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KESKKONNA- JA KLIIMATEEMAD EESTI PANGAS

▪ Eesti Panga strateegia arendusülesanne (alates 
septembrist 2021)

▪ Juhatuse ja Nõukogu tugi äärmiselt oluline

▪ Keskkonnahoidlikkuse põhimõtted rakendamiseks 
kõikides protsessides ja töölõikudes 

▪ Organisatsiooni süsinikujalajälje hindamine 2020. aasta 
kohta 

▪ Keskkonnategevuskava koos eesmärkide ja 
mõõdikutega

▪ Rohelise kontori ülevaatus 5. oktoobril 2022 ja 
sertifikaat.

JUHATUS

Rohelise kontori 
juhtrühm

Rohelise kontori 
projektirühm

Keskkonna-ja 
kliimakomisjon 
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TÖÖTAJATE KAASAMINE

▪ Töötajad on keskkonna- ja kliimateemade 
käsitlemisesse ja Rohelise kontori 
rakendamisse kaasatud

▪ Vahendid: infotunnid, seminarid, välised 
esinejad (LHV, Keskkonnaministeerium 
jt), külastused teistesse asutustesse 
(Kaitseministeerium); 
sisekommunikatsioon

▪ Oma Lehes Rohenurga rubriik 

▪ Ettepanekute ja tagasiside postkast

▪ Strateegiline eesmärk: töötajate üldise 
keskkonna- ja kliimateadlikkuse 
tõstmine

▪ Anda igale töötajale võimalus kaasa 
rääkida keskkonna- ja kliimateemadel, 
osaleda KEKO töös

▪ Regulaarselt toimuvad rohehommikud 
on väga osavõturohked

▪ Koolitused: roheteemad inimeste 
arendamise kavas; keskkonna- ja 
kliimateemalistest 
koolitusvõimalustest informeerimine





SÜSINIKU JALAJÄLJE HINDAMINE: EESTI PANGA JA 
FINANTSINSPEKTSIOONI KVARTAL

HOONED ON VÄLJAKUTSE

▪ Eesti Pank ja FI asuvad ühises kesklinna kvartalis, kuhu kuulub nii ajaloolisi pangahooneid kui tänapäevaseid 
büroohooneid (ca 15 000 m2). Eesti Pangale kuulub ka Maardu mõis (muinsuskaitse objekt)

▪ Töötajate arv: Eesti Pank ca 230 töötajat ja Finantsinspektsioon ca 110 töötajat. 

… JA EI OLE PÄRIS TAVALINE KONTOR

▪ Sularaha töötlus ja hoiustamine: peame tagama krediidiasutuste igapäevase teenindamise ja protsesside ja hoonete 
turvalisuse

▪ Eesti Pank on elutähtsat teenust korraldav asutus makseteenuste ja sularaharingluse osas 

▪ Eesti Pank haldab Eesti Vabariigi ja koos teiste eurosüsteemi keskpankadega ka Euroopa Keskpanga välisreserve, 
investeerib finantsvara

▪ Eesti Pank vastustab Eesti Vabariigis finants- ja välissektori statistika koostamise eest. 

▪ Eesti Panga muuseum ja muuseumipood – avatud külastajatele teisipäevast laupäevani



EP JA FI SÜSINIKU JALAJÄLG Valdkonnad, kus süsiniku jalajälg 
suurim:

- elektri ja soojusenergia tarbimine

- euromüntide tootmine ja 
sularaha transport (ainult EP)

- kontoritehnika ja tooted

- töötajate tööle- ja kojusõit

- ärireisid

Kokku 2020. a 2 362 tonni CO2 ekv
(EP) + 412 tonni CO2 ekv (FI). See 
tegi Eesti Pangas töötaja kohta pea 
11 tonni CO2 aastas.
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SKOOP 2: ENERGIATARBIMINE, SISEKLIIMA JA 
KONTORIHOONETE ENERGIATÕHUSUS

▪ 2020.aasta andmete alusel moodustas Skoop 2 
ca 70 % kogu kvartali süsiniku jalajäljest

▪ Alates 2021 kasutusel roheline energia 
(eeldatav mõju EP/ FI 2022. a CO2 jalajäljele –
55% kuni –60% vrd 2020. a tasemega)

▪ Eesmärk on tarbimise vähendamine; hoonete 
soojapidavuse ja energiatõhususe 
suurendamine

▪ Ventilatsiooni ja küttesüsteemide 
projekteerimise käigus targa maja võimaluste 
rakendamine

▪ Energiasäästu meetmete ja kokkuhoiu 
võimaluste tõhusam rakendamine 
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SKOOP 3: TÖÖTAJATE TÖÖLE-KOJU 
LIIKUMINE

2020 Mõju
t CO2-ekv

Osakaal 
kogu 
jalajäljest

Osakaal 
Skoop 3 
emissioo-
nidest

Küsitlusele
vastanud 
töötajate 
arv

EP 83,1 3,5% 13,5% 70,8%

FI 35,1 8,7% 29,3% 55,8%

• Jalgratta parkla sisehoovis on jõudsalt laienemas

• Jalgratturitele loodud riietumise ja duširuumi kasutamise 
võimalused

• Kaalumisel elektriauto laadimiskoha loomine sisehoovi ning 
ühistranspordi piletikulu hüvitamise võimalus



EESTI PANGA KESKKONNATEGEVUSKAVA KUNI 2027

▪ Esmakordne katse kaardistada võimalikud 
keskkonnategevused

▪ Aluseks Eesti Panga 2020. a süsiniku jalajälje 
hindamisel saadud andmed

▪ 70% jalajäljest Skoop 2 ehk elektri- ja soojusenergia 
tarbimine

▪ Välja jäi sularaha kasutamine; kohvik; ...

▪ EP investeerimisportfellide jalajälje hindamine 
toimub eraldi koos eurosüsteemi-ülese 
tegevuskavaga

▪ Mitmed euroala keskpangad eesmärgistavad 
skoop 1 ja 2 heitmete netonulli viimist.

▪ Eesti Pank ei ole sellist eesmärki endale seadnud

▪ Sisemine dokument osakondade 
tööplaanide koordinatsiooniks; 
uuendatav igal aastal

▪ 2020. aasta (nagu ka 2021) ei olnud 
tavalised. Tellime süsiniku jalajälje 
raporti 2022. aastast alates iga järgneva 
aasta kohta, mille alusel saab 
keskkonnategevuskava kohendada 
realistlikumaks

▪ Skoop 1 (fossiilkütuste tarbimine) ja 
skoop 2 (fossiilkütuste kaudne tarbimine, 
st elektri- ja soojatarve) heitmeid on EP-l 
võimalik oluliselt vähendada ja mitmed 
sammud astutud (sh ka Rohelise Energia 
pakett)



JÄRGMISED SAMMUD

▪ Keskkonnategevuskavast tulenevad ülesanded ja eesmärgid osakondade tööplaanidesse 

▪ Süsiniku jalajälje hindamisteenuse hange 

▪ Mõõdikute ja  seireandmete haldamise ja kogumise lihtsustamine

▪ Rohelise kontori süsteemi toimimise ohjamine ja vastutus

▪ Kõiki töötajaid kaasavate roheprojektide ja -algatuste elluviimine organisatsioonis

▪ Järgmiseks Rohelise Kontori ülevaatuseks 2025.aastal kesktaseme ehk edasijõudnute 
taseme saavutamine


