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SISSEJUHATUS 

Euroopa Liidu kliima- ja energiameetmete paketiga sätestati, et liikmesriikides tuleb rakenda-

da meetmeid, et vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, suurendada taastuvenergia osa-

kaalu energia lõpptarbimises ning parendada energiatõhusust. 2012. aastaks oli 20%-lisest 

kasvuhoonegaaside heitme vähendamisest saavutatud 18%, sealjuures oli taastuvenergia osa-

kaal energia summaarsest lõpptarbimisest suurenenud 13%-ni (2020 sihttase 20%) [1]. 

Kuigi eespool kirjeldatust saab järeldada, et nn „20-20-20“ eesmärkide täitmine on ootuspära-

ses graafikus, ei saa nimetatud asjaolu võtta kui põhjendust vähendada energiasäästu- ning 

taastuvenergiaalaseid tegevusi. Energiavaldkonnast tuleneva kliimamõju vähendamine on üks 

EL-i põhisuundumusi ka pärast 2020. aastat. Euroopa Komisjoni teatise „Energia tegevuskava 

aastani 2050“ [2] kohaselt peaks EL muuhulgas tervikuna vähendama CO2 heidet energia-

tootmisest 2050. aastaks 80–95%. Järjest ambitsioonikamate eesmärkide saavutamine eeldab 

liikmesriikidelt (sh Eestilt) senisest mahukamat planeerimist ning suuremat panust ja pühen-

dumist eesmärkide täitmisesse. 

Riiklike ning EL-i eesmärkide saavutamine ei ole võimalik ilma tegevusteta kohalikes omava-

litsustes. Seda põhjusel, et omavalitsustel on vahetu kokkupuude oma territooriumil paiknevate 

energia lõpptarbijatega.  

Käesolev Jõgeva linna säästva energiamajanduse tegevuskava on koostatud Intelligent Energy 

Europe kaasrahastusega projekti Meshartility [3] raames. Tegevuskava valmis koostöös Jõgeva 

Linnavalitsuse ametnikega, linna soojusettevõtte ning teiste võrguettevõtetega ning elamu hal-

dusorganisatsioonidega. Dokumendis kirjeldatakse võimalikke ning Jõgeva Linnavalitsuse pla-

neeritavaid energiavaldkonnaga seotud tegevusi ning nende oodatavat mõju energia tarbimisele 

ning sellest tulenevale CO2 emissioonile Jõgeva linna territooriumil. Tegevuskava koostamisel 

kasutati sisendina uuringu „Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur“ [4] tulemusi. 
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1. LÄHTEOLUKORD 

1.1. Jõgeva linn 

Jõgeva linn (joonis 1.1) paikneb Kesk-Eestis, Jõgeva maakonnas, Vooremaa maastiku loo-

deserval. Jõgeva linna ümbritseb Jõgeva vald. 

 

 

 
Joonis 1.1. Jõgeva linn ja selle paiknemine Jõgeva maakonnas [5; 6] 

 
Jõgeva 3,94 km2 suurusel pindalal elas 2015. aasta 1. jaanuari seisuga 5477 elanikku [5] (joo-

nis 1.2). Sealjuures on elanike arv stabiilses languses (võrreldes 1991. aastaga on rahvaarv 

vähenenud ~21%) [7]. Aastatel 2004–2012 on rahvaarv Jõgeva maakonnas vähenenud aasta-

keskmisena 1,3%/a, sealjuures Jõgeva linnas 1%/a. Nii iive kui ka ränne on Jõgeva linnas 

aastate lõikes olnud muutlikud.  

 

 

  

 

Joonis 1.2. Jõgeva linna rahvastik ning selle muutumine [5] 

 

Vanusegrupp 2010 2013 2015 

0-9-aastased 544 545 558 

10-19-aastased 777 657 600 

20-29-aastased 793 699 703 

30-39-aastased 592 545 550 

40-49-aastased 809 831 775 
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Joonis 1.3. Jõgeva linna rahvastikupüramiid [5] 

 
Jõgeva linna rahvastik vananeb: tööealisi elanikke oli 2015.a alguse seisuga 3477, ülalpeeta-

vaid 2000 (see tähendab, et ülalpeetavate määr on 57,5 %, mis on kõrgem kui Eesti keskmine 

53 %). 30–39-aastaste inimeste arv on läbi aastate tugevalt vähenenud, tulenevalt asjaolust, et 

kõrg- ja kutseharidust omandatakse teistes linnades ja Jõgeval on vähe sobivaid töökohti, mis 

motiveeriks noori Jõgevale naasma peale õpingute lõppemist. [7] Maksumaksjaid oli Jõgeva 

linnas 2014.a 2229 ja neist miinimumpalka teenivaid inimesi oli keskmiselt 450 (Maksu-ja 

Tolliameti esitatud info põhjal). 

1.2. Jõgeva linn ja Linnapeade Pakt 

Jõgeva linn otsustas Linnapeade Paktiga liituda 28.03.2014 [8]. Linnapeade Pakt on üle-

euroopaline liikumine, mis hõlmab kohalikke ja piirkondlikke asutusi, kes võtavad vabatahtli-

kult kohustuse suurendada energiatõhusust ja kasutada oma territooriumil taastuvaid ener-

giaallikaid. Paktile allakirjutanud seavad endile eesmärgiks vähendada CO2 heitkoguseid oma 

territooriumil vähemalt 20%. Selle jaoks tehakse muuhulgas järgmisi tegevusi: 

1. koostatakse ühe aasta jooksul pärast Linnapeade Paktiga ühinemist CO2 heitkoguste läh-

teinventuur ning säästva energia tegevuskava; 
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2. kontrollitakse eesmärgi täitmiseks rakendatavate tegevuste tulemuslikkust vähemalt iga 

kahe aasta tagant pärast tegevuskava esitamist; 

3. korraldatakse energeetikapäevi koostöös sidusrühmadega, võimaldades elanikel saada 

teavet energiasäästu ning aruka energiatarbimise eelistest ja võimalustest. [9] 

Meetmete rakendamise tulemuslikkuse mõõtmisel kasutatakse põhiindikaatoritena nii energia-

tarbe muutust (MWh/a) kui ka süsihappegaasi heitkoguste muutumist (tCO2/a). 

Linnapeade Paktiga seonduvaid tegevusi ning oodatavaid tulemusi kirjeldab joonis 1.4. 

 

Joonis 1.4. Linnapeade Pakt ja SEAP [9] 

 
1.3. Energia tarbimine ja sellest tulenevad CO2 heitkogused Jõgeva linnas 

Alljärgnevalt on kirjeldatud energia tarbimismahte ning energia tarbimisest tulenevaid süsi-

happegaasi heitkoguseid Jõgeva linnas aastal 2010. Täpsemalt on baasaasta valikust ning tar-

bimismahtude tuvastamis- ja töötlemismetoodikatest võimalik lugeda dokumentidest „Jõgeva 

linna CO2 heitkoguste lähteinventuur“ [4] ning „Energia lõpptarbimisest tulenevad CO2 

heitkogused Tartu linna näitel“ [10]. Andmete kogumisel ja töötlemisel lähtuti IPCC (Interna-

Linnapeade Pakt - allakirjutamine, 
haldusstruktuur

CO2 heitkoguste baastaseme 
kaardistamine

SEAP-i koostamine,  kinnitamine 
(säästva energiamajanduse 

tegevuskava)

SEAP-i rakendamise jälgimine

Tulemused - vähemalt 20% CO2
heitkoguste vähenemist
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tional Panel on Climate Change) [11] ning Linnapeade Pakti [12] juhendmaterjalides kirjel-

datud üldpõhimõtetest ning asjaolust, et andmeid peab olema võimalik samadel alustel suhte-

liselt väikese aja- ning rahakuluga järgnevatel aastatel uuesti koguda ning töödelda. 

Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur on koostatud 2010. aasta tarbimisandmeid kasu-

tades. Alljärgnevalt jooniselt (joonis 1.5) on näha energia kasutamist ning sellest tulenenud 

CO2 heidet lähteinventuuriga hõlmatud sektorites. 

 

Joonis 1.5. Energia tarbimine ning CO2 heitkogused Jõgeva linna territooriumil 2010. aastal 

 

Kokku tarbiti lähteinventuuriga hõlmatud sektorites 2010. aastal kütuseid ning muundatud 

energiat (elekter, kaugküttesoojus) 74,7 GWh ulatuses, selle tulemusena eraldus välisõhku 

~34 000 t CO2. Kuigi enamus kütuste ning kaugküttesoojuse tarbimisest (60%) toimub küt-

teks, on elektri kasutamisest tulenev CO2 emissioon suurim (54%). See on seotud asjaoluga, 

et enamik Eestis kasutatavast elektrist toodetakse põlevkivi kasutades. 

Soojuse tarbimise (joonis 1.6) all on kajastatud lisaks kaugküttesoojuse kasutamisele ka kü-

tuste tarbimine äriettevõtetes (v.a. tööstus) ning erasektoris (maagaas). Nagu näha, kasutati 

2010. aastal Jõgeva linna haldushoonetes ning -rajatistes 6% linna territooriumil tarbitud soo-

jusenergiast, kuid tulenevalt asjaolust, et linna haldushoonetes kasutatakse enamaltjaolt kaug-

Energia, MWh CO2 heitkogused, t CO2

Transport 12 974 3 286

Soojus 44 683 12 342

Elekter 17 117 18 598
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kütet (aastal 2010. kasutati kaugküttekatlamajades kütusena maagaasi), moodustab sellest 

tulenev CO2 emissioon ligi 4%. 

 

Joonis 1.6. Soojuse kasutamine ning CO2 heitkogused Jõgeva linna territooriumil 2010. aastal 

 

Elektri kasutamine (joonis 1.7), mis moodustab ~54% Jõgeva linna süsihappegaasi emissioo-

nist, ulatus Jõgeva linna haldushoonetes ning -rajatistes 1,8 GWh, sealjuures kasutatakse tä-

navate valgustamiseks ~0,4 GWh elektrienergiat.  

Võrdluseks olgu lisatud, et 2014.a elektri tarbimine Jõgeva linnas oli koduklientidel 6,3 GWh 

(seega peamiselt elamusektoris) ja äri- ja avalikus sektoris 25,3 GWh, kokku seega 31,6 GWh 

(allikas Eesti Energia AS vastus infopäringule). Tuleb siiski märkida, et see ei tähenda hüppe-

list elektritarbimise kasvu, vaid tuleneb andmete kättesaadavusest (nimelt 2014.a on esitatud 

kogu elektritarbimine linnas, kuid 2010.a andmetes pole sisse arvestatud tööstuse elektritar-

bimist).  

Soojuse tegelik tarbimine linnas oli 2014.a 22,4 GWh, s.h. korterelamud tarbisid 14,3 GWh, 

avaliku sektori hooned 6,5 GWh ja ärisektori hooned 1,6 GWh (allikas AS Eraküte vastus 

infopäringule). Maagaasi tarbimise kohta andmeid kätte saada ei õnnestunud, 2010.a andme-

tes sisaldub ka maa-gaasi tarbimine soojusenergia tootmiseks. 

Energia, MWh
CO2 heitkogused, t

CO2

Transport 12 974 3 286

Soojus - äri 16 500 4 568

Soojus - elamusektor 24 035 6 227

Soojus - avalik sektor 4 148 1 546

Elekter 17 117 18 598

17 117 

18 598 4 148 

1 546 
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Jõgeva linna jaoks olulise tähtsusega on võrrelda ka munitsipaalhoonete energiatarbe dünaa-

mikat:  

 Aasta 2010 tarbi-
mine 

 Jõgeva linnavalitsuse                  
hallatavad asutused 

AASTA 2014 tarbimine  

Netopind, m2 Küte (MWh) 
Küte (MWh) 

Elekter 
(KWh) 

397 87,9 
Muusikakool 85,8 5 542 

1181 296,4 
Kultuurikeskus 257,2   

3974 651,2 
Põhikool Rohu 10 hoone 612,4 118 586 

739 46,4 
Spordimaja (Rohu 10a) 59,15 25 444 

1066 185,2 (kogu hoo-
ne) Täiskasvanute Keskkool (Piiri 1 c) 99 (kooli osa) 8 431 

6018 689 
Põhikooli Piiri 1 õppehoone 626   

2585 379 
Lasteaed Rohutirts  370,6 76 959 

935 159 (kogu hoone) 
Linnaraamatukogu  85,1 22 571 

2263 vana hoone 
1736 uus hoone 

563  
Lasteaed Karikakar 192,1 72 993 

Seega enamus hoonetes on kütteenergia kulu väiksem, kuid siinjuures on oluline mõju talvisel 

keskmisel välitemperatuuril.  

Tänavavalgustuse energiatarve on üldtrendina vähenenud. 2010.a tarbis tänavavalgustus ligi 

390 MWh, 2014.a 336 MWh. 

 

Joonis 1.7. Elektri kasutamine ning CO2 heitkogused Jõgeva linna territooriumil 2010. aastal 
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Joonis 1.8. Transpordikütuste kasutamine ning CO2 heitkogused Jõgeva linna territooriumil 
2010. aastal 

 

Transpordikütuste (bensiin, diislikütus) kasutamise tõttu tekkis ~10% Jõgeva CO2 heitkogus-

test. Seega on ka transpordisektoriga seonduvatel tegevustel suhteliselt suur potentsiaal sü-

sinikdioksiidi heitkoguste vähendamisel. 

Süsihappegaasi heitkoguste jagunemine Jõgeva linna territooriumil paiknevate tarbijagruppide 

lõikes on nähtav alljärgnevalt (joonis 1.9). 

 

Joonis 1.9. CO2 heitkogused Jõgeva linna territooriumil 
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Kuigi suurem osa süsihapegaasi emissioonist tekib elektri kasutamise tõttu, ei tohiks alahinna-

ta soojuse ning transpordikütuste kasutamise vähendamise tõttu saadavat kasu(m)likkust. 

Elektri osakaal on tulenevalt Eesti elektritootmise eripäradest kõrge ning seda on raske koha-

likul omavalitsusel mõjutada. Tuleb arvestada, et mida rohkem elektrit toodetakse taastu-

vatest allikatest, seda väiksemaks muutub elektri emissioonitegur. Seega saab kohalik 

omavalitsus siin oma CO2 heitme vähendamisel kasutada lisaks enda tegevuste tulemustele ka 

Eesti riigi kui terviku panust süsihappegaasi emissiooni vähendamiseks. Samuti, arvestades, et 

elekter on kallim kui soojus, tuleks elektri kasutamisel igal juhul hakata rohkem mitmesu-

gustele säästuvõimalustele mõtlema. 

1.4. Olemasolevad planeeringudokumendid ja arengukavad 

Lisaks riigi poolt kehtestatud seadustele ning regulatsioonidele (vt p 2.2) reguleeritakse Jõge-

va linnas energiavaldkonnaga seonduvat järgmiste arengu- ja planeerimisdokumentidega: 

a) Jõgeva linna arengukava aastani 2020; 

b) Jõgeva linna üldplaneering; 

c) Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneering „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitus-

reegleid täpsustav teemaplaneering“; 

d) Jõgeva linna hariduse arengukava aastateks 2012–2016; 

e) Jõgeva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2012–2022; 

f) Jõgeva linna teehoiukava aastani 2020. 

Jõgeva linna arengukavas aastani 2020 kirjeldatakse muuhulgas olemasolevat olukorda nii 

elamu-, kommunaal-, veemajanduse- kui ka teedevaldkonnas. Alljärgnevalt on esitatud lühi-

kokkuvõte dokumendis kirjeldatust:  

1. Elamumajanduse juures on välja toodud vajadus järgmise 10–15 aasta jooksul linna kor-

terelamuid kompleksselt energiasäästlikuks rekonstrueerida. 

2. Elektrivarustuse tagamisega seonduvaid investeeringuid ning töid teeb Elektrilevi AS. 

Planeeritud on nii alajaamade rekonstrueerimist kui ka õhuliinide asendamist maakaabel-

liinidega. Otseseid takistusi elektri mikrotootjate või suuremate koostootmisseadmete 

võrku liitmisel pole välja toodud. 

3. Jõgeva linn on kaetud maagaasivõrguga (kesksurvetorustikku 12,5 km, madalsurvetorus-

tikku 6,3 km), kuid maagaas on suhteliselt kallis võrreldes teiste kütuseliikidega. 
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4. Jõgeva linna kaugkütte müügimaht on üle 20 GWh/a. Põhiliste probleemidena tuuakse 

välja tarbijate sooja tarbeveega varustamise võimaluse puudumine ajavahemikus maist 

septembrini ning suuri soojuskadusid kaugküttesoojuse jaotustorustikust. 

5. Teedevaldkonnas planeeritakse jalg- ja jalgrattateede väljaarendamist koostöös Jõgeva 

vallaga. Põhiliste probleemidena tuuakse välja kergliiklusteede võrgustiku puudulikkust 

ning ettevõtluspiirkondadele, samuti puhke- ja virgestusaladele juurdepääsuteede ebapii-

savust. [13] 

Jõgeva linna üldplaneeringuga reguleeritakse Jõgeva linna territooriumil olevate maa- ja veea-

lade kasutamist. Muuhulgas sätestatakse üldplaneeringus nii ehitamise reeglid Jõgeva linnas 

kui ka linnakeskkonna säästva arengu põhimõtted [14]. Üldplaneeringu sisu on uuendatud 

dokumendiga „Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering“ 

[15].  

Jõgeva linna hariduse arengukavas aastateks 2012–2016 sätestatakse haridushoonete rekonst-

rueerimise vajadus [16]. 
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2. SUUNDUMUSED ENERGIAVALDKONNAS 

2.1. Euroopa Liidu pikaajaline kliima- ning energiapoliitika ja direktiivid 

Euroopa Liidu pikaajaline kliima- ja energiapoliitika on sätestatud Euroopa Liidu strateegiaga 

„Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia“, mille ko-

haselt peab EL tervikuna [17]: 

a) vähendama kasvuhoonegaaside heitkogust 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 20%; 

b) suurendama taastuvate energiaallikate osakaalu meie energia lõpptarbimises 20%-ni; 

c) suurendama energiatõhusust 20% võrra. 

Lisaks eelnimetatule on loodud veel mitmeid kaugemasse tulevikku vaatavaid raamistikke 

ning teetähiseid, kindlustamaks jätkusuutliku ning stabiilse energiapoliitika jätkumist.  

