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Teemad

• Meede „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“

• Eeluuring meetme kohta

• Teised KIK toetused



Miks oluline?

• Eesti majandus ressursimahukas (üks suuremaid EL-is)
• EL kliima- ja energiapoliitika eesmärk vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet ja energiatarbimist ning tõsta 
taastuvenergia osakaalu, mis tagaks majanduskasvu, 
konkurentsivõime ja töökohtade arvu suurenemise 
võimalikult ressursi- ja energiatõhusalt

• Eriline tähelepanu pöörata tööstussektorile (sh VKE-de) 
suure süsinikdioksiidi- ja energiamahukuse tõttu

• Jätkusuutlik majanduskasv 
– Parandada ettevõtete konkurentsivõimet
– Mitmekesise tööstusbaasi säilimine ja edasiarendus 

• Ringmajandus – samaga rohkem väärtust 
• Keskkonnakaitseline aspekt!



Ressursitõhusus

Eesmärk: Ressursisäästlikumad ettevõtted

EL toetuse summa: 136,465 mln €
Toetatavad tegevused:

• Ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine (toetus 79 800 €)
• Ressursijuhtimise alaste koolituste läbiviimine (400 000 €)
• Ressursiauditite läbiviimine (1,5 mln €)
• Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse, 

ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine 
(109, 485 mln €)

• Jäätmete ringlussevõtu toetamine (25 mln €)
• Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine (5 mln €)

Jäätmete meetmete (2 viimast) taotlusvoor 2015 I kvartal



Ressursitõhususe meetme info

• Meede suunatud peamiselt VKE-dele
– < 250 töötajat
– < 50 mln € käive
– < 43 mln € bilanss

• Infopäevad ja koolitused ettevõtjatele
• Audiitorite täiendkoolitamine
• Auditite laialdasem läbi viimine ja toetamine
• Investeeringud - toetamine enamjaolt tagastatava 

toetusena (täpne finantsintrument selgumisel)
• Tegemist riigiabiga – kehtivad riigiabi reeglid
• Teostatud eeluuring (Civitta) - lõppjärgus



Indikaatorid:

Tulemusindikaator

Eesmärgid

Näitaja Algväärtus 2012 Sihtväärtus 2023

Ressursitootlikkus 0,34 €/kg 0,38 €/kg



Indikaatorid:
Väljundindikaatorid

Eesmärgid

Näitaja Vahetase 2018 Sihtväärtus 2023

Ressursi- ja energiasäästuks
toetust saanud ettevõtete arv

30 300

Ressursitõhususe valdkonnas
koolitatute arv

- 740

Ressursi- ja energiatõhususe
auditite arv

- 300

Jäätmete korduskasutuseks
ettevalmistamiseks toetust 
saanud projektide arv

- 5

Jäätmete ringlussevõtuks
toetust saanud projektide arv

- 15



Eeluuring Civitta

• Eesmärk: kaardistada tööstussektori ettevõtete 
energia- ja ressursitõhususe hetkeolukord ning 
anda soovitused meetme raames toetuse andmise 
tingimuste (TAT) koostamiseks

• Kvantitatiivne küsitlus ettevõtete seas  
– Ankeedid saadeti ettevõtetele (EMTAK A-E) – ca 10000
– Vastas 322, ligi 50% väikeettevõtted (10-50 töötajat)
– Lisaks süvaintervjuud ja paikvaatlused (10) – parimad praktikad
– Konsultatsioonid erialaliitudega

• Audiitorite fookusgrupi intervjuud
• Säästupotentsiaali leidmine (sõltub investeeringust)



Civitta uuringu kokkuvõte

• Investeeritakse tootmise kasvu, mitte kulude (sh 
ressursside) kokkuhoidu
– Tootmistehnoloogia uuendamine
– Jäätmekäitlus

• Puudulikult lahendatud ventilatsioonisüsteemid ja 
jääksoojuse ära kasutamine (paikvaatlused)

• Takistused investeeringuteks:
– Puuduvad omavahendid 
– Majanduslikult ei ole otstarbekas (pikk tasuvusaeg)
– Teadmiste puudumine

• Teadlikkust ressursitõhususe osas hinnati keskmiseks



Kokkuvõte jätkub 

• Auditeid viiakse läbi harva, kuna teadlikkus pigem madal 
– 70% ei soovi auditit läbi viia 
– Vaja selgitada auditi eesmärki ja kasu - kuidas kasutatakse 

ressursse (sh. energiat), millised on võimalikud säästumeetmed 
ja kuidas saab ressursi säästlikumalt kasutada.

– Eelaudit (piloteeriv) ja detailne audit

• Eestis 8 volitatud energiaaudiitorit (8.tase, tööstus), 
ressursisäästu alane teadlikkus vajab täiendamist 

• Elektrienergia säästupotentsiaal 7 % (10%)
• Soojusenergia ja kütuse säästupotentsiaal 22 % (30%)



Näited parimatest praktikatest

• Tarbimise seire
• Reaktiivenergia kompenseerimine
• Jääksoojuse kasutamine tarbevee soojendamiseks 
• Jääksoojuse suunamine hoone kütteks
• Energia tootmine tootmisjääkidest
• Valgustus (madalamale toomine, tark juhtimine)
• Kütte ja ventilatsiooni automaatjuhtimine
• IT lahendused protsesside haldamiseks
• Hoonete soojustamine
• Jäätmete taaskasutus
• Tootmisjääkidest uute toodete välja töötamine



Teadmised ressursi- ja energiatõhususest



Auditid



Miks ei taheta auditit?



Siiani tehtud tegevused

• Tootmistehnoloogia vastav arendamine ja valimine
• Tekkivate jäätmete vähendamine 
• Jäätmete sorteerimine 
• Tekkivate jäätmete taaskasutamine 
• Energiakasutuse vähendamine 
• Järjepidev ressursikasutuse mõõtmine ja seire 
• Ruumide renoveerimine säästlikumaks 



Ressursside kokkuhoiu hinnang



Suurima potentsiaaliga säästutegevused

• Tootmistehnoloogia vastav arendamine ja valimine
• Ruumide renoveerimine säästlikumaks 
• Energiakasutuse vähendamine
• Ühe toote tootmiseks kuluva ressursi vähenemine
• Järjepidev ressursikasutamise mõõtmine ja seire
• Tekkivate jäätmete vähendamine 



Ressursside efektiivsema kasutamise eelised

• Kasumlikkuse tõus
• Konkurentsivõime suurendamine
• Materjali kokkuhoid 
• Töökeskkonna ja tööohutuse parandamine
• Ettevõtte maine parandamine
• Ettevõtte tegevuse parema vastavuse tagamine 

keskkonnaalaste õigusaktidega
• Toote kvaliteedi kasv



Tulevik



Takistused

• Omavahendite puudumine
• Ei ole majanduslikult otstarbekad (tasuvusaeg)
• Teadmiste puudumine
• Sobiva tehnoloogia puudumine



Tasuvusaeg



Riigipoolne tugi info, nõustamise ja 
koolituste pakkumisel



KIK toetused

• KIK Keskkonnaprogramm 
http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogrammist
– Kalandus
– Veemajandus
– Merekeskkond
– Jäätmekäitlus
– Looduskaitse
– Metsandus
– Atmosfääri õhu kaitse
– Maapõu
– Keskkonnakorraldus
– Keskkonnateadlikkus

     



KIK Keskkonnaprogramm

• Kes saavad toetust?
– Äriühingud, ettevõtted ja ettevõtjad
– Kohalikud omavalitsused, teadus- ja haridusasutused
– Keskkonnakaitsega seotud organisatsioonid
– Mittetulundusühingud ja sihtasutused

• Millal taotlus esitada (avatud taotlusvoor)?
– Üldjuhul kaks korda aastas (viimane 21.08.2014)
– Tähtaeg kuulutatakse välja KIK ja KEM kodulehel vähemalt kuu aega 

enne

• Kuhu taotlus esitada? 
– Elektrooniline andmebaas KIKAS

• Kes on abiks ja nõustavad? (www.kik.ee)
– Maakondlike esinduste projektispetsialistid 
– Konkreetsete valdkondadega tegelevad programmispetsialistid
– http://www.kik.ee/et/toetatavad-tegevused



Keskkonnakorralduse programm

• Eesmärk
– Ressursside tõhusam kasutamine
– Saaste vähendamine
– Keskkonnahoidlikud uuendused
– Hädaolukordadeks valmistumine 
– Nendega seotud oskusteabe ja analüüsivõimekuse suurendamine

• Toetatavad tegevused
– Terviklike ressursisäästu ja keskkonnahoiu lahenduste 

väljatöötamine ja rakendamine
– Ressursiauditid ja ökomärgise taotlemine
– Keskkonnajuhtimise ja –auditeerimise süsteemi rakendamine
– Toote elutsükli analüüs, terviklik tootepoliitika ja keskkonnamõju 

hindamise rakenduste väljatöötamine



Näiteid toetatud projektidest

• Kivisöel töötava katlamaja üle viimine biokütusele
• Jäätmetekke vähendamine ja abimaterjalide säästmine 

tootmises
• Soojustagastuse projekt
• Heitvee koguste vähendamine
• Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine



Kokkuvõte ressursitõhususest

• Loodusvarade säästlikum kasutamine ehk 
ühest ühikust toorainest saadakse rohkem 
tulu

• Ressursse hoitakse kauem ringluses ehk 
vaja vähem esmast toorainet

• Jätkusuutlik majanduskasv – kasv ei sõltu 
tooraine kasutusest



Aitäh!

Küsimused
?
Mihkel Krusberg
Mihkel.krusberg@envir.ee
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