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Infokiri nr 1 
Steeep projekti esimene infokiri annab Teile hea ülevaate energiasäästu valdkonnas toimuvast Eestis. Anname ülevaate 
üldistest trendidest ja eesmärkidest Eestis, juhindudes eelkõige EL-i energiasäästu direktiivist. Samuti infot millised on 
põhilised energiatõhusust arendavad meetmed ja asutused. Leiate ülevaate ka novembris toimuvast energiasäästu nädalast ja 
teistest lähiaja valdkonnas toimuvatest põnevatest üritusest. 

 

 

ÜRITUSED 
 
11.-17. nov toimub üle Eesti 
Energiasäästunädal, kutsudes mõtle-
ma energia tarbimise vähendamise 
peale. Viiendat korda toimuva 
Energiasäästunädala eesmärk on 
panna inimesi mõtlema energia 
tarbimise ning selle vähendamise 
peale, raames toimub üle Eesti ligi 50 
erinevat üritust, seal hulgas 
seminarid, esitlused, töötoad ja 
õppepäevad. Loe lisaks. 

 
 
 

ÜRITUSED 
 
 

„Mida toob tulevik?“ 27. novembril 
toimub algusega kell 9.00 
Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt 
7a, Tallinn) energiamajanduse 
teemaline seminar valdkondlikust 
muutuvast õigusruumist, energia-
kasutusest ja energiasäästust. Loe 
lisaks. 
 

 
Lisainfot leiate kodulehelt ja 
facebookist 
 
Kutsume jälgima STEEEP projekti 
facebook lehte!  

  
 
 
 
 

 
 

Mis on energiasäästu direktiiv ja millised olulisemad 
meetmed? 
 

Eesti juhindub energiasäästu valdkonna väljakujundamisel peamiselt 2012. 
aastal vastu võetud Euroopa Liidu energiasäästu direktiivist. Laiahaardelise 
direktiivi rakendamiseks luuakse Eestis 2014. aastal uus 
horisontaalne energiamajanduse korralduse seadus, mille koostamise 
esimeses etapis reguleeritakse kogu energiasäästu valdkond. Kui rääkida 
kohalikest energiasäästu meetmetest (lisaks EL-i eesmärkidele ja riiklikele 
ettepanekutele), siis nendeks on iga-aastast kokkuhoidu 1,5% aastas 
lõpptarbijale müüdavast energiast kuni perioodil 2020, tarbijatele juurdepääsu 
tagamine oma energiatarbimise andmetele, suurettevõtete kohustus viia iga 
nelja aasta järel läbienergiaaudit, valitsusasutustele täiendavad nõuded mh 
rakendada energiatõhususnõudeid riigihangetes. Loe lisaks. 

 

Kes on energiatõhususe teemal pädevad asutused? 

Eestis on energiatõhusust arendavateks asutusteks Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium keskendudes peamiselt hoonete 
energiatõhususega seonduvale, energiatõhususe meetmete elluviimisel ja 
rakendamisel on põhilisteks asutusteks KredEx (korterite, väikeelamute 
energiatõhusus) ja Keskkonnainvesteeringute Keskus (infrastruktuuri 
energiatõhusus), samuti Riigikinnisvara AS ja Konkurentsiamet. Loe lisaks. 
 
 

ÜRITUSED: Tarbimise juhtimise teemal 
 

Energiasäästunädala raames toimub 11. novembril  kell 10.00 TTÜ-s seminar 
“Tarbimise juhtimise” teemal, tutvustades TTÜ energeetikateaduskonna 
prodekaan Argo Rosina hiljuti ilmunud selleteemalist uurimistööd. Eesti 
elektrisüsteemi haldur Elering ja Tallinna Tehnikaülikool soovivad 
Energiasäästunädala raames anda ühise seminariga elektritarbimise juhtimise 
võimalustest omapoolse panuse „targa“ energiatarbimise propageerimisse. 
Eleringi projektijuht Kristo Klesment tutvustab seminaril teadus- 
arendustegevuse projekti Estfeed tarkvaraplatvormi, mis pakub energiaturu 
huvitatud osapooltele võimalust välja arendada erinevaid teenuseid 
energiatarbimise jälgimiseks ja tõhustamiseks. Uurimistööga on võimalik 
tutvuda Eleringi kodulehel. Loe lisaks. 

 
 

www.steeep.eu ja http://www.koda.ee/steeep 
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