Dokumendis „Kliima- ja energiapoliitika raamistik ajavahemikuks 2020…2030“ kirjeldati 

EL-i pikaajalise kliima- ja energiapoliitika rakendamise vahetulemusi – Euroopa Liit oli 2012. 

aastaks vähendanud 1990. aastaga võrreldes kasvuhoonegaaside heitmeid 18% (2020 sihttase 

20%). Samal ajal oli taastuvenergia osakaal suurenenud 13%-ni (2020 sihttase 20%). Kehtiva 

poliitika jätkuval rakendamisel prognoositakse 2020. ning 2030. aastaks heitmete vähenemi-

seks vastavalt 24% ning 32% ja taastuvenergia osakaaluks vastavalt 21% ning 24%. Sellegi-

poolest on Euroopa Komisjon seisukohal, et EL peaks 2030. aastaks võtma veelgi ambitsioo-

nikamad eesmärgid – kasvuhoonegaaside heitmete vähenemine 40% ning taastuvenergia osa-

kaal 27%. [1] 

Euroopa Komisjoni poolt avaldatud teatises „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega ma-

jandus 2050. aastaks“ leiti, et juba võetud energiavaldkonna suundumuste ning eesmärkide 

täitmist jätkates suudetakse tagada ~40% CO2 heitmete vähendamine aastaks 2050. Sealjuures 

on Euroopa Komisjon seisukohal, et vaid 40% süsihappegaasi heitmete vähenemine ei ole 

piisav [18]. Seetõttu on Euroopa Liit võtnud aastaks 2050 eesmärgiks vähendada kasvuhoo-

negaaside emissiooni 80–95% (baasaasta 1990) – nii kirjeldatakse EL-i pikaajalisi suundumu-

si dokumendis „Energia tegevuskava aastani 2050“. Kava rakendamiseks soodustatakse in-

vesteeringuid keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse, transporti, infrastruktuuri (tark elektri-

võrk) ja keskkonnakaitsesse. Tegevuskava stsenaariumite kohaselt toimub aastaks 2050 paral-

leelselt kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemisele taastuvate energiaallikate osakaalu suu-

renemine kuni 55% energia summaarsest lõpptarbimisest [2]. 
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Mitmesuguste kavade ning raamistike rakendamiseks n-ö „kohalikul tasandil“ (siinjuhul riik-

lik tasand) kehtestatakse EL-i poolt vastavasisulised direktiivid, milles sätestatakse liikmesrii-

kide jaoks siduvad kohustused ning suunised nii seaduste muutmiseks või eesmärkide sead-

miseks. Tuntuimad energiavaldkonda reguleerivad direktiivid Euroopa Liidus on: 

a) 2009/28/EÜ – Taastuvenergia direktiiv; 

b) 2010/31/EL – Hoonete energiatõhususe direktiiv; 

c) 2012/27/EL – Energiatõhususe direktiiv. 

Taastuvenergia direktiiviga seati EL-i liikmesriikidele siduvad eesmärgid seoses taastuvate 

energiaallikate kasutamise osakaaluga energia summaarsest lõpptarbimisest. Referentsaastaks 

valiti sealjuures 2005. aasta. Euroopa Liidu üldiseks ühiseks eesmärgiks on taastuvenergia 

osakaalu suurendamine 20%-ni [19].  

Hoonete energiatõhususe direktiiviga 2010/31/EL uuendati direktiivi 2002/91/EÜ ning ühtlus-

tati hoonete energiatõhususealast lähenemist liikmesriikides. 2010/31/EL-i eesmärgiks on 

edendada energiakasutuse vähendamise ning -tõhususe suurendamisega seonduvaid tegevusi 

ning nende mõju. Selleks tuleb tarbijatele võimaldada lihtsamat ligipääsu tarbimisandmetele 

ning võimalikele energiasäästumeetmetele. Direktiiviga kohustati liikmesriike kehtestama 

karmimaid nõudeid nii rekonstrueeritavate kui ka uute hoonete energiatõhususele. [20] 

Kliima- ja energiapoliitika raamistikus ajavahemikuks 2020–2030 kirjeldati kahe energiavald-

konna põhieesmärgi saavutamise vahetulemusi. Kolmanda eesmärgi (energiatarbimise vähen-

damine) tulemused pole eelnimetatud dokumendist leitavad. Põhjenduse, miks energiatõhu-

susealaste tegevuste tulemusi pole eraldi välja toodud, võib leida direktiivist 2012/27/EL, milles 

nenditakse, et praeguste meetmete jätkumisel saavutab EL üksnes poole energia tarbimise vä-

hendamisega seatud eesmärgist (2020 sihttase 20%) [21]. Kuivõrd nn „Taastuvenergia direk-

tiiv“ jõustus suhteliselt hiljuti ning Eesti pole dokumendis sisalduvat veel õigusaktidesse üle 

kandnud, esitatakse alljärgnevalt täpsem info direktiivis sätestatu ning direktiivi loomise kohta. 

Direktiiv 2012/27/EL loodi eesmärgiga vähendada energiatarbimist. Sealjuures on fookuses 

tegevused energiatarbimise vähendamiseks ja meetmed hoonetes energia kasutamise vähen-

damiseks. Tuleb mainida, et üheks direktiivi mõju hindamise indikaatoriks on EL-i tasandil 

valitud ka CO2 heitkoguste vähenemine. Direktiivis sätestatu mõjutab nii avalikku sektorit, 

ettevõtteid kui ka lõpptarbijaid. Direktiiviga sätestati muuhulgas järgmised kohustused: 

1. avalikul sektoril on kohustus renoveerida igal aastal 3% keskvalitsusele kuuluvate hoone-

te üldpinnast energiatõhusamaks;  
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2. energia turustajad ja jaemüüjad peavad säästma igal aastal 1,5% enda poolt müüdavast 

energiast, tehes selleks koostööd lõpptarbijatega; 

3. elektri, maagaasi, kaugkütte või -jahutuse ning -võrkude kaudu pakutava sooja vee lõpp-

tarbijaid tuleb varustada individuaalsete, täpsete ning tarbimist jälgida võimaldavate 

mõõturitega ning neile peab olema tagatud ligipääs oma tarbimisandmetele. [21] 

Eeltoodud direktiivides ning EL-i strateegiadokumentides sätestatu põhjal võib järeldada, et 

Euroopa Liit on võtnud selge suundumuse vähese CO2 heitmega majanduse suunas, mille raa-

mes edendatakse ja soodustatakse ka tulevikus nii taastuvenergiaallikate laialdasemat kasutuse-

levõttu kui ka hoonete energiatõhususe suurendamise-alaseid tegevusi. Sealjuures on tähtis 

eesmärkide täitmiseks rakendatavate tegevuste tulemuslikkuse mõõtmine. Üheks levinuimaks 

sellelaadseks mõõdikuks on Euroopa Liidus CO2 ning teiste kasvuhoonegaaside heitkogused. 

2.2. Eesti suundumused ning seadusandlus energiavaldkonnas 

Eelnevast alapeatükist selgusid Euroopa Liidu kui terviku energiamajandusega seonduvad 

üldeesmärgid. Eestis kehtivaid energiamajandusealaseid eesmärke kirjeldatakse tabelis 3.1. 

2012. aastal moodustas taastuvate energiaallikate osakaal energia lõpptarbimisest Eestis 24,8%, 

sealjuures ulatus summaarne energia lõpptarbimine 36,85 TWh-ni [22]. CO2 heitmed energia-

sektorist olid samal aastal 6% võrra väiksemad, kui 2007. aastal [23]. Seega on Eesti oma taas-

tuvenergiaalased eesmärgid peaaegu täitnud. Energia lõpptarbimise ning kasvuhoonegaaside 

emissioonidega seonduvate eesmärkide täitmisel nii suuri edusamme veel tehtud pole. 

 Tabel 2.1. Säästliku energiavarustuse ja –tarbimise eesmärke Eestis [24, 25, 26]a 

Indikaator 
Baastase 2020. aasta 

sihttase  Aasta Väärtus 
Taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises, % 2006 17,5 25,0 
Koostootmise osakaal elektri brutotarbimises, % 2007 10,3 20,0 
Taastuvatel energiaallikatel põhinevate kütuste osa-
kaal transpordikütustest, % 

2007 0,06 10,0 

Energia lõpptarbimine TWh/a 2005 32,8 32,8 
CO2 heitmed energiasektorist, mln t CO2ekv 2007 15,7 7,85 
KHG heitkoguste piirmäär heitkoguste kauplemissüs-
teemi mittekuuluvatest sektoritest, mln t CO2ekv 

2005 5,63 6,18 

a Kuivõrd „Eesti pikaajaline energiamajanduse arengukava 2030+“ (ENMAK 2030+) oli töö valmimise 

ajal veel koostamisel, on ülaltoodud tabelis kajastatud arengudokumendis „Energiamajanduse riiklik 

arengukava aastani 2020“ (ENMAK) sätestatud eesmärke. 
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Eestis on energiavaldkonna strateegilised suundumused sätestatud järgmiste töö koostamise 

ajal kehtinud arengudokumentidega: 

a) Säästev Eesti 21; 

b) Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“; 

c) Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030; 

d) Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“; 

e) Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020; 

f) Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020; 

g) Taastuvenergia tegevuskava aastani 2020; 

h) Elektrimajanduse arengukava aastani 2018. 

i) Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2005–2018. 

Säästev Eesti 21 on 2005. aastal vastu võetud Eesti riigi ja ühiskonna arendamise strateegia 

aastani 2030. Arengudokumendi sihiks on ühendada ülemaailmsest konkurentsist tulenevad 

edukuse nõuded säästva arengu põhimõtete ja Eesti traditsiooniliste väärtuste säilitamisega. 

Dokument kirjeldab ülemaailmseid arengusuundi, mis Eestit mõjutavad ning mis seetõttu 

peavad olema meile jätkusuutliku arengustrateegia koostamise pidepunktideks. Kuigi eelni-

metatud dokumendis energiamajandust eraldi ei käsitleta, on paljud strateegia eesmärgid 

valdkonnaga seotud [27]. Säästev Eesti 21 on lähtepunktiks mitmetes energiavaldkonnaga 

seonduvates strateegiates. 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ on strateegiline dokument, mille eesmärk on otstarbeka 

ruumikasutuse saavutamine Eesti kui terviku mastaabis. Arengudokumendis käsitletakse nii 

rahvastiku vananemise kui ka linnastumisega seonduvaid demograafilisi protsesse, kasvuhoo-

negaaside teket ja kliima soojenemist ning ökoloogilise tasakaalu leidmist majanduskasvu ja 

energiasäästu vahel. Energiasäästlikud lahendused suurendavad ühiskonna jätkusuutlikkust, 

vähendades nii kulutusi energiale kui ka energiatootmisest tulenevat keskkonnamõju. Seetõttu 

tuleb asustus teadlikult energiatõhusalt planeerida, rakendada süsteemselt hoonete energia-

säästumeetmeid ning eelistada ühistransporti. Seetõttu sätestati dokumendis, et maakonna- ja 

üldplaneeringud peavad [28]: 

a) arvestama riiklikult rajatavate objektidega; 

b) eelistama kestlikku transporti ning  

c) säilitama kompaktset asustust (olemasolevate asumite tihendamine, asulate läheduses 

ning kergesti olemasolevasse infrastruktuuri ühendatavate alade kasutamine).  
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Eesti keskkonnastrateegiaga aastani 2030 sätestati energiamajanduses eesmärgiks toota elekt-

rit mahus, mis rahuldab Eesti tarbimisvajadust, samal ajal arendades mitmekesiseid, mitmesu-

gustel energiaallikatel põhinevaid väikese keskkonnakoormisega jätkusuutlikke tootmistehno-

loogiaid, mis võimaldavad toota elektrit ka ekspordiks. [29] 

Eesti taastuvenergia tegevuskavas aastani 2020 [26] kirjeldati direktiivis 2009/28/EÜ Eesti 

jaoks sätestatud taastuvenergiaalased eesmärgid ning nende täitmiseks planeeritavad tegevused. 

Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ koostati seoses eelnevas alampeatükis kirjeldatud stra-

teegia „Euroopa 2020“ vastuvõtmisega. Energiavaldkonda kajastatakse eelnimetatud doku-

mendis valdkonna „keskkonnasõbralik majandus ja energeetika“ all. Kavaga seati eesmärke 

nii kasvuhoonegaaside heitkoguste, taastuvenergia osakaalu kui ka energia lõpptarbimisega 

seonduvalt. 

Eesti energiamajandust kui tervikut suunav arengudokument energiamajanduse riiklik aren-

gukava oli käesoleva töö koostamise ajal uuendamisel. ENMAK 2030+-ga on planeeritud 

asendada Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018, Biomassi ja bioenergia edendamise 

arengukava aastateks 2007–2013 ja Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008–2013. EN-

MAK 2030+ strateegilisteks eesmärkideks on kavandatud [30]:  

1. energiavarustuse tagamine elektri-, soojus- ja elamumajanduses, transpordisektoris, ning 

kodumaiste kütuste tootmises. 

2. energiasäästu suurendamine ning majanduse energiamahukuse vähendamine konkurent-

sivõimet kahjustamata.  

3. energiajulgeoleku suurendamine läbi vajaliku ärikeskkonna, energiainfrastruktuuri ja 

ühenduste arendamise.  

 

Riiklike energiamajanduse strateegiate ning suundumuste rakendamine toimub Eestis läbi 

järgmiste seaduste ning nendest tulenevate määruste: 

a) säästva arengu seadus; 

b) elektrituruseadus; 

c) maagaasiseadus; 

d) kaugkütteseadus; 

e) vedelkütuse seadus; 

f) vedelkütusevaru seadus; 

g) ehitusseadustik; 
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h) planeerimisseadus; 

i) välisõhu kaitse seadus; 

j) kohalike omavalitsuste korralduse seadus. 

 

Eespool kirjeldatu baasil saab väita, et Eesti riik tegeleb aktiivselt Euroopa Liidu energia- ja 

kliimapoliitika rakendamisega. Selle jaoks on koostatud mitmeid arengudokumente ning muu-

detud õigusakte EL-i direktiividele ning üldsuundumustele vastavaks. Tegevuste tulemuslikkuse 

mõõtmiseks on seatud mitmeid eesmärke ning sihtväärtusi. Üheks Eesti riiklike eesmärkide 

täitmisel kasutatavaks mõõdikuks on, sarnaselt Euroopa Liidu tasandiga, CO2 heitkogused. 
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3. TEGEVUSED 

3.1. Strateegilised eesmärgid 

Jõgeva linna arengukavas aastani 2020 defineeriti Jõgeva linna arenguvisiooniks: 

„Jõgeva linn on aktiivse ja positiivse ellusuhtumisega elanikega turvaline, inimsõbralik 

ja hea mainega Vooremaa keskus“ 

Selle visiooni elluviimise edendamiseks liitus Jõgeva linn 2014. aasta märtsikuus Linnapeade 

Paktiga, võttes vabatahtlikult kohustuse edendada oma territooriumil energiasäästu ning taas-

tuvenergia kasutamise edendamisega seonduvaid tegevusi. Nende tegevuste abil soovitakse 

saavutada vähemalt 20% CO2 heitkoguste vähenemist. 

Jõgeva linna strateegilised eesmärgid ja meetmed hõlmavad järgmisi valdkondi: 

1. ettevõtlus ja turism; 

2. haridus; 

3. kultuur, sport ja vaba aeg; 

4. sotsiaalne kaitse; 

5. linnakujundus ja linnaplaneerimine; 

6. linnamajandus; 

7. linna juhtimine. 

Jõgeva linna säästva energiamajanduse tegevuskava rakendusplaan on nähtav lisast A. Ra-

kendusplaan on koostatud ajavahemikuks 2015–2020. Võimalike tegevuste üldkirjeldused 

ning vajalik taustainformatsioon on esitatud alljärgnevates peatükkides. 

3.2. Seotud organisatsioonid ja asutused 

Jõgeva linna säästva energiamajanduse tegevuskava rakendamise protsessi iseloomustab all-

järgnev joonis. Tegevuskava elluviimisel panustavad erinevad osapooled nii avalikust kui era-

sektorist: peamiselt Jõgeva Linnavalitsus, hallatavad asutused, kuid ka kortermajade elanikud. 
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Joonis 3.1. Tegevuskava rakendamise protsess 

 

3.3. Kaugküttesoojuse tootmine ja jaotamine 

Jõgeva linnas ei ole kehtestatud kaugküttepiirkonda, kuid kaugküttesoojuse kasutamine on 

jätkusuutlikus kaugküttevõrgus soodsaim lahendus tarbijate varustamiseks soojusega (joonis 

3.2). 

 

Joonis 3.2. Soojuse hinnaprognoos mitmesuguste kütteliikide korral 1 MW võimsusega 
tootmisseadme kasutamisel [31] 
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Jõgeva linnas tegeleb soojuse tootmise, jaotamise ning müügiga AS Eraküte. Kaugküttevald-

konda reguleeritakse Eestis põhiliselt kaugkütteseadusega, sealjuures hinnaregulatsiooniga 

tegeleb Konkurentsiamet. 2015. a septembris on Jõgeva võrgupiirkonna jaoks kehtestatud 

kaugküttesoojuse müügi piirhinnaks 52,76 €/MWh (+ KM), mis on üks madalamaid Eestis 

(2013. a kaalutud keskmine hind >10 GWh/a müügimahuga võrgupiirkondades 64,6 €/MWh 

(v.a Narva)) [32]. Sealjuures tuleb mainida, et veel 2013. aasta alguses oli kehtestatud piirhin-

naks 71,14 €/MWh. Hinnalangus tuleneb asjaolust, et 2013–2014. aastal viidi AS Erakütte 

Jõgeva katlamaja üle taastuvkütuste (hakkepuit) kasutamisele.  

Linnale kaugkütteteenust osutavale äriühingule AS Eraküte kuuluvad soojusvõrgud (~8,5 km) 

ja katlamaja. Katlamajas töötab 2 veekatelt võimsusega 5300 kw ja 7800 kw ning 6 MW 

võimsusega hakkepuidukatel. Kaugküttetorustik on üldiselt rahuldavas olukorras (renoveeri-

tud trasside pikkus ca 4,2 km (ligi 50 %), trasside soojakaod on võrreldavad teiste linnade 

soojakadudega (suurusjärgus 17%). Kaugküttesüsteemi on 2014. a seisuga ühendatud 87 tarbijat 

(sh 52 kortermaja, 25 asutust, 1 eramaja). 

Hinna kooskõlastamise põhimõtted tulenevad kaugkütteseadusest ning soojuse piirhind ku-

jundatakse selliselt, et oleks tagatud nii ettevõtte majandusjõulisus kui ka luuakse ettevõttele 

piisav motivatsioon oma tegevuse korraldamiseks. Sellest tulenevalt on kaugkütte-ettevõtetele 

hinna kooskõlastamiseks seatud järgnevad piirangud: 

1. kooskõlastatavas hinnas ei tohi trassikadude komponent soojuse jaotamisest ületada 19% 

2013. aastal – lubatud trassikadude osakaal väheneb 1% võrra aastas kuni 2017. aastani. 

Seega, alates 2017. aastast ei tohiks soojuskaod soojuse jaotustorustikest ületada 15%; 

2. soojuse tootmise kasutegur ei tohi olla väiksem kui  

a. 85% soojuse tootmisel vedelkütusest vana katelseadmega ning 90% uue seadme kasu-

tamise korral; 

b. 80% soojuse tootmisel tahkekütusest vana katelseadmega ning 85% uue seadme kasu-

tamise korral. [33] 

Vastavalt kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõule peavad kõik kaugküttepiirkonnad müü-

gimahuga alla 50 GWh/a koostama ning vastu võtma soojusmajanduse arengukava hiljemalt 

01.07.2017. Nimetatud arengukavas sätestatust peab oma tegevuses lähtuma ka soojusettevõtja. 

Soojusmajanduse arengukava koostamise põhimõtted kehtestab majandus- ja taristuminister 

määrusega. Samuti muutuvad soojuse piirhinna kooskõlastamise põhimõtted – lisandub refe-

rentshinna ning kahetariifse hinna kasutamise võimalus [34]. Soojuse müük Jõgeva linna terri-
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tooriumil on ~22 GWh/a, seega tuleb nimetatud kaugkütteseaduse muutmise seaduse redakt-

siooni vastu võtmisel Jõgeva linna kaugküttepiirkonna jaoks koostada soojusmajanduse arengu-

kava. 

Soojusmajanduse arengukava koostamisel lähtub Jõgeva linn kehtivast regulatsioonist ning 

võrgupiirkonna tulevikuperspektiividest (soojuskoormuse muutus seoses rekonstrueerimiste, 

võimalike uute tarbijate või olemasolevate tarbijate lahkumisega). Soojusmajanduse arengu-

kava koostatakse koostöös Eraküte AS-iga ning selles lahendatakse kaugkütteseadusest ning 

Konkurentsiameti hinnaregulatsioonist tulenevate kohustuste täitmine.  

Arvestades, et hoonefondis on soojuse kasutamisel kütteks tehniline energiasäästupotentsiaal 

80% ning lähtudes Eesti ja EL-i energiatõhususealastest suundumustest, on otstarbekas soo-

dustada kaugküttepiirkonna laienemist, et vähendada rekonstrueerimistest tulenevat mõju 

kaugküttesoojuse müügimahtudele. 

3.4. Maagaasi jaotamine 

Maagaasi jaotusteenust pakub Eestis AS Gaasivõrgud. Sarnaselt kaugküttevaldkonnale on 

gaasivarustus kui loomulik monopol reguleeritud Konkurentsiameti poolt. Maagaasi müügi- 

ja jaotusteenuse osutamise põhimõtted ning reeglistik on kirjeldatud maagaasiseaduses. Maa-

gaasi jaotusvõrgu paiknemise ning arenguperspektiivid sätestab Jõgeva Linnavalitsus üldpla-

neeringus vastavalt maagaasiseadusele [35]. Uusehitiste ning -liitumiste puhul eelistatakse 

asukohast lähtuval võimalusel soojusega varustamiseks kaugküttevõrguga liitumist. Maagaasi 

tarbijaid on 2014. a seisuga 936, gaasiküttel on 36 asutust ja ettevõtet ning 75 elamut. 

3.5. Hoonefond 

Eesti hoonefondis tervikuna on energiasäästu tehniline potentsiaal 9,3 TWh/a soojust ja 0,2 

TWh/a elektrit. Soojuse energiasäästu tehniline potentsiaal ulatub sealjuures ~80%-ni praegu-

sest soojusenergia kasutusest. Elektrienergia säästupotentsiaal on samas praktiliselt olematu, 

kuivõrd sisekliima tagamine (ventilatsioon) ja soojuspumpade kasutamine neutraliseerivad 

saavutatava elektrienergia säästu. [36] 

Jõgeva linna omapäraks on korterelamutes elavate elanike suur osakaal. 2011. a rahvaloendu-

se andmetel oli Jõgeval 109 korterelamut ja piisavalt kortereid (kokku ligi 2100), 80% jõgev-

lastest elas korterelamutes. Jõgeval tegutsevad haldusettevõtted Jõgeva Elamu Halduse AS ja 
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BRP Haldus OÜ. Linnas on 28 korteri- ja elamuühistut ning 64 korteriühisust. 

2013. aastal tehti Jõgeva linnas 97 korteri ostu-müügi tehingut ja keskmine korteri ruutmeetri 

maksumus oli 115 eurot (2011. a 124 eurot). Allikas Maa-ameti tehingute andmebaas 

Jõgeval oli 2011. aasta rahvaloenduse andmetel 453 ühepereelamut ja 41 muud väikeelamut. 

2013. aastal tehti Jõgeva linnas hoonestatud elamumaaga 7 ostu-müügi tehingut (keskmine 

pindala 1162 m2) ja keskmine hoonestatud elamumaa maksumus oli 31 856 eurot (2011. a 23 

317 eurot). Allikas Maa-ameti tehingute andmebaas 

Viimase 20 aasta jooksul ei ole Jõgevale ehitatud ühtegi uut korterelamut. Järgmise 10 aasta 

jooksul suureneb hüppeliselt vajadus korterelamute kompleksseks rekonstrueerimiseks ener-

giasäästlikeks.  

Mitmesuguste hoonete rekonstrueerimise ühikmaksumusi on näha järgnevalt (tabel 3.1; joonis 

3.3). 

Tabel 3.1. Hoonefondi rekonstrueerimise ühikmaksumusi ja oodatavaid tulemusi [36] 

Parameeter 
Paketi  

maksumus, 
€/neto m2 

Tarnitud 
energia, 

kWh/(m2·a) 

Tarnitud 
energia muutus, 

kWh/(m2·a) 

Rahaline sääst, 
€/(m2·a) 

Soojus Elekter Soojus Elekter Soojus Elekter 

Uus väikeelamu (ainult tehnosüsteemide renoveerimine) 
Olemasolev olukord 
(standardkasutus) 0 201 28 - - - - 

ETA = E 31 150 28 -51 0 3,8 0 

ETA = D 60 159 28 -42 0 3,1 0 

ETA = C 188 0 66 -201 38 15 -5,3 

ETA = B 436 0 47 -201 19 15 -2,7 

Vanemat tüüpi väikeelamu (vajab ka välispiirete renoveerimist) 
Olemasolev olukord 
(standardkasutus) 0 398 142 - - - - 

ETA = E 183 231 41 -167 -101 12,5 14,2 

ETA = D 283 139 41 -259 -101 19,4 14,2 

ETA = C 333 0 80 -398 -62 29,8 8,8 

Korterelamu 
Olemasolev olukord 
(standardkasutus) 0 178 24 - - - - 

ETA = E 90 107 28 -71 4 5,4 -0,6 

ETA = D 130 66 35 -112 11 8,4 -1,6 

ETA = C 160 57 27 -121 3 9,1 -0,4 

ETA = B 190 37 29 -141 5 10,6 -0,7 
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Parameeter 
Paketi  

maksumus, 
€/neto m2 

Tarnitud 
energia, 

kWh/(m2·a) 

Tarnitud 
energia muutus, 

kWh/(m2·a) 

Rahaline sääst, 
€/(m2·a) 

Soojus Elekter Soojus Elekter Soojus Elekter 

Koolimaja 
Olemasolev olukord 
(standardkasutus) 

0 247 36 - - - - 

Pakett I (ETA = C) 199 58 44 -189 8 14,2 -1,1 

Pakett II (ETA = C) 227 55 38 -192 2 14,4 -0,3 

Pakett III (ETA = B) 273 48 34 -199 -2 14,9 0,3 

Büroohoone 
Olemasolev olukord 
(standardkasutus) 0 242 45 - - - - 

Pakett I (ETA = D) 198 55 55 -187 10 14 -1,4 

Pakett II (ETA = C) 220 52 49 -190 4 14,3 -0,6 

Pakett III (ETA = C) 216 45 56 -197 11 14,8 -1,5 

Pakett IV (ETA = C) 230 49 49 -193 4 14,5 -0,6 
 

Kortermajade rekonstrueerimisel on leitud, et juba suhteliselt väikese riigipoolse toetusega on 

võimalik investeerimisarvutuste tulemused kallutada C ja B tasemele rekonstrueerimise ka-

suks. Sealjuures ei ole rekonstrueerimise seisukohalt olulist vahet, kas rekonstrueeritakse B 

või C tasemele. [36] 

Uuemate väikeelamute puhul on üldjuhul tasuvad ainult väiksemad remondid (soojustagastu-

sega ventilatsiooni paigaldamine või soojusallika vahetamine). Vanemates väikemajades on 

seevastu tasuvad kapitaalsed rekonstrueerimislahendused, mille käigus soojustatakse välis-

piirded ja vahetatakse välja tehnosüsteemid. [36] 

Büroohoonetes, koolimajades, kaubandus- ja tööstushoonetes on rekonstrueerimine 20 aasta-

ses perspektiivis majanduslikult tasuv ja nende hoonete puhul on head turumajanduslikud 

eeldused energiatõhususe parandamiseks. Büroohoonetes ja koolimajades on sealjuures ma-

janduslikult tasuv uue hoone tasemele (C) vastav terviklik rekonstrueerimine. [36] 
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Joonis 3.3. Tervikliku rekonstrueerimise pakettide maksumused ja  
20 aasta nüüdisväärtused [36] 

 

Alates 2021. aastast peavad kõik uued hooned olema liginullenergiamajad, sealjuures peavad 

avaliku sektori uued hooned vastavatele nõuetele vastama juba 2019. aastast. Alljärgnevas 

tabelis (tabel 3.2) antakse ülevaade liginullenergiamajade (nZEB) ning madalaenergiamajade 

ehitusmaksumusest ning oodatavast energiatarvest. 

Tabel 3.2. Liginullenergia- ja madalenergiahoonete ühikmaksumused [36; 37] 

Hoone kategooria Paketi maksu-
mus, €/neto m2 

Tarnitud energia, 
kWh/(m2·a) 

Büroohooned 
Miinimum: 2013 1176 99,73 

nZEB: 2032 1251 58,25 

Erinevus (sääst) -75 41,48 

Korterelamud 
Miinimum: 2013 960 107,11 

nZEB: 2032 1022 62,73 

Erinevus (sääst) -62 44,38 

Eramud 
Miinimum: 2013 1320 109,5 

nZEB: 2032 1446 42,27 

Erinevus (sääst) -126 67,23 

Muud hooned 
Miinimum: 2013 1176 99,73 

nZEB: 2032 1250 58,25 

Erinevus (sääst) -74 41,48 
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Täpsemalt on meetmepakette ning tabelites 3.1 ja 3.2 kajastatud tulemusi kirjeldatud ning 

põhjendatud uuringus „Eesti energiamajanduse arengukava ENMAKi uuendamise hoonete 

energiasäästupotentsiaali uuring. Hoonefondi energiatõhususe parandamine – energiasääst, 

ühikmaksumused ja mahud“. 

Jõgeva Linnavalitsus on uute munitsipaalhoonete ehitamisel või olemasolevate hoonete 

rekonstrueerimisel seadnud eesmärgiks vähemalt energiatõhususarvu C saavutamise. 

Võimalikud meetmed, mida saab kohalik omavalitsus rakendada hoonefondi energiatõhususe 

parendamiseks ja mis võivad olla asjakohased meetmed ka Jõgeval [38]: 

1. Olemasolevate hoonete rekonstrueerimine energiasäästu saavutamiseks ja sisekliima 

parandamiseks sh 

• korterelamute rekonstrueerimise toetamine (soodustamine) 

• väikeelamute rekonstrueerimise toetamine (soodustamine) 

• lokaalsete taastuvenergialahenduse toetamine (soodustamine). 

2. Energiatõhusa uusehituse soodustamine sh 

• liginullenergiahoonete nõuete kiirendatud rakendamine 

• liginullenergiahoonete ehitamise toetamine 

• energiaühistute loomise toetamine 

• ehitusjärelevalve tugevdamine. 

3. Maakasutuse- ja planeerimise tõhustamine sh 

• planeeringuprotsessis energiakasutuse ja CO2 mõju hindamine keskkonnamõju stra-

teegilise hindamise raames. 

4. Avaliku sektori eeskuju energiasäästu saavutamisel sh 

• avaliku sektori hoonete energiasäästlikuks rekonstrueerimine 

• rohemärgiste ja roheliste riigihangete soodustamine 

• avaliku sektori liginullenergiahoonete ehitamise pilootprojektide teostamine 

• korterelamupiirkondade terviklik ruumiline renoveerimine hoonetevahelise elukesk-

konna parandamise eesmärgil 

• miljööaladel ehitus- ja kultuuripärandi säilitamise toetamine. 

Meetmete täpne kirjeldus on leitav dokumendist „ENMAK 2030 elamumajanduse valdkonna 

arengukava stsenaariumite aruanne“ [38]. 
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3.6. Transport 

Eesti transporti iseloomustab kiirele autostumisele ja maanteevedude kasvule lisaks sõiduki-

pargi ebaökonoomsus ja taastuvkütuste marginaalne osakaal. Viimase 10 aasta jooksul on 

sõiduautode kasutus Eestis suurenenud ~50%. Samal ajal on vähenenud ühistranspordi kasu-

tajate hulk. Märkimisväärne osa (~44%) transpordikütuste kasutamisest on seotud linna- ja 

asulasisese liiklusega. Seega võib järeldada, et transpordi energiatarbimise ning CO2 emis-

siooni vähenemisel on oluline roll kohalikul tasandil. [39] 

 

Joonis 3.4. Transpordinõudlust ja transpordi energiakasutust puudutavad valdkonnad [40] 

 

Võimalikud meetmed, mida saab kohalik omavalitsus rakendada transpordi energianõudluse 

ja energiakasutuse vähendamiseks [39]:  

1. Motoriseeritud individuaaltranspordi nõudluse vähendamine sh 

• kergliikluse arendamine linnades 

• maakasutuse suunamine autost sõltuvuse vähendamiseks 

• linnatänavate ümberkorraldamine ühistranspordi ja kergliikluse edendamiseks 

• linnade ja ettevõtete liikuvuskorralduse arendamine 

• kaugtöötamise edendamine 

• autode kooskasutuse ja lühirendi arendamine. 
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2. Tõhus sõidukipark sh 

• energiasäästlike autode soodustused 

• säästva sõidustiili rakendamine. 

 

Meetmete võimalikku mõju jalgrattakasutusele kirjeldab alljärgnev tabel (tabel 3.3). 

Tabel 3.3. Meetmete mõju jalgrattakasutusele [40] 

Meede 
Mõju autokasutu-
se vähenemisele 

Sellest nihkepo-
tentsiaal jalgratas-
tele (hinnanguline) 

Nihe autosõitu-
dest jalgratastele 

(hinnangule) 
Kergliikluse kampaaniad 1% 1/2 0,5% 
Kergliikluse uus infrastruktuur 3% 1 3% 
Liikluskorralduskavad asutustes 2% 1/5 0,5% 
Tänavaruumi ümberjagamine, liik-
luse rahustamine 

10% 1/4 2,5% 

Parkimistasud töökohtades, parki-
misnormide muutmine 

12% 1/5 2,5% 

Kompaktne asustuse planeerimine 25% 1/5 5% 
 

Jõgeva linna planeeritavad tegevused transpordivaldkonnas on seotud ettevõtlusalade aren-

damisega (infrastruktuuri ja parema juurdepääsu loomine) ning linna eri piirkondi ühendavate 

ja linna lähialasid linnaga ühendavate kergliiklusteede rajamisega. 

3.7. Tänavavalgustus 

Tänavavalgustuse uuendamise projektid on suhteliselt pika tasuvusajaga (Eesti keskmine ~35 

aastat). See tuleneb asjaolust, et amortiseerunud on sageli ka valgustuspostid ning kaabeldus. 

Sealjuures tuleb arvestada, et investeeringud valgustussüsteemi infrastruktuuri pole ainult ener-

giasäästuga seotud [47], vaid neid tuleks valgustuse tagamiseks igal juhul teha. 

Tabel 3.4. Tänavavalgustussektori arvutuslikud näitajad enne ja pärast renoveerimist 

Parameeter Ühik Väärtus 
Olemasolev olukord 
Valgustatud tänavate kogupikkus km 30 

Välisvalgustite koguarv (ca) tk  900 

Välisvalgustite võimsus (keskmiselt) kW 100 

Välisvalgusti keskmine võimsus W/vP 111 

Aastane energiatarve (tegelik kulu 2013. a) MWh 320 

Rahaline tegelik kulu 2013. a € 38 885 
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Parameeter Ühik Väärtus 
Hoolduse kulu valgustitele (vastavalt hool-
duslepingule 2014–2016 fikseeritud summa 
iga-aastaselt) 

€ 8 400 

Renoveerimisjärgne olukord 
Valgustatud tänavate kogupikkus km 30 

Välisvalgustite koguarv tk 900 

Välisvalgusti keskmine võimsus W/vP 52 

Välisvalgustite võimsus kW 47 

Aastane energiatarve (teoreetiline) MWh 187 
Rahaline kulu elektrile (eeldusel, et lambid 
põleksid 4000 h/a) 

€; 0,12 
€/kWh 

22 420 

Võimsuse vähenemine % 42 % 

Aastase energiakulu vähenemine % 42 % 

Investeering € 1 800 000 

Hoolduskulu pärast renoveerimist € 4000 

Hoolduskulu vähenemine % 5 % 

Lihttasuvusaeg a 107 
Lihttasuvusaeg investeeringutoetusega 
(75%) 

a 27 

Kuigi arvutuslikult saavutatakse tänavavalgustuse rekonstrueerimisega ~42% suurune energia-

sääst, ulatub Jõgeva linna tänavavalgustuse täieliku renoveerimise lihttasuvusaeg 107 aastani. 

Lihttasuvusaeg langeks 27 aastani, kui projekt saab 75% ulatuses toetust. Sealjuures on täielik-

ku renoveerimist vajavate valguspunktide osakaaluks võetud 80% [47]. Kui arvestada vaid lam-

pide vahetamise kuludega, siis langeks investeeringu kogumaksumus ~580 000 euroni.  

Uute lampide hankimisel võib lähtuda lisas B kirjeldatud nõuetest. 

3.8. Taastuvate energiaallikate kasutamine 

Huvi taastuvate energiaallikate kasutamiseks linnalises keskkonnas on viimastel aastatel suu-

renenud seoses mitmesuguste toetusmeetmete rakendumise ning seadmete odavnemisega. 

Seoses liginullenergiahoone nõuete rakendumisega 2019. ning 2021. aastal, aktualiseerub 

taastuvenergia kasutamine elamute energiavajaduse katmiseks veelgi [41]. Taastuvate ener-

giaallikate kasutamise suunamisel lähtub Jõgeva linn kaugkütteseaduses sätestatust (seoses 

kaugküttepiirkonnas paralleelsete kütteallikate kasutamise piiranguga vt ptk 3.3). 

Tulenevalt kaugkütteseaduses kehtestatust on kaugküttepiirkonnas kaugküttevõrguga liidetud 

hoonetes võimalik soojuse tootmiseks kasutada ainult kaugkütet või soojust, mis on toodetud 

kütusevabadest ja taastuvatest allikatest. Seetõttu on biomassil baseeruva lokaalkütte kasuta-
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mine võimalik vaid piirkondades, kus pole kehtestatud kaugküttepiirkonda või hoonetes, mis 

asuvad kaugküttepiirkonnas, kuid pole veel sellega liidetud. Maasoojuspumba kasutamine on 

kaugküttevõrguga ühendatud tarbijale võimalik vaid juhul, kui soojuspumba käitamiseks oste-

takse taastuvaist allikaist toodetud elektrienergiat. 

Taastuvate allikate kasutamise kohta linnalises keskkonnas on lähiajast kaks uuringut: „Geo-

termilise energia kasutamise võimalused Tartus“ [42] ning „Tuule ja päikseenergia kasutami-

ne Tartu linnas. Taastuvate energiaallikate kasutamine 21. sajandi linnas“ [43]. Neis uuringuis 

kirjeldatud üldpõhimõtteid saab ka Jõgeva linn taastuvate allikate kasutuselevõtu suunamisel 

rakendada. 

