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Saateks 
EL Energia teekaart aastani 2050 

 
 Praeguste ELi energiapoliitika meetmetega, 2020.a. 

eesmärkide ja Energiastrateegiaga 2020, suudetakse 
2050. aastaks saavutada 40% CO2-heite vähendamist.  

 See ei ole aga piisav 2009.a. oktoobri EL Ülemkogul 
kinnitatud eesmärgi täitmiseks (vähendada 2050. aastaks 
80-95% kasvuhoonegaaside heidet, võrreldes 1990.a. 
tasemega, kui seda teevad kõik arenenud riigid). 

 Energiasektor annab suurima osa kasvuhoonegaaside 
inimtegevusega seotud heitest, seega avaldab 2050.a. 
eesmärk suurt survet eelkõige energiasüsteemidele.  

 ELil puudub aga kindel tegevuskava peale 2020.a., mis 
tekitab investorites ebakindlust, kes omakorda ei panusta 
piisavalt palju ja kiiresti energeetika valdkonda 
investeerimisel. 

 



Teekaardi kohaselt hõlmab 

energiasüsteemi ümberkujundamine 

aastaks 2050: 

 Energiatõhususe suurendamist,  

 Üleminekut taastuvatele 

energiaallikatele, 

 Maagaasi laialdast kasutamist 

üleminekuperioodil, 

 Muude fossiilkütuste kasutamise 

muutumist,  

 Tuumaenergia jätkuvat rolli CO2-

heite vähendamisel, 

 Tehnoloogiaarengutest tekkivaid 

võimalusi. 



Energiatõhususe suurendamine 
 Energiatõhusust tuleks suurendada kõikjal: 
 

 nullilähedase energiatarbimisega hooned,  
 
 kõrgetele energiatõhususe standarditele vastavad 

tooted ja seadmed,  
 
 energiatõhusad sõidukid,  
 
 arukad energiaarvestid ja 
  
 aruka tehnoloogia kasutusele võtmine. 

  
 Tähtis on võimaldada tarbijatele ja uuenduