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1) Sissejuhatus – ilmekad näited tuleviku juhtimiseks 

Tõusvate energiahindade, kliimamuutuse ja sotsiaal-majanduslike probleemide ajajärgul 
peavad kõik ELi piirkonnad leidma viise, kuidas tagada kõikidele elanikele taskukohane, 
stabiilne ja kindel energiavarustus ning järgida samas keskkonna- ja jätkusuutlikkuse 
kriteeriumeid. 

Erisuguseid nutivõrgusüsteeme ja -algatusi uurides võime näha, et mitmed lahendused on juba 
olemas. Mõned piirkonnad on muutnud end energiaostjast energiatarnijaks ja seadnud 
olulisele kohale taastuvenergia, pakkudes sel viisil välja säästva energiatootmise mudeli, mis 
võimaldab energiahinnad stabiliseerida ja samal ajal tulu saada.

Näiteks Austrias asuv Güssing, mis rahuldab kogu oma energiavajaduse kohalikest 
taastuvatest allikatest, nagu kohalik biomass, päikese soojusenergia ja fotogalvaanika, on 
muutunud varasemast vaesest äärepoolsest piirkonnast jätkusuutlikkuse eeskujuks. Piirkonna 
elektrijaamad tekitavad vaieldamatult sotsiaal-majanduslikku mõju ning loovad piisavas 
mahus üleliigset energiat, et saada taastuvate energiaallikate rahastamisse taasinvesteeritavat 
tulu1. 

Nii saared kui ka maapiirkonnad ja hõredalt asustatud piirkonnad on leidnud uusi viise, kuidas 
muutuda nutivõrkude süsteemidesse investeerides välisest energiavarustusest sõltumatuks. 
Piirkonnad, millel õnnestub kombineerida taastuvenergia ja arukad salvestusviisid, ei vähenda 
üksnes oma suurt sõltuvust fossiilkütuste impordist; nad saavad tagada oma elanikele ka 
energiavarustuse kindluse. 

Niisugust innovatsiooni ja muutust võib näha Madeiral (Portugal)2, El Hierrol (Hispaania), 
Hostětínis (Tšehhi Vabariik) ja Ikarias (Kreeka)3 – need eeskujud näitavad, et energiavõrkude 
ümberkujundamine ja fossiilkütuste asendamine kohalikust taastuvenergiast toodetud 
elektriga on ohutu, taskukohane ja saavutatav tegelikkus. 

Terviklikku käsitlusviisi rakendades on võimalik teised sektorid, nagu transport ning kütte- ja 
jahutussüsteemid, ühendada, luues nii tugeva koostoime ja vähendades CO2-heidet. Seda on 
tehtud Taanis4, kus suure tootmismahu ajal toodetud elektrienergia salvestamine arukasse 
taristusse võimaldab kohalikult toodetud energiat ka kohapeal tarbida. 

Taastuvenergia mudelpiirkond Harz on ebasoodsas olukorras olev piirkond Saksamaal, mis 

                                               
1 ÖIR (Austria ruumilise planeerimise instituut): Bernd Schuh, Erich Dallhammer.
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni taotlusel: 
„INFRASTRUCTURE FOR RENEWABLE ENERGIES: A FACTOR OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT” (taastuvenergia 
taristu: kohaliku ja piirkondliku arengu tegur) 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, lk 41.
2 ÖIR (Austria ruumilise planeerimise instituut): Bernd Schuh, Erich Dallhammer.
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni taotlusel: 
„INFRASTRUCTURE FOR RENEWABLE ENERGIES: A FACTOR OF LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT” (taastuvenergia 
taristu: kohaliku ja piirkondliku arengu tegur) 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, lk 50.
3 El Hierro: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx; 
Ikaria saar (vt Teadusuuringute Ühiskeskuse teaduse ja poliitika aruanded. „Smart Grid projects in Europe: Lessons learned and current 
developments” (arukate võrkude projektid Euroopas: õppetunnid ja praegused arengusuunad). 2012. aasta ajakohastatud versioon, 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-
_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf, lk 58.)
4 Euroopa Taastuvenergia Nõukogu (EREC), Greenpeace: „[r]enewables 24/7 infrastructure needed to save the climate” (taastuvad 
energiaallikad 24/7 – kliima päästmiseks vajalik taristu). http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-
2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, lk 36.
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hõlmab kõiki eespool nimetatud elemente: peamiselt taastuvatel energiaallikatel põhinev 
energiatootmine ja -jaotus, teadus- ja arendustegevus, energia salvestamine, tarbimine ja 
energia säästmine (sealhulgas nutiarvestid, tootmistipu kujundamine, isolatsioon, e-transport), 
kui tuua veel üks konkreetne eeskuju parimate tavade näidispiirkonnast1.