3.9. Keskkonnahoidlikud riigihanked 

Avaliku sektori kogutarbimine moodustab Eesti sisemajanduse koguproduktist 14–16%. Suur 

osa sellest summast kasutatakse riigihangetega. Seega on avalik sektor suur tarbija, kellel on 

otsene mõju riigihangetest huvitatud ettevõtete käitumisele ja kaudselt ka sarnaseid tooteid ja 

teenuseid kasutavate äriühingute ning tavatarbijate käitumisele. Kuna riik kasutab suurt osa 

maksumaksja rahast, peab riik ostmisel ning tarbimisel andma eeskuju kogu ühiskonnale, ku-

lutades maksumaksja raha avalikes huvides vastutustundlikult ja jätkusuutlikult. [44] 

Keskkonnahoidlik hange (roheline, keskkonnasõbralik, ökoloogiline hange; ing. Green / En-

vironmental Procurement) tähendab minimaalse keskkonnamõjuga toodete või teenuste eelis-

tamist. Hanketegevuses võetakse seejuures süstemaatiliselt arvesse keskkonnanõudeid ning 

hankedokumentidesse lisatakse muudele valikukriteeriumidele (nt kvaliteet, hind) ka kesk-

konnanõuded. Keskkonnahoidlike hangete põhieesmärk on vähendada toodetest ja teenustest 

põhjustatud keskkonnamõju. Nii on võimalik vähendada riske inimese tervisele ja ümbritseva-

le keskkonnale. [44] 

Ka riigihangete seaduses on sätestatud mitmeid võimalusi keskkonnanõudeid hankedokumen-

tidesse lisada. Näiteks annab kehtiv riigihangete seadus hankijale piisavalt juhtnööre otsusta-

miseks, kas rakendada madalama hinna või majandusliku soodsuse kriteeriumit ning kuidas 

käituda põhjendamatult madala maksumusega pakkumustega. Rahandusministeeriumi hin-

nangul võimaldab ja eeldab kehtiva seaduse § 31 lõige 4, et hankija sõlmib hankelepingu ma-

janduslikult soodsaima pakkumuse alusel. See tähendab, et riigihangete seadus näeb üldjuhul 

ette, et riigihanget hinnatakse lähtuvalt majanduslikust soodsusest, mitte madalaimast mak-

sumusest. Majanduslik soodsus seisneb sealjuures näiteks hinna ja kvaliteeti iseloomustavate 
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kriteeriumite kombineeritud hindamises. Arvesse võib võtta ka muid mõõdetavaid tingimusi, 

nagu garantiiaeg, hilisem hooldus, keskkonnahoidlikkuse näitajad vms. Näiteks auto ostmisel 

hinnatakse nii selle soetamismaksumust kui ka selle hilisemat hoolduskulu. [45] 

Arvestades, et 56% Jõgeva Linnavalitsuse haldushoonete ja -rajatiste CO2 heitkogustest tule-

nes 2010. aastal elektri tarbimisest, saab elektrihanke koostamisel rohehangete põhimõtteid 

rakendades (nn „rohelise elektri“ osakaalu kriteeriumi lisamine) süsihappegaasi heitkoguseid 

märkimisväärselt vähendada.  

Lisainfot rohehangete rakendamise põhimõtetest ning saadavast kasu(m)likkusest saab leida 

järgmistelt veebilehtedelt: 

1. http://www.eco-

net.ee/static/ckfiles/files/Keskkonnahoidlikud%20hanked_mis%20ja%20milleks_30_11_1

1.pdf 

2. http://www.seit.ee/failid/142.pdf 

3. http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 

4. http://www.envir.ee/et/korduma-kippuvad-kusimused-keskkonnahoidlike-riigihangete-

khrh-kohta 

3.10. Avalikkuse teadlikkuse tõstmine 

3.10.1. Kohaliku omavalitsuse energiavaldkonna tegevuste kuvamine 

Kohalik omavalitsus saab väga edukalt olla rekonstrueerimis- ja energiasäästutegevuste ees-

kujuks. Omavalitsus tegeleb oma igapäevategevustes mitmesuguste energiavaldkonna tege-

vustega, millest elanikel sageli ülevaade puudub. Lihtsa ja ülevaatliku info kuvamine lasteae-

dade, koolimajade renoveerimistest, kergliiklusteede ehitamisest, aitab kaasa nii omavalitsuse 

mainekujundusele kui ka elanike energiasäästualaste tegevuste soodustamisele. 

Tegevuskava rakendamise käigus koostab Jõgeva Linnavalitsus iga-aastaselt ülevaateid oma 

haldushoonete tarbimismahtudest (indikaatoriteks soojuse ja elektri tarbimismahud (MWh), 

ning energia eritarbimine (kWh/(m2·a))). Parema võrreldavuse saavutamiseks on otstarbekas 

rakendada soojuse kütteks kasutamise taandamist normaalaastal. Kõigist energiavaldkonna 

tegevustest antakse jooksvalt infot Jõgeva Linnavalitsuse kodulehel (nt kergliiklusteede kogu-
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pikkuse muutumine, investeeringud tänavavalgustusse jms). Eelnimetatud tegevustest on kasu 

nii Jõgeva Linnavalitsusel kui ka Jõgeva linna elanikel. 

3.10.2. Avaliku sektori hoonete energiamärgiste kuvamine 

Vastavalt ehitusseadustikule tuleb kõigis sisekliima tagamisega hoonetes, milles riigi või ko-

haliku omavalitsuse valduses on rohkem kui 500 m2 kasulikku pinda (alates 2015. aastast 250 

m2) paigaldada energiamärgis külastajate jaoks nähtavale kohale [46].  

3.10.3. Rekonstrueeritud hoonete külastamised 

Renoveerimistöödealase teabe leviku suurendamiseks korraldab Jõgeva Linnavalitsus koos-

töös Korteriühistute Liiduga rekonstrueeritud hoonete külastamisi. Lisaks rekonstrueerimis-

tööde maksumusele ja mahule on sealjuures fookuses tööde projektijuhtimine, hangete läbi-

viimine ning järelevalve. 

3.10.4. Energiapäevad ja energianõustamine 

Linnapeade Paktiga liitumise järgselt peab kohalik omavalitsus korraldama iga-aastaseid 

energiapäevi. Sealjuures on energiapäevade maht ning sisu jäetud omavalitsuse otsustada.  
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4. TEGEVUSTE RAKENDAMINE JA JÄLGIMINE 

4.1. Vastutavad organisatsioonid ja asutused 

Jõgeva linna säästva energiamajanduse tegevuskava tegevuste elluviimist rakendab ja jälgib 

Jõgeva Linnavalitsuse juures tegutsema hakkav nõuandev komisjon. Linnavalitsuses vastutab 

käesoleva kava elluviimise, muutmise ja aruandluse koostamise eest arenduse peaspetsialist. 

4.2. Elanike ja sidusrühmade kaasamine 

Jõgeva linna säästva energiamajanduse tegevuskava ning selle raames koostatavad uuringud 

ja analüüsid avalikustatakse Jõgeva linna kodulehel http://jogeva.kovtp.ee/. Samal veebilehel 

avalikustatakse ka tegevuste rakendamise tulemused. Pärast tegevuskava vastuvõtmist korral-

dab Jõgeva Linnavalitsus vähemalt üks kord iga kahe aasta tagant sidusrühmadega kohtumise 

(korteriühistud, kaugkütte-ettevõtja, elektri- ja maagaasi jaotusvõrgu ettevõtjad jms), kus arut-

letakse meetmete rakendamise tulemuslikkuse ning võimalike olukorra ja eesmärkide muuda-

tuste üle. Selle kohtumise eesmärgiks on sidusrühmade kaasamine ning võimalike muudatuste 

kohta informatsiooni saamine ja jagamine. Vajadusel võib kokkusaamised organiseerida lü-

hema ajavahemiku tagant. 

Jõgeva linna elanike suuremaks kaasamiseks on otstarbekas läbi viia küsitlusi (näiteks linna 

veebilehe kaudu), mille abil saab linnavalitsus koguda informatsiooni elanike energiasäästu-

valdkonna teadmiste ning hoiakute kohta. 

4.3. Võimalikud rahastusallikad 

Üheks võimalikuks rahastusmudeliks on ESCO-de (ingl. Energy Services Company) ehk 

energiateenusettevõtete teenuste kasutamine. ESCO on ettevõte, mis investeerib energiasääst-

likku renoveerimisse ja teenib kasumit saavutatavalt säästult [47], sealjuures saab kasu ka 

tarbija (klient) (joonis 4.1). 
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Joonis 4.1. Energiasääst ja investeering ESCO puhul [47] 

 

ESCO tegevuse rahastamise võimalikku skeemi kirjeldab alljärgnev joonis (joonis 4.2). 

 

Joonis 4.2. ESCO fondi skeem [47] 

 

Täpsemalt saab energiateenusettevõtetest lugeda dokumendist „Energiateenusettevõtete turu 

käivitamise võimaluste analüüs“. 

4.4. Tegevuste elluviimine ning jälgimine 

Eesmärkide täitmiseks rakendatavate meetmete tulemuslikkust tuleb mõõta. Mõõdikute ning 

nende jälgimissüsteemi (-struktuuri) olemasolu on tähtis, sest eesmärgid seatakse sageli pi-

kaajalistele protsessidele ning tegevustele, mille tulemusi on raske ette näha. Asjakohaste ning 

mõõdetavate indikaatorite olemasolu võimaldab eesmärkide täitmist ning rakendatud meetme-

te mõju jälgida. Seeläbi saab tuvastada valitud suundumuste kitsaskohti ning võimalikke kõr-

valekaldeid prognoositust. 
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Tegevuste elluviimise jälgimise eest vastutab Jõgeva Linnavalitsus. Meetmete rakendamise 

tulemuslikkust mõõdetakse CO2 heitkoguste järelinventuuride koostamisega. Järelinventuure 

tuleb seonduvalt Linnapeade Paktiga liitumisega võetud kohustustele teha vähemalt üks kord 

iga kahe aasta möödumisel. Järelinventuuri tulemused ning tegevuskava muudatused avali-

kustatakse Jõgeva linna veebilehel ja edastatakse Linnapeade Pakti sekretariaadile. 
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Lisa A. Meetmed, nende indikatiivne maksumus ja oodatavad tulemused 

Tegevus-
valdkond 

Meede 

Vastutav 
organi-
satsioon / 
asutus 

Tegevuste 
rakenda-
mine 

Hinnangu-
line mak-
sumus 
(EUR) 

Hinnangulised 
muutused ener-
giatarbimises 
(MWh/a) 

Hinnanguline 
taastuvenergia 
toodang 
(MWh/a) 

