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Energiatõhususe ja taastuvenergia
kasutuse edendamine avaliku
sektori hoonetes
• Meetme eesmärk on heitmekaubanduse kauplemissüsteemist
(HKS) saadava tulu rakendamine avaliku sektori hoonete
energiatõhususe parandamiseks, hoonesse tarnitud energia ja
hoone ülalpidamiskulude vähendamiseks või taastuvenergia
kasutuse edendamiseks.
• Rakendusasutus Rahandusministeerium ja rakendusüksus SA
KIK.
• Taotluseid, sh energiaauditeid hinnati 2017 märts-juuni.
• Määruse (MM) § 9 sätestab hoone energiaauditile esitatavad
nõuded, täpsemalt kirjeldatud juhendis.
• KIK hindas energiaauditeid (EA) sisuliselt koostöös volitatud
energiatõhususe spetsialistidega, tase 8.
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EA mõju taotluste hindamisele
•
•

•

Vastavalt MM § 9 lg 2 pidi EA olema koostatud vähemalt kuuenda
taseme energiaaudiitori poolt.
Osakutse elamute energiaauditi tegemiseks ei ole piisav ja
osaliselt mindi sellega ka alt, taotluse vormilises ja/või sisulises
kontrollis saatis projektikoordinaator (PK) tähelepaneku toetuse
saajale EA sisulisse kontrolli suunamine venis.
– Õppetund: taotlusega koos esitatavate materjalide osa tuleb
infopäeval/juhendites senisest rohkem rõhutada. Vastutus on
nii hankijal kui töö teostajal!
Osakutsega audiitorid võisid olla kaasatud, kuid vastutav isik pidi
olema vähemalt 6 taseme energiaaudiitor.
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EA mõju taotluste hindamisele
• Lisaks tuvastas PK muud ilmselged puudused:
1. Hoone köetav pind ei vasta ehitisregistri
andmetele
2.
Puuduvad dünaamilise simulatsiooni
tarkvaraga tehtud arvutused ja/või
ülalpidamiskulude; tarnitud energia
energiakasutuse muutumise kalkulatsioonid, 3D
pildid hoonest vmt.
• Kõik eeltoodud puudused tekitasid olukorra,
kus EA jõudis sisulisse kontrolli hiljem kui
planeeritud.
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EA mõju taotluste hindamisele,
hindamiskriteeriumid
•

Taotluste hindamiskriteeriumeid oli viis, millest kaks tulenesid
otse energiaauditist ja selles olevast
alusandmetest/arvutuskäigust (MM Lisa 2):
1. Hoonesse tarnitud energia vähenemine rekonstrueeritava
hoone munitsipaallasteaia ainukasutuses oleva köetava pinna
ühe ruutmeetri kohta
2. Hoone ülalpidamiskulude vähenemine rekonstrueeritava
hoone munitsipaallasteaia ainukasutuses oleva köetava pinna
ühe ruutmeetri kohta.
• KIK täpsustatud juhend täienes pärast taotlusvooru
väljakuulutamist, kuid hindamiskriteeriumite aluseks olevate
andmete esitamise nõue on toodud ka MM § 9 lg 3 p 5.
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EA mõju taotluste hindamisele
•
•

•

Vastavalt MM § 13 hinnati taotlusi viies territoriaalsels grupis,
lõplik pingerida moodustati kui kõik grupi taotlused, sh lisad (EA)
olid hindamiskomisjonis vastavaks/mittevastavaks tunnistatud.
Ehk enne kui energiaaudit ei olnud sisuliselt vastavaks või
mittevastavaks loetud ja eksperdi poolt kontroll-leht allkirjastatud
ei olnud võimalik hindamisega edasi liikuda. Seega kui grupis oli
kasvõi üks puudulik audit, siis hoidis see ajaliselt kinni kogu
grupi pingerea moodustamist.
EA tehnilistest probleemidest räägib lähemalt Teet Tark.
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EA mõju taotluste hindamisele
•
•

•
•

Energiaaudiitorile oli selle meetme raames pandud oluline
vastutus, auditi kvaliteedist olenes toetuse saaja taotluse
rahuldamine/mitte rahuldamine.
Koostöös ekspertidega suutsime kõik EA tingimustele vastavaks
lugeda ning taotlused vastavaks tunnistada. Ilma ekspertide lõputu
kannatlikkuseta ei oleks selle meetme hindamistulemused
kindlasti niivõrd head olnud.
Hindamiseks ettenähtud aega ületati oluliselt.
KIKile teadaolevalt ei ole varasemalt sellisel kujul EA sisulist kontrolli
teostatud, kuid loodame, et edaspidi saab see olema
rakendusüksuste tavapraktika, sest EA olev info mõjutab oluliselt
meetme eesmärkide saavutamist.
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Energiaaudiitorite kaasatus
projektide elluviimisel
•
•

•

Projektide elluviimisel on selgunud, et mõnel juhul soovitakse EA
toodud töödest loobuda või tulenevalt projektlahendusest töid
täpsustada.
Kui töid soovitakse ära jätta, siis tuleb toetuse saajal KIKile
tõendada meetme eesmärkide jätkuvat täitmist, mis tähendab, et
palume põhjendatud juhtudel esitada energiatõhususarvu
simulatsioon arvutuse, et veenduda hoone jõudmises Cenergiaklassi (MM § 9 lg 3 p 4).
Oluline on märkida ka seda, et toetuse saaja lähtus taotluse
abikõlbliku summa määramisel energiaauditist, mis tähendab, et
audiitoritel lasub suur vastutus projekti eelarve moodustamisel.
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Viited

•
•

MM: https://www.riigiteataja.ee/akt/117012017009
https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/lasteaiahoonetesenergiatohususe-ja-taastuvenergia-kasutuse-edendamine
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