Lisaks saavad nutivõrkude süsteemidega piirkonnas kohalikud kogukonnad ja elanikud olla 
võrdselt tootjad ja tarbijad – osaliselt toota ise oma vajaliku energia, osaliselt müüa energia 
võrku ja tegutseda koos teiste osalejatega virtuaalsetes elektrijaamades. Teenäitajaks on mitu 
eeskuju: juba praegu kuulub elanikerühmadele oluline osa näiteks päikesepaneelidest, mõne 
on inimesed soetanud koguni ühendustena2. See teeb võimalikuks nii kohapeal toodetud 
taastuvenergia aktiivse lisamise võrku kui ka elanike aktiivse osalemise meie tulevases 
energiatootmises ja -tarbimises. 

2) Nutivõrgud on lahendus

Praeguse energiavõrgu muutmise üks peamisi stiimuleid on muutlike energiaallikate (nagu 
tuule- ja päikeseenergia) parem kasutamine. Nende täielikku potentsiaali saab kasutada ära 
vaid siis, kui paindlik nutivõrk tasakaalustab energiavarustuse ja -nõudluse kõikumise ning 
tagab aruka salvestus- ja jaotussüsteemi. See tähendab vajadust mõelda nii suurelt – ELi 
tasandil – kui ka väikeselt, majapidamise ning kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Näiteks 
avamere tuulepargid toodavad suures mahus energiat tarbivast tööstusest eemal ning võivad 
tagada energia rahvusvahelisel tasandil mitmele piirkonnale. Päikesepaneelid katusel 
toodavad madalpingeenergiat ühe majapidamise jaoks, kuid täiendava, kasutamata energiaga 
võib toita võrku ning seega on vaja kahesuunalist energiavoogu. Kui päikesevalgust on vähe 
või kui tuul ei ole tugev, tuleb võrgu stabiliseerimiseks tagada lisaenergia (salvestatud 
energiast või muudest paindlikest energiaallikatest). Et aidata kaasa sellele üleminekule 
traditsiooniliselt energiavarustuselt vahelduvamale, detsentraliseeritud energiatootmisele, 
tuleks analüüsida erisuguseid regulatiivseid, õiguslikke ja äristiimuleid3. 

Vaja on investeerida kõikide pingete jaoks ettenähtud elektrivõrkudesse ning muudesse 
lahendustesse, nagu soojus- ja elektrienergia koostootmine. Kõikide piirkondade jaoks sobivat 
ühtset lahendust ei ole. Parim on piirkonnapõhine lahendus, mille juures võetakse arvesse 
kohalikke tingimusi. Nii toimides on võimalik muuta kohalik energiatootmine ja -tarbimine 
optimaalseks. Seepärast tuleks investeeringud esmajoones suunata võrkude ja paindlike 
ressursside, sealhulgas salvestusvõimaluste kohalikule panusele.

3) Nutivõrk on rohkem kui nutiarvesti – laiahaardelisema ja mitut valdkonda hõlmava 

                                               
1 ÖIR (Austria ruumilise planeerimise instituut): Bernd Schuh, Erich Dallhammer.
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni taotlusel: „Infrastructure 
for renewable energies: a factor of local and regional development” (taastuvenergia taristu: kohaliku ja piirkondliku arengu tegur) 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, lk 59.
Võrdluseks ka REGMODHARZ: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
2 Vaata nt maapiirkonna näidet elanikele kuuluva päikesepaneeli kohta avalikus ujulas Eltville’is Saksamaal: http://www.buergersolar-
eltville.de/.
3 Vt Sascha Müller-Kraenner ja Susanne Langsdorf Heinrich Bölli sihtasutuse jaoks: „Eine Europäische Union für Erneuerbare Energien –
Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und Fördersysteme”, 2012. 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_erneuerbare_Energien_0.pdf, 
lk 25–27.
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käsitlusviisi nimel

Komisjoni arukate võrkude töörühm määratleb nutivõrke kui elektrivõrku, millesse saab 
kulutõhusalt integreerida kõigi võrguga ühendatud kasutajate – tootjate, tarbijate ja tootvate 
tarbijate – käitumise ja tegevuse, selleks et saada majanduslikult tõhus ja säästlik 
elektrisüsteem, mis on väikeste kadudega, kvaliteetne, varustuskindel ja ohutu1.

Ühelt poolt lubab nutivõrk selle määratluse järgi uut arukamat tüüpi energiasüsteemi, kus 
energia toodetakse ja kasutatakse tootmiskoha lähedal, mitte ei transpordita kaugelt, ning kus 
on võimalik kahesuunaline tootmis- ja tarbimiskoha vaheline kommunikatsioon. 

Teiselt poolt on mitmed juhtuuringud näidanud, et nutivõrkude rakendamine tuleb kinnistada 
üldises regionaalpoliitikas, et piirkond sellest maksimaalselt kasu saaks. 

Energiasektor on seotud mitme teise valdkonnaga, sealhulgas elamumajanduse, keskkonna, 
sotsiaalse kaasatuse, ehitussektori ja transpordiga. Seega on neil piirkondadel kasulik 
koostada piirkondlik kava, mis sisaldab energiasektorit kõrvuti kõikide nende muude 
valdkondadega. On hädavajalik, et elanikud oleksid kaasatud ja aitaksid piirkondlikule 
kavandamisele kaasa. Just võrkude kavandamist iseloomustab praeguste protsesside puhul 
läbipaistvuse puudumine ning seda tuleb parandada; kavandamisprotsessi tuleb piisaval 
määral kaasata nõudlus ja tootmine ning see peab hõlmama jaotusvõrguettevõtjaid ja 
nutivõrkude tehnoloogia pakkujaid. Selline laiahaardeline käsitlusviis suurendab koostoimet 
ja tagab pikaajalise mõju.

Nutivõrk tähendab energiakadude vähendamist tootmis-, ülekande- ja jaotusetappides. 
Energia säästmine tähendab nii tootmis- kui ka jaotusetapis kaotatud energia hulga 
vähendamist. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) tähendab ka lõppkasutajate 
aktiivset kaasatust, et suurendada teadlikkust ja jõuda elanike kui teadlike energiatarbijateni. 
Nii säästetakse kogu võrgu ulatuses, sealhulgas lõpptarbijate juures, ning muudetakse 
majanduslik ja ökoloogiline kasu maksimaalseks ja saavutatakse suurem varustuskindlus. 
Seega täidab IKT-sektor energiasektori arukamaks muutmisel üliolulist rolli. Just IKT-
sektorile, mitte jaotusvõrguettevõtjatele ega põhivõrguettevõtjatele, kuulub tehnoloogia, mis 
teeb võimalikuks kahesuunalise teabevoo võrgus. Kogu seda mõju saab suurendada, kui 
energia säästmine on tõepoolest kogu nutivõrke käsitleva piirkondliku kavandamistöö 
keskmes.

Seepärast peame nutivõrkude arendamise kohalikke ja piirkondlikke tagajärgi analüüsides 
kaaluma laiemat pilti regionaalpoliitika taustal. Seega teeme ettepaneku kasutada väljendit 
„arukad energiasüsteemid”. Arukas energiasüsteem hõlmab nutivõrke, nutiarvesteid, 
taastuvenergia tootmise suurendamist, arukaid salvestusviise, energiatõhususe meetmeid, 
nutivõrguga seotud kaudseid sektoreid ja muid seonduvaid elemente piirkondliku energiakava 
raames. 

4) Kasulik mõju kohalikule tööhõivele piirkonna majanduses

                                               
1 Nutivõrkude ja nutiarvestite funktsioonid 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf.
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Laiahaardelisemate arukate energiasüsteemide arendamise ja edendamise oodatud tagajärjed 
on ulatuslikud. Lisaks juba nimetatud kasule võivad arukad energiasüsteemid hõlbustada 
kohalike jätkusuutlike töökohtade loomist. Üks peamisi valdkondi, kus töökohti luuakse, on 
ehitussektor1, ning seda mitte ainult energiataristusse tehtavate otseinvesteeringute kaudu, 
vaid ka investeeringutega energiatõhususe meetmetesse ja renoveerimisse, näiteks 
elamumajanduse valdkonnas. See toob kaasa traditsioonilise sektori ümberkujundamise, 
edendades VKEsid ja tekitades suure nõudluse uute oskuste järele traditsioonilistel 
töökohtadel. Seepärast tuleb investeerida uute töökohtade jaoks vajalikesse uutesse 
oskustesse. Samavõrra puudutab see IKT-sektorit, transpordisektorit ja sektoreid, mis 
pakuvad keskkonnahoidlikke seadmeid ja teenuseid2, sest need seostuvad otse ja kaudselt 
aruka energiasüsteemi kasutuselevõtuga. Nendes sektorites võib luua suure hulga uusi 
töökohti ka arukat energiasüsteemi käsitlevate piirkondlike kavade elluviimise tulemusena.

Lisaks avaldab arukas energiasüsteem suurema energiatõhususe korral võimendava mõju tõttu 
märkimisväärset ülekanduvat mõju tööhõivele kogu majanduses, sest tagatud on stabiilne, 
kindel energiavarustus.

Seega on arukate energiasüsteemidega seoses oluline, kuidas saavad piirkonnad edendada 
arukate energiasüsteemide rakendamisest tulenevaid kohalikke tööhõivevõimalusi, näidates, 
miks on arukatesse energiasüsteemidesse tehtavad avaliku sektori investeeringud peamine viis 
muuta kohalik ja piirkondlik tööturg edukaks. 

5) Arukad energiasüsteemid kui energiademokraatia vahendid

Raportis vaadeldakse ka nutivõrkude, kohaliku taastuvenergia tootmise ja jaotamise 
demokraatlikke aspekte. Rõhutatakse, kui olulised on tarbijad ja elanikud mitte ainult energia 
kasutajate ja seega võimalike energia säästjatena, vaid ka aktiivsete osalejatena arukas 
energiataristus ja jaotamises, sest nemad peavad ajakohastatud süsteemidest kasu lõikama. 
Aktiivne osalemine ei tähenda vaid n-ö emotsionaalse omanikutunde loomist, aktiivne 
osalemine võib suurendada ka kohalikku sissetulekut.
Aktiivne osalemine suurendaks ka ühelt poolt taastuvenergia süsteemide vastuvõetavust ja 
teisalt teistsugustele energiatarbimise harjumustele ülemineku vastuvõetavust. Seetõttu on 
vajalik üldsuse täielik osalemine partnerluspõhimõtte alusel, kasu jagamine ning kogu 
kavandamisprotsessi läbipaistvus. Üksnes lõppkasutajat kõikidesse aruka energiasüsteemi 
arendusetappidesse kaasates on võimalik tagada pikaajaline jätkusuutlik edu. Et tõkkeid ELi 
tasandil vähendada, peab Euroopa Komisjon jätma ühtse turu raames kohalikele eeskirjadele 
rohkem ruumi.

6) Andmekaitse ja eraelu puutumatus
                                               
1Võrdle nt CEDEFOP. ILO: „Skills for green jobs. European Synthesis report” (Euroopa kokkuvõtlik aruanne – oskused rohelisteks 
töökohtadeks). http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, lk 3.

2 UNEP, ILO, IOE ja ITUCi 2008. aasta keskkonnahoidlike töökohtade algatus „Keskkonnahoidlikud töökohad: suund inimväärsele tööle 
jätkusuutlikus, madalate süsinikdioksiidiheite näitajatega maailmas”.
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Nutivõrgud ja nutiarvestid saavad toimida vaid siis, kui võrgu raames vahetatakse 
isikuandmeid. Uuringud näitavad, et elanikele teeb muret nende isikuandmete kaitse, kui 
teave iga majapidamise reaalajas elektritarbimise kohta registreeritakse ja seda uues arukas 
taristus kasutatakse. Arukate energiasüsteemide kasutuselevõtu vastuvõetavuse 
suurendamiseks on äärmiselt oluline, et erakasutajate andmed jääksid konfidentsiaalseks ja ka 
kaitstuks. Seepärast tuleks kehtivaid andmekaitse alaseid õigusakte riiklikul või ELi tasandil 
kohandada. Toetada tuleb teadus- ja arendusvaldkonna investeeringuid kõrgetasemelistesse 
anonüümseks muutmise vahenditesse. Kehtima peavad ka sõnaselged suunised selle kohta, 
kes vastutab andmekogumise, andmeedastuse ja eeskätt andmeturbe eest. 

7) Arukate energiasüsteemide jaoks vajalik raamistik

i) Rahastamine
Selles osas esitatakse erisugused rahastamisvõimalused, et lahendada keeruline küsimus, kes 
maksab nutivõrkude jaoks vajaliku taristu arendamise eest. Vaadeldakse rahastamisvahendeid 
ja vastavaid õigusakte ning EIP ja muude Euroopa finantseerimisasutuste rolli. Erilist 
tähelepanu pööratakse Euroopa fondidele, näiteks Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidele, eeskätt Euroopa Regionaalarengu Fondile (ERF), 
Ühtekuuluvusfondile ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondile. 
Rahastamisvõimalused perioodiks 2014–2020 hõlmavad investeeringuid taastuvatest 
energiaallikatest pärit energia tootmisse ja jaotamisse, energiatõhususse ja taastuvenergia
kasutamisse, samuti arukasse energiajuhtimisse ja arukatesse jaotus-, salvestus- ja 
ülekandesüsteemidesse. ERFi puhul nähakse piirkondadele ette miinimummäär ning sõltuvalt 
oma majandusarengu tasemest suunavad nad kuni 20% ERFi ressurssidest eelnevalt 
nimetatud investeerimisprioriteetidesse. Et hõlbustada kättesaadavate vahendite kasutamist 
projektide arendamise ja juhtimise (haldus)suutlikkuse parandamise kaudu, muutub ka 
suutlikkuse suurendamine rahastamiskõlblikuks ning aitab kasutada ära võimalusi 
nutivõrkude arendamise valdkonnas. Need võivad toimida investeerimise katalüsaatoritena 
ning raportis keskendutakse investeerimisstiimulitele. Kuna rahastamis- ja otsustamisprotsessi 
on kaasatud mitu territoriaalset tasandit, täidab mitmetasandiline valitsemine edukas 
rakendamises olulist rolli.

ii) Riigiabi ja muud ühtse turu eeskirjad
Praegune siseturu poliitika hoiab mitmed sektorid rangelt lahus, põhjendades seda konkurentsi 
suurendamisega. See võib osutuda aruka energiasüsteemi jaoks takistuseks ning muuta mitut 
valdkonda hõlmava käsitlusviisi saavutamise keeruliseks. Seega tuleks selline poliitika uuesti 
läbi vaadata ning avada piirkondlike ja kohalike asutuste jaoks võimalused, kus toetusi ja 
sääste jagatakse sektorite vahel, pakkudes arukamat ja paindlikumat raamistikku, mis 
lõppkokkuvõttes lubab rohkem säästa nii energiasektoris kui ka muudes sektorites. 

iii) Koostalitlusvõime ja avatud standardid
Kuna regulatiivne ebakindlus ja erisugused standardid aeglustavad aruka taristu levikut, on 
lahenduseks aruka taristu koostalitlusvõime. Vaja on ka suuremat koostööd Euroopa tehniliste 
standardite organisatsiooniga. Kui nutiarvesteid ei saa kasutada muudes piirkondades ning kui 
nutivõrgud ei saa vahetada infot muude riikidega, läheb lisandväärtus kaduma. Keerukad 
turutingimused ja õigusraamistikud kujutavad endast arukate energiasüsteemide peamist 



DT\1004662ET.doc 7/7 PE519.781v01-00

ET

takistust. Need aspektid tuleb võrdselt investeerimismudelite koostalitlusse lülitada ning 
koostalitlusvõimele kaasaaitamiseks on vaja avatud standardeid.

8) Piirialad ja riikidevaheline võrgustik

Raportis uuritakse piirkondade ühendamist ja mestimist, kasu ja teadmiste jagamist, samuti 
piirkondadevahelist koostööd kulude ja tulude analüüsi aspektist. Väga sageli ei ole piirialade 
jaoks kõige ökoloogilisem ja majanduslikum lahendus üksnes riigisisene, vaid ka riigipiiri 
ülene koostöö naabritega. Sellist piiriülest lahendust tuleks soodustada. Teadmisi tuleks 
jagada laiaulatuslikumalt ka ELi tasandil ning seepärast tuleks ELi tasandil edendada 
koostöövõrkude loomist ja parimate tavade vahetamist kõikide piirkondade vahel. See oleks 
samm arukate energiasüsteemide piirkondade rahvusvahelise võrgustiku loomise suunas.