CO2 heitko-
guste vähene-
mine aastaks 

2020 (tCO2/a)1 

Märkused 

Hooned, seadmed ja rajatised 

Avaliku sek-
tori hooned 

Jõgeva Põhikooli (Piiri 1 
ja Rohu 10) kolimine 
ühishoonesse Rohu 10 

KOV 2017 
8 mln 

Soojus↓ ~385 
MWh/a; Elekter↑ 

~25 MWh/a 
- 90 ETA = C 

Jõgeva Põhikooli (Rohu 
10) rekonstrueerimine 

KOV 2016-2017 

Huvihariduse õppekesk-
konna rekonstrueerimine 

KOV 2018 - 2020 0,3 mln 
Soojus↓ ~100 

MWh/a 
- 4 ETA = C 

Linnaraamatukogule 
sobiliku kaasaegse kesk-
konna rajamine 

KOV 2016 - 2017 1 mln 
Soojus↓ ~100 

MWh/a; Elekter↑ 
~15 MWh/a 

- 20 ETA = C 

Sotsiaalmaja  (Jaama 2B) 
rekonstrueerimine 

KOV 2016 - 2020 0,4 mln 
Soojus↓ ~120 

MWh/a; Elekter↑ 
~12 MWh/a 

- 40 ETA = D 

Jõgeva Sotsiaalkeskuse 
"Elukaar" rekonstrueeri-
mine 

OÜ Jõgeva 
Sotsiaalkes-
kus Elukaar 

2017 - 2020 1,4 mln - - - - 

Elamusektor 
Hoonefondi rekonstruee-
rimine energiatõhusaks 

Korte-
riühistud, 

era-
ettevõtted 

2015 - 2020 - - - - - 

Tänavaval-
gustus 

Tänavavalgustuse  üle-
viimine LED valgustitele 
ja nutika juhtimissüstee-
mi rakendamine 

KOV 2017 - 2020 1,8 mln 
Elekter↓ ~133 

MWh/a  
340 

 

                                                 
1 CO2 heitkoguste vähenemise hinnang konkreetse meetme rakendumisel on koostatud, kasutades indikatiivset soojuse kasutusmahu vähenemist (vt Tabel 3.1) ning kasutata-
vast kütteliigist tulenevat süsihappegaasi eriheitekoefitsienti. Elektri tarbimismahtude puhul võeti lisaks arvesse elektri süsihappegaasi emissiooniteguri Keskkonnaministee-
riumi poolt prognoositud 44%-st vähenemist aastaks 2020 võrreldes 2010. aastaga. Täpsem info süsihappegaasi emissioonitegurite ning eelnimetatud prognoosi kohta on 
leitav allikatest 4 ning 10. 
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Vee-, kanali-
satsiooni ja 
sadevee käit-
lus 

Vee-, kanalisatsiooni- ja 
sadeveetrasside rekonst-
rueerimine vastavalt 
ühisveevärgi ja kanalisat-
siooni arengukavale  

OÜ Jõgeva 
Veevärk 

2016 - 2020 - - - - - 

Soojuse tootmine ja jaotamine 

Kaugkütte-
soojuse toot-
mine 

Jõgeva katlamaja re-
konstrueerimine ülevii-
miseks biokütuste kasu-
tamisele 

Eraküte 
AS 

2014 1,4 mln - 22 000 

4000-7200 

Maagaasiga kütmise korral heite-
kogus ~6000 t 
Biokütuse kasutusele võtuga on 
heitekogus ~2000 t, mis tekib 
maagaasiga kütmisel talvisel 
intensiivse tarbimise perioodil 

Kaugkütesoo-
juse jaotami-
ne 

Amortiseerunud soojus-
torustiku asendamine 
eelisoleeritud torudega  

Eraküte 
AS 

2015-2020 
0,45 mln 
2015.a. 

-297 - 
 

Kaugkütte-
sektori pla-
neerimine 

Soojusmajanduse aren-
gukava koostamine 

KOV, 
Eraküte 

AS 
2016 

4000 – 
5000 € 

- - -  

Linnaplaneerimine 

Hoonestus 

Hoonete kütmisel taastu-
vate energiaallikate kasu-
tamine (päikeseküte, 
maaküte, jm) 

KOV; 
elamute 

omanikud 
2015 - 2020 - - - - - 

Hoonefondi olulisel 
rekonstrueerimisel ener-
giatõhususe miinimum-
nõuete täitmise kontroll 

KOV 2015 - 2020 - - - - - 

Transport 

Jaama-Suvila tn piirkon-
na ettevõtlusala arenda-
mine, avaliku infrastruk-
tuuri ja parema juurde-
pääsu  rajamine  

KOV 2016 - 2017 1,1 mln - - - 
Paremad tingimused ettevõtluse 

arenguks 

Linna eri piirkondi ühen-
davate ja linna lähialasid 
linnaga ühendavate jalg- 
ja jalgrattateede rajamine 

KOV 2015 - 2020 0,8 mln - - - 

Suureneb jalgsi ja jalgrattaga 
liikujate osakaal liiklemises, täp-

sem plaan on esitatud Jõgeva 
linna rattateede arengukseemis 
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Autoliikluse piiramine 
kesklinna piirkonnas, 
parkimise ajaliste piiran-
gute seadmine 

KOV 2017-2018 - - - - 
Väheneb autokasutus, suureneb 

jalgrataste kasutus ja jalgsi liiku-
mine, suureneb liiklusohutus 

 

Avalike rattaparklate 
rajamine, jalgrattalaenu-
tuse korraldamine 

KOV 2016-2020 
     

 

Korterelamute juurde 
jalgrataste parkimis- ja 
hoiustamisalade rajamise 
toetamine 

KOV Alates 2017 
     

Avalikud hanked 
Energiatõhu-
suse nõuded / 
standardid 

Keskkonnasõbralike 
riigihangete põhimõtete 
rakendamine 

KOV 2016 - 2020 - - - - - 

Transport 

Munitsipaal-
sõidukipark 

Energiasäästlike autode 
kasutamine munitsipaal-
sõidukipargis 

KOV 2017 - 2020 - 
    

Töö linnakodanike ja sidusrühmadega 
Teadvustami-
ne ja kohalik 
võrgustikutöö 

Linna halduses olevate 
seni rekonstrueerimata 
hoonete rekonstrueerimi-
ne energiasäästlikuks 
ning madalate ülalpida-
miskulude eksponeerimi-
ne kodanikele ja huvilis-
tele 

KOV 
2015 – 
2020 

- - - - - 

Energiapäevade ja ener-
giasäästuteemaliste koo-
lituste  korraldamine  

KOV 2015 - 2020 600 €/a - - - - 

Autovaba päeva korral-
damine  

KOV, 
MV 

2016-2020 200 €/a 
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Rekonstrueeritud hoonete 
külastuste korraldamine 

KOV, 
Korte-

riühistud 
2015 - 2020 600 €/a - - - - 

 
Linnalehes energiasäästu 
edulugude tutvustamine 

KOV 
      

 

Hooned rekonstrueerinud 
korteriühistute tunnusta-
mine 

KOV 
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Lisa B. Tartu linna nõuded LED-tänavavalgustusele [48] 

Hankes pakutavatele LED-tänavavalgustitele esitatavad nõuded: 

1. Tänav tuleb valgustada vastavalt valgustusklassidele ME4b ja CE4 (250W HPS valgusti-

te asendamiseks). 

2. Arvestada valgustusolukorra B2 vastavust standardile CEN/TR 13201-1:2004; 

3. Valgusti valgusviljakus ehk efektiivsus peab olema peale optilisi ja termilisi kadusi vä-

hemalt 85lm/W;  

4. Värvusindeks peab valgusti LED läätsedel olema ühesugune ja jääma 4000K–4500K 

piirkonda; 

5. Valgusti peab välja andma minimaalselt 10 000 luumenit. 

6. Peavad omama võimalust dimmerdamiseks 0–10V süsteemis; 

7. Valgustid peavad olema eeldimmerdatud järgmiselt: 

a. 15:30 – 21:00 töötab valgusti 90-100% võimsusega, 

b. 21:00 – 24:00 töötab valgusti 75-80% võimsusega, 

c. 0:00 – 6:00 töötab valgusti 50% võimsusega, 

d. 6:00 – 9:00 töötab valgusti 90-100% võimsusega. 

8. Värviedastusindeks CRI>85. 

9. Töötemperatuur on vahemikus -40 kuni + 40 kraadi; 

10. Ei tohi tekitada liigset räigust vastavalt standardile EN13201-2:2003: 

11. Korpus peab tagama kiire juurdepääsu ballastile ja LEDidele ( näit.: hingede peal avatav 

koos ilmakindla kiirlukustusega; kiirpistikühendused jne.) 

12. Jahutuselement peab olema valmistatud alumiiniumist, tagamaks loomuliku soojusvahe-

tust ja tuule ligipääsu LEDide jahutamiseks. Sundjahutamist nagu ventilaator ei tohi ka-

sutada; 

13. Pakutavatele valgustite varuosadele (ballast, LED plokid) saadavus garantii aja vältel 

(esitada tootjapoolne kinnituskiri); 

14. Valgusti kinnitus peab võimaldama valgusti kaldenurka muuta vähemalt 0–15 kraadi. 

15. Garantii peab olema vähemalt 5 aastat nii valgustile, LED-ile kui ka ballastile. Tootja 

LED valgusti peab olema läbinud IESNA LM 63-2002 ja IES LM 79 testi. 

16. Peab omama löögikindluse klassi vähemalt IK08; 

17. Omama minimaalselt kaitseklassi IP 65;  

18. IP klassid ja IK klassid peavad omama sertifikaate tunnustatud asutustelt; 

19. Peavad valgustama pikiteed; 
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20. Esitada valgusarvutused Dialuxi või analoogse programmiga 3(kolme) mastiga tänava-

lõigule: 

a. Postikõrgus h= 8m; 

b. Mastivahe lm= 32m; 

c. Tänavalaius on 10m. 
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