmisvõimsuste kasvatamine ning elektri ja 
soojuse koostootmise potentsiaali ärakasutamise õhutamine 
põhjalikult läbimõeldud, stabiilse toetusskeemi abil

 Fossiilkütustele antud turueelise kaotamine -
põlevkivienergeetikale tehtavate subsiidiumite lõpetamine ja 
kütuste aktsiisieristustest loobumine 

 Biomassi kütusena kasutavate elektri ja soojuse 
koostootmis- ja biogaasijaamade rajamise investeeringute 
toetamise jätkamine senisest suuremas mahus. Toetada 
energiaühistute loomist ning koostootmisjaamade 
teostatavus- ja tasuvusuuringute teostamist

 Luua võimalused ja rakendada puidu koospõletamist 
olemasolevates ja rajatavates keevkihtkateldes kuni 50% 
mahus



 Jätkata kaugküttetrasside renoveerimise ning 
kaugküttepiirkonda uute trasside rajamise toetamist

 Jätkata seniseid investeeringutoetusi hoonete 
energiatõhususe parendamiseks

 Toetada investeeringuid soojuse tootmisel fossiilselt 
kütuselt taastuvatele energiaallikatele üleminekuks nii 
kodumajapidamistes kui ka ettevõtetes

 Eramutes ja kontorihoonetes mikro-koostootmise ja 
kütuseelementide demonstratsioonprojektide toetamine

 Kütuste maksustamisel arvestada nende KHG 
emissioone

 CO2 heite saastetasu tõstmine ja erisuste kaotamine 





Transpordi KHG heide on kasvanud 33% peamiselt sõiduautokasutuse ja 
maanteevedude kasvu, valglinnastumise, ühistranspordi ja kergliikluse 
osakaalu vähenemise ning kütusesäästlike autode väikese osakaalu tõttu.



Stsenaarium 2000 2010 2020 2030 2040 2050

BAU 24 263 33 363 41 190 48 626 53 623 54 974

HIGH CO2 24 263 33 363 40 667 46 611 49 990 52 005

LOW CO2 SHIFT 24 263 33 363 36 122 34 999 30 009 24 491

LOW CO2 TECH 24 263 33 363 36 122 34 999 30 009 24 491



2020 2030 2040 2050

Elekter/Vesinik 361 1050 3001 4898

CNG 361 2450 3001 2449

Bensiin 11751 10500 6002 4898

Diisel 20036 15050 11403 6123

Biodiisel/Etanool 1806 2450 2101 2449

Biogaas 1806 3500 4501 3674

2020 2030 2040 2050

Elekter/Vesinik 722 3500 7502 9796

CNG 361 2450 3001 2449

Bensiin 11751 10500 6002 4898

Diisel 19675 15050 10503 6123

Biodiisel/Etanool 1806 1750 1500 0

Biogaas 1806 1750 1500 1225



Stsenaarium 2000 2005 2010 2020 2030 2040 2050

BAU 1 702 2285 2 380 2 945 3 479 3 840 3 940

HIGH CO2 1 702 2285 2 380 2 585 2 903 3 038 3 082

LOW CO2 SHIFT 1 702 2285 2 380 2 302 1 968 1 422 926

LOW CO2 TECH 1 702 2285 2 380 2 275 1 968 1 356 926



Meede

Meetme mõju 

suurus 

(1-5)

Meetme 

kuluefektiivsus 

EUR/tonn

Ühistranspordile ja kergliiklusele orienteeritud 

arendustegevus/planeeringud
5 -115

Säästlik sõiduviis 1 -30

Rehvirõhu järelvalve 1 -20

Tööandjate liikuvuskavad 3 23

Sõiduautode ja kütuste CO2 põhine maksustamine 5 40

Autode jagamine (carpool) 3 50

Biokütused 2 250

Töötajate ühistransp. kuukaardi kompenseerimine 2 300

Jalgratta ja ühistranspordi integreerimine Bike+Ride 1 615

Jalgrattateede võrk 1 1000

Ökonoomsemad sõidukid, hübriidid 2 1250

Trammi ja reisirongi uued liinid 2 1400

Elektriautod, vesinikautod 3 2000



 Praegu rakendatavad meetmed ei ole 2020 ja 2050 
eesmärkide saavutamiseks piisavad

 CO2 vähenemine saavutatakse juhul, kui 
kombineeritakse: 
- transpordi nõudluse ohjamine
- sõidukite ökonoomsuse tõstmine
- säästlike biokütuste/taastuvenergia osakaalu 
suurendamine

 Ainult tehnoloogilistele uuendustele või 
taastuvenergiale panustades oleks eesmärkide 
saavutamine väga kulukas ja raskesti teostatav

 Põlevkivist toodetud mootorikütuste kasutamine Eesti 
transpordisektoris suurendaks oluliselt 
transpordisektori süsiniku jalajälge



 Autokasutuse ohjamine planeeringute, 
ühistranspordi ja kergliikluse eelisarendamise 
kaudu

 Sõiduautode energiamärgis ja CO2 
maksustamine

 Teekasutustasud ja väliskulude sisestamine
 Säästlike biokütuste kasutuselevõtt ja 

elektrifitseerimine
 Raudtee- ja merevedude eelisarendamine 

kaubavedudel
 Sujuv kombineeritud liikumine, sh uued auto-

ja jalgrattakasutuse võimalused (lühirent)





 Sektori raames on käsitletud emissioone, mille allikaks 
on
◦ tööstuslikud protsessid (2. Industrial Processes)

◦ lahustite ja muude toodete kasutamine (3. Solvent and Other Product 
Use)

 Tööstuslikud protsessid jagunevad alamsektoriteks
◦ mineraalsete toodete tootmine

◦ keemiatööstus

◦ fluoritud kasvuhoonegaaside ehk F-gaaside tarbimine

◦ muu tootmine

 Lahustite ja muude toodete kasutamine jaguneb 
alamsektoriteks:
◦ värvi kasutamine

◦ rasvaeemaldus ja keemiline puhastus

◦ keemiakaupade tootmine ja töötlemine

◦ muu lahusti kasutamine







Emissioonide koguse määravad eeskätt 
 tootmismaht ja 
 kasutatavad tootmistehnoloogiad (lahustite ja 

muude toodete kasutamise puhul muutused 
kasutamise efektiivsuses)

BAU stsenaarium
 tootmismaht ja sellest tekkivad emissioonid kasvavad vastavalt 

nõudluse prognoosile ja osakaalud sektoris jälgivad perioodi 
2000-2011 trendi

 ei rakendata eraldi meetmeid, mis toetaksid investeerimist 
tööstuslike protsesside tehnoloogilise taseme tõstmisesse, et 
vähendada tööstussektori KHG heitkoguseid 

 KHG emissioonide vähendamise seisukohalt suuri tehnoloogilisi 
hüppeid tööstuslikes protsessides ei toimu

 emissioonid ei tõuse nii kiiresti kui tootmine, kuid samas ei 
toimu radikaalset muutust süsinikuvähese majanduse suunas



HIGH CO2 stsenaarium

 Eesti ei ole tööstuslike protsessidest tekkivate KHG heitkoguste piiramisel 
eestvedajate seas, vaid pigem lähtutakse teiste eeskujust

 tulenevalt tootmise efektiivsemaks muutmise vajadusest (kulude kokkuhoid 
püsimaks konkurentsis) ning Eesti ja EL-i tasandi ettekirjutustest, panustavad 
ettevõtted taastuvenergia kasutamisse, energiasäästlikkusse ning vähem KHG 
emissioone tekitavate tehnoloogiate arendamisse ja kasutusele võtmisse

 riik toetab ettevõtteid investeeringute tegemisel tööstuslike protsesside 
tehnoloogilise taseme tõstmisesse, et vähendada tööstussektori KHG heitkoguseid 

 emissioone õnnestub vähendada ka kasvava toodangu tingimustes

LOW CO2 stsenaarium 

 rakendatakse maksimaalselt nii poliitikameetmeid KHG emissiooni vältimiseks ja 
vähendamiseks kui ka täna kättesaadavaid ja arendatavaid KHG heitkoguste 
vähendamisele suunatud tehnoloogiaid 

 riik toetab ettevõtteid investeeringute tegemisel tööstuslike protsesside 
tehnoloogilise taseme tõstmisesse, et vähendada tööstussektori KHG heitkoguseid 

 riik (ja laiemalt EL) panustavad erinevate meetmete kaudu (sh teadus- ja 
arendustegevuse toetamine) tehnoloogilise taseme tõstmisse, et kohalik 
tööstusbaas ei kaotaks ebavõrdsete konkurentsitingimuste tõttu

 oluliseks riskiks võib kujuneda võimaliku CO2-lekkega seotud probleemistik, 
samuti suur määramatus tehnoloogilise arengu osas





 Saastekoguste normeerimine

 Ettevõtete toetamine üleminekul vähemsaastavatele 
energiaallikatele

 Ettevõtete toetamine investeeringute tegemisel 
uutesse ja säästlikumatesse tehnoloogiatesse

 Ettevõtete toetamine investeeringute tegemisel 
heitgaaside filtritesse, emissioonide kogujatesse jmt 
heitgaase puhastavatesse tehnoloogiatesse

 Ettevõtetele saastelubade jagamise sidumine 
kohustusega luua samas mahus kasvuhoonegaase 
koguvaid ja akumuleerivaid ökosüsteeme





 Jäätmetena defineeritud materjalivood (eelkõige biolagunevad 
jäätmed)
◦ Olmejäätmed sh olmejäätmetes sisalduvad biolagunevad jäätmed ning 

tööstuses ja tootmistegevuses tekkivad biolagunevad jäätmed (nt 
puidujäätmed, taimset ja loomset päritolu jäätmed)

◦ Reovee puhastamise protsessis tekkiv sete (nii tööstusliku kui ka olmereovee 
puhastamisel tekkiv sete)

 Lisaks lisatud IPCC inventuuriaruande juhendis toodud 
jäätmekäitlussektori all näidatud KHG heitkogused, mis tulenevad 
reoveepuhastusprotsessist (reoveepuhastusprotsessi CH4 ja 
inimväljaheidete käitlusest tulenev N2O)

 Olulisemad KHG heitkoguste teket mõjutavad 
käitluslahendused/tehnoloogiad
◦ Jäätmete ringlussevõtt materjalina (nt taaskasutatavate materjalide 

ümbertöötlemine)

◦ jäätmete bioloogiline ringlussevõtt (nt kompostimine ja anaeroobne 
kääritamine)

◦ jäätmete energiakasutus (nt jäätmete põletamine, prügilagaasi energiakasutus)

◦ jäätmete ladestamine prügilatesse







 BAU stsenaarium, kus jäätmekäitluse arengud jätkuvad 
tänaste jäätmekäitlustehnoloogiate põhiselt, kusjuures 
täidetakse Euroopa Liidu ja Eesti jäätmealaste õigusaktide 
miinimumnõuded ja -eesmärgid. Jäätmetena defineeritud 
materjalivood (eelkõige biolagunevad jäätmed).

 LOW CO2 stsenaarium, kus tänu jäätmetekke vältimise 
meetmetele väheneb jäätmete tekkekogus ja rakendatakse 
maksimaalses mahus jäätmete taaskasutamise (eelkõige 
biojäätmete anaeroobse kääritamise) tehnoloogiaid.



 Uuriti erinevatest  jäätmekäitluslahendustest tulenevate KHG otseseid
(IPCC metodoloogia) ja kaudseid/välditud (WAMPS mudel) heitkoguseid.

 Kõige olulisem otseste KHG vähenemine tuleneb biolagunevate jäätmete 
prügilasse ladestamise lõppemisega (eeldatavalt pärast 2020)

 Oluline vähendamise potentsiaal seotud biojäätmete käitlemisega –
kompostimine versus anaeroobne kääritamine/biogaasi tootmine

LOW CO2BAU



LOW CO2 stsenaarium (CO2-ekv, Gg) 2011 2020 2030 2040 2050

Otsene heitkogus (IPCC metodoloogia põhjal)

Reoveekäitlus 6,03 6,08 6,14 6,15 6,16

Inimväljaheidete käitlemine 

reoveepuhastussüsteemis 
34,4 33,7 38,0 32,2 31,5

Kompostimine 29,9 38,1 33,5 28,8 23,4

Ladestamine 235 78,1 44,3 22,3 10,2

Kokku 305,3 156 121,9 89,5 68,3

Välditud heitkogus (WAMPS mudeli põhjal)

Anaeroobne kääritamine (biogaasi 

tootmine)
-10,4 -35,9 -58,5 -73,6 -77,2

Jäätmete põletamine (jäätmekütuse 

kasutamine energia tootmiseks)
-6,6 -74,6 -73,8 -66,7 -63,4

Materjalina ringlussevõtt -35,6 -53,1 -53,1 -48,2 -43,6

Kokku -52,6 -163,6 -185,4 -188,5 -184,2

Otseste ja välditud heitkoguste 

summa
252,7 -7,6 -63,5 -99 -115,9



 Jäätmetekke vältimine – jäätmetekke vältimise kava koostamine 
ja selle aktiivne rakendamine (teadlikkuse tõstmise, 
korduskasutus-süsteemide edendamine, ressursiefektiivsusele 
ja jäätmetekke vältimisele suunatud investeeringute toetamine 
jt vastavate meetmete rakendamine)

 Jäätmete ringlussevõtu sh biojäätmete ringlussevõtu 
edendamine – investeeringute toetamine jäätmete liigiti 
kogumiseks ja ringlussevõtuks rõhuga biolagunevate jäätmete 
käitlemise edendamisele. Kusjuures  toetada tuleb biojäätmete 
anaeroobse kääritamise/biogaasi tootmise investeeringuid  
(seos energiavaldkonna toetustega biogaasi tootmiseks).

 Õigusliku baasi loomine biolagunevate jäätmete bioloogiliseks 
ringlussevõtuks (kompostimise ja anaeroobse kääritamise 
jäägi/digestaadi kasutuskriteeriumite sätestamine). Teha 
koostöös keskkonnaministeeriumi ja 
põllumajandusministeeriumiga.
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 Rahvaarv väheneb 2050. aastaks 1,23 mln-ni

 SKP kasv väheneb 3,48%-lt 1,15%-ni aastas

 Koduloomade ja –lindude arvukuse kasv

 Põllu- ja rohumaade pindalade muutused

 Mineraal- ja sõnnikväetiste kasutamine

 Biogaasi tootmine lägast ja digestaadi
kasutamine põllumaadel

 Kohalike kliimatingimuste muutumine

 Muutused maailmamajanduses ja -turul
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 Rakendusuuringud 

 Teavitus- ja nõuandeteenus

 Tasakaalustatud väetamine, sh orgaaniliste 
väetiste efektiivsem kasutamine

 Maaparandussüsteemide korrashoid

 Mulla- ja veekaitse meetmed

 Põllumajanduslik keskkonnatoetus

 Metaani kogumine, biogaasi tootmine

 Süsiniku sidumine

 Põllumajandustootmise ja –tööstuse 
efektiivsemaks muutmine 



LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry





CO2voog 2010. aastal Rootsi 

emissioonifaktoreid kasutades

Metsamaa (-)

Põllumaa (+)

Rohumaa (-)

Märgalad (+)

Asustusalad (+)

 Raie

 Turvasmuldade 
kuivendamine ja 
kündmine

 Lupjamine

 Asustusalade 
laienemine

CO2 voog 2010. aastal 
Eesti emissioonifaktoreid 

kasutades



Toimub senise 20-aastase trendi 
jätkumine maakasutuse intensiivistumise 
suunas: 
 Raiemahud tõusevad 12 mln tm-ni
aastas

 Jätkub turvasmuldade kuivendamine ja 
kündmine

 Asustusalade laienemine jätkub samas 
tempos praegusega

 Turbatööstuse mahud ning 
kaevandusalade pindalad ei suurene



 Raiemahud tõusevad 15 mln tm-ni
aastas

 Põllumaad laiendatakse rohu- ja 
metsamaa arvel, mis põhjustab 
täiendavaid emissioone

 Turbakaevandamiseks avatakse 
suureneva nõudluse tõttu uusi alasid

 Asustusalad laienevad senise trendi 
põhiselt



 Kaasneb tagavara vähenemine, mis ohustab 
puidutööstusse tehtud investeeringuid, 
vähendab tööhõivet, konkurentsivõimet ja 
energia varustuskindlust

 Vastuolud looduskaitseliste eesmärkidega ning 
vastavate kulutuste suurenemine

 CO2 maksu kehtestamine

 Emissioonide hindamine teistelt kuivendusest 
mõjutatud aladelt ja emissioonifaktorite (EF) 
täpsustumine

 Põllumaade mullaviljakuse ja süsinikuvaru 
langus



 Raiemahud püsivad 8 mln tm aastas

 Põllumajanduslikus kasutuses olevatel 
turvasmuldadel lõpetatakse kuivendamine ja 
nad muudetakse looduslikeks rohumaadeks

 Rohumaadel ja kasutamata põllumaadel 
toodetavat biomassi kasutatakse 
maksimaalselt bioenergia tootmiseks

 Turbatööstuse mahud jäävad samaks, kuid 
tehnoloogia arenedes vähenevad selleks 
vajalikud kaevandusalade pindalad

 Asustusalade laienemine peatub ning 
teadlikult säilitatakse ja luuakse juurde 
haljasalasid



 Turbakaevandamisel võib uute tehnoloogiate 
kasutamine osutuda energiamahukamaks, 
kulukamaks ja vähendada hõivatute hulka

 Sotsiaalmajanduslikult võib 
põllumajanduslikus kasutuses turvasmuldade 
rohumaaks muutmine olla problemaatiline

 Jääksoode taastamine ja ökoloogilise 
kompensatsiooni printsiibi rakendamine on 
kulukad ja võivad vähendada vastutavate 
ettevõtete konkurentsivõimet – peab olema 
kohustuslik vähemalt üle-Euroopaliselt





Sh. süsiniku kogus Eestisse jäävates ja ekspordiks
minevates hoonetes on hinnatud 2020. a ja edaspidi
(655 000 m3 a-1) 142 Gg C a-1 või 522 Gg CO2 a-1.

BAU 2496 2376 2113 1898

HIGH CO2 3316 2578 2096 1807

LOW CO2 1846 1846 1846 1846





 Metsade tagavara ja süsinikuvaru säilitamiseks 
ning raiest tulenevate emissioonide 
minimeerimiseks keskmiselt 8 mln tm aastas 
raiemahu hoidmine. Ühtlasi toetab meede metsade 
elurikkuse säilimist

 Kõigil maadel täiendava kuivendamise lõpetamine

 Olemasolevate turvasmuldade hoidmine pideva 
taimkatte all

 Metsade tagavara ja puidu kasutuse 
suurendamiseks põllumajanduslikus kasutuses 
turvasmuldade ja endiste kaevandusalade 
metsastamine, samuti kasutusest väljas olevatel 
põllu- ja rohumaadel biomassi kasutus



 KHG arvestus kuivendatud märgaladel ja 
turbakaevandusaladel; jääksoode taastamine

 Täiendava kuivendamise toetamise lõpetamine ja 
vastavate ressursside suunamine biomassi 
energiaks kasutamise ja turvasmuldade 
rohumaaks/metsaks muutmise toetamiseks 
eesmärgiga säilitada ja võimalusel suurendada 
muldade süsinikuvaru (nn avalikke hüvesid)

 “Niitmistoetuste” sidumine biomassi kasutamisega 
energeetikas. Otsetoetustest loobumine ja vastava 
ressursi suunamine biomassi energiaks kasutamise 
toetamisse

 Asustusalade puhul ökoloogilise kompensatsiooni 
rakendamine
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