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Kus oleme EL võrdluses?
Taastuvenergia osakaaluga 
soojuse  ta rbimises  4. koht

Taas tuvenergia  osakaa luga  energia  
lõpptarbimises  6. koht

Taas tuvenergia  osakaa luga  
elektri tarbimises 20 . koht



Kasvuhoonegaaside õhkupaiskamine
on vähenenud EL riikidest kõige enam 
Eestis



eesmärgid
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Eesti energiapoliitika eesmärgid 
2030
Taastuvenergia osakaal summaarsest lõpptarbimisest 
vähemalt 42% (16 TWh) (2019 ~30%)
+ Taastuvelektri osakaal 40% (2019 – 22%)
+ Taastuvenergia osakaal soojusmajanduses 63% (2019 – 52,3%)
+ Taastuvate transpordikütuste osakaal 14% (2019 – 5,2%)
Energiatõhususe suurenemine
+ Primaarenergia tarbimise vähendamine 14% (võrdluses viimaste aastate 

tiputarbimisega)
+ Energia lõpptarbimine tänasel tasemel (32 TWh)
Energiajulgeoleku ning varustuskindluse säilitamine



Kuidas eesmärgid saavutame? Tegevussuunad

+ Taastuvenergia osatähtsuse suurendamine
+ Taastuvelektri vähempakkumised (2021 450 GWh, 2023 650 GWh)
+ Avalik sektori taastuvelektrile (avaliku sektori rohehange) - 2022
+ Katlamajad biomassile, soojussalvestus kaugküttesse
+ Maasoojuse pilootprojektid (soojatootmine) 
+ Transport biometaanile, elektrile, segamiskohustus
+ Planeeringud
+ ELWIND projekt
+ Ümberkorraldused (seni põlevkivi kasutanud) elektrijaamades

+ Energiatõhususe suurendamine
+ Hoonete energiatõhususe miinimumnõuded
+ Kortermajade renoveerimise toetamine
+ Energiaauditite kohustuse laiendamine
+ Raudtee elektrifitseerimine
+ Muutused põlevkivisektoris

+ Energiajulgeoleku säilitamine ja varustuskindluse parandamine
+ Pidev lokaalne ja regionaalne võimsuste piisavuse analüüsimine
+ Võimsusmehhanismi põhimõtete väljatöötamine ning vajadusel käivitamine
+ Balti elektrisüsteemi sünkroniseerimine Euroopa sagedusalaga
+ Täiendavad ühendused



Miks tuuleenergiast räägime?

+ Tuuleenergia kasutuselevõtt on soodne võimalus taastuvelektri
tootmiseks, elektrisüsteemi tulevikukindlaks muutmiseks.

+ Elektrituulikute abil saame kliimaneutraalsuse suundumuste
tuules meie ühiskonnale jõukust luua (toota elektrit enda jaoks
ja müüa ka teistele riikidele).

+ Arendusprotsessid on pikad -> arendajatele on vaja kindlust.
Mida keerulisem protsess, seda kõrgemad riskid ja kõrgem
arenduskulu. Riik saab siin arendajatele vastu tulla ning protsesse
lihtsustada.



Tuul ja päike on Eesti inimeste 
eelistatuim valik



Vähempakkumised

2021 – 450 GWh
2023 – 650 GWh



Mida rohkem tuult turul, seda madalam 
on elektri turuhind

Näide:
9. november 2021: Eesti tuuleparkide toodang ja tunnihind Eesti 

hinnapiirkonnas



Tuul

Kuni 2030 suurim kasv maismaal, alates 2030 merel

• 2024/25 suur osa madri-Eestist kõrgusepiiranguteta
• 2022 alguses riigikogus kohaliku kogukonna kasu 

eelnõu
• Julgustame KOV-e otsima ja leidma taastuvenergia 

alasid
• Merealade planeering lõppfaasis
• Taastuvenergia vähempakkumised

• 450 GWh 2021 november
• 650 GWh 2023
• Turupõhised investeeringud, pikad lepingud (PPA)



Läänemeri 365 000 – 386 000 km²

Meretuuleenergia potentsiaal 
Läänemeres 83 -93 GW (hetkel 2,2 
GW)

Eesti mereala 25 000  
(territoriaalmeri) + 11 300 
(majandusvöönd) = 36 300 km2

ca 9 %

Mereala tuuleenergeetika 
arendamiseks: 1 783 km2 ca 5 %

Eesti mereala tuuleenergia
potentsiaal vähemalt 7 GW ht
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Millega tegeleme…

Merealaplaneering 
(MSP)

Ehitusseadus tiku 
muudatused

Kohaliku kasu 
VVTK 

Hiiu 
merea laplaneering Liivi Lahe  REP

Kalade  uuring(ud) Avaliku arvamuse  
uuring

Väärtusahela te  
uuring

REPid võrguga  
liitumiseks  

Julgeolekutaris tu 
muutmine  ja  se lle  

tasu

BOGI sh 
Läänemere  
Energiavõrk

Trass ikoridoride  
uuring (Elering)

Võrgumahutavus  
uuring (Elering)

Hooldusbaas / 
Kompetents ide-

keskus
Teekaart 2030-

2040-2050 



ELWIND - Eesti-Läti 
ühisprojekt

+ EE-LV ühine meretuulepark on 
ühisprojekt, mis eelarendab võimaliku 
ala ning mille tulemusel pannakse 
ala/hoonestusluba 
enampakkumisele/oksjonile.

+ 700...1000 MW, 3+ TWh
+ Kulud/tulud kahasse
+ Soov kaasata CEF rahastust nii 

alade eelarendamiseks (KMH) kui ka 
hübriidvõrgu arendamiseks sh 
ehitamiseks.

+ Projekt ei ole mõeldud konkureerima 
teiste parkidega - edukas elluviimine 
suurendab teiste Eesti 
meretuuleprojektide eduvõimalusi.



Rahvusvahelised tegevused 

+ 01.04.2021 Läänemere energiavõrgu visiooni tutvus tus  Eleringi liitumis te  ja  võrguteenus te  nõukojas  sh 
turuosa lis te lt s isendi kogumine  

+ Käivitunud on Läänemere  energiavõrgu inits ia tiiv (ingl. k Baltic Offshore  Grid Inia tive ehk BOGI) , mille  
eesmärgiks  on planeerida  Läänemerre  sobilik energia  hübriidülekandevõrk (ehk ühendab nii toodetud 
energia  transporti kui ka  riikidevahelis t energia  ülekandesüs teemi) rakendamaks  taas tuvenergia  
tootmispotents iaa li. 

+ BOGI raames  on Taani energiasaar Bornholm ja  Ees ti-Läti ühisprojekt ELWIND, es ita tud Euroopa  Liidu üle -
Euroopalis te  energiavõrkude  (edaspidi TEN-E) kümneaas tase  võrgu arengukavasse  (ingl. k Ten-Year
Network Development Programm ehk TYNDP) 

+ 29.10.2021 kinnita ti Balti Energia turu Ühendamise  P laani (edaspidi BEMIP) meretuuleenergia töörühma 
tööprogramm . Keskendudes  4 va ldkonnale : 1) mere-energiavõrgu arendamise le , 2) mereruumi ruumiline  
planeerimise le  (edaspidi MSP), 3) rahas tuse  võimaldamise le  ja  väärtusahela te  a rendamise le  ning 4) 
Läänemere  projektide  e lluviimise  kiirendamise le  ja  kogemuste  vahetuse le . 

+ Osalemine  saarte  a lga tuses  (ootame aktiivse t kaasumis t) - koos tööpla tvorm edendamaks  saarte  üleminekut 
rohe lise le  energia le
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