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Eesti ja CO2





Eesti vs muu maailm

Energia 

tootmine

70%

Transport

12%

Tööstus

10%

Muu

8%

Eesti

Energia 

tootmine

52%

Transport

23%

Tööstus

20%

Muu

5%

Muu maailm



Potentsiaal CO2 heitme vähendamiseks

2017 aastal lepiti Riigikogus kokku “Kliimapoliitika põhialused 

aastani 2050”

Selle eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. 

aastaks ligi 80% võrreldes 1990. aasta heitetasemega.

See tähendab CO2 heite vähendamist 21 mln tonnilt (2017) 8 mln

tonnile (2050).



Potentsiaal CO2 heitme vähendamiseks

CO2 heitekoguse langus Eestis võrreldes 2018. aastaga oli

22,1% 

Eesti Energia põhjustatud CO2 emissioon langes 2020 aastal

võrreldes 2019. aastaga 35% ehk 5,9 miljonilt tonnilt 3,8 miljoni

tonnini.

See demonstreerib Eesti energeetika- ja tööstussektori suutlikust

jõudmaks “Kliimapoliitika põhialused aastani 2050”

dokumendis seatud tähisteni.



Potentsiaal CO2 heitme vähendamiseks



Tööstus ja veondus on raskesti dekarboniseeritavad

Tsemenditootmine

CaCO3 → CaO + CO2

Terasetootmine
2 Fe2O3 + 3 C → 4 Fe + 3 CO2

Keemiatööstus
CH4 + 2 H2O → 4 H2 + CO2

Veondus
Kütus + O2 → H2O + CO2



CO2 ei ole heide, vaid väärtustatav toore



Suurim akudel töötav praam maailmas

Maailma suurimad Li-ioon akudel töötavad 

praamid: Helsingborg-Helsingør.

Ülesõit kestab 12 minutit ja selleks on vaja 

1175 kWh elektrienergiat.

Li-ioon aku: 4160 kWh, 230 tonni!

Laadimine 8 minutit pärast iga ülesõitu.

Mõlemasse sadamasse rajati 10 kV elektriliin 

ja kiirlaadijad.

Pikematel liinidel sõitvate laevade 

elektrifitseerimine nõuab veelgi suuremaid 

akusid!

https://www.forseaferries.com/about-forsea/annual-report/the-business/battery-

conversion/



Vesiniku roll tuleviku energiasüsteemis



Vesiniku elutsükkel

Vesinikust edasi tehtavad tooted (ammoniaak, metaan, metanool, etanool) lisavad 

täiendavaid elutsükleid joonisele



Tänased Eesti rohepöörde “vedurid” Eestis

Teadus ja arendusasutused:

Teadusmahukad ettevõtted:



Eeldused edukaks rohepöördeks:

• Sotsiaalne aktsepteeritavus.

• Kvalifitseeritud tööjõud

• Infrastruktuur tootearenduseks

• Seadusloome



Eesti ei peaks olema järgmine “Lõuna-Korea”



Eesti ei peaks olema järgmine “Jaapan”

https://www.weforum.org/agenda/2016/07/countries-facing-greatest-skills-shortages/



Praegu käimasolevad õppeprogrammid:



Uued õppeprogrammid:

Kas seda on piisavalt?

UUS MAGISTRIÕPPEPROGRAMM ,,ROHELISED ENERGIATEHNOLOOGIAD“

• TalTechi uue õppeprogrammi EARM22/22 esimene vastuvõtt on 2022 a. sügisel.

• Õppeprogramm on eestikeelne.

• Nominaalaeg ja õppekavamaht: 4 semestrit, 120 EAP

• Ainulaadne magistriõppeprogramm Eestis, mille eesmärgiks on valmistada ette spetsialiste
arendustööks ettevõtluses jätkusuutlike roheliste energiatehnoloogiate (päikese-, tuule- ja
vesinikuenergiatehnoloogiad) ja nendega seotud materjalide ning seadiste loomise ja kasutamise
valdkonnas ja/või õpingute jätkamiseks doktoriõppes. Lisaks omandatakse õpingute käigus teadmised
roheliste energiatehnoloogiate ja seotud materjalide elutsükli analüüsist ning innovaatiliste
tehnoloogiate kohandamisest ringmajanduse põhimõtetega;

• Uue magistriõppeprogrammi aluseks on Tallinna Tehnikaülikooli Materjali- ja keskkonnatehnoloogia
instituudi, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika
instituudi tippteadus, innovatsioon ning tugev koostöö valdkonna ettevõtlusega roheliste
energiatehnoloogiate alal.

• Õppekava fookuses on päikese-, tuule- ning
vesinikuenergiatehnoloogiad ning rakendused.



Kas Eesti teadusasutused ja 

tehnoloogiaettevõtted

suudavad olla regionaalse

rohepöörde veduriks? 



Kas seadused ja regulatsioonid 

peaksid olema paigas enne 

tehnoloogia rakendamist?



Tänan kuulamast!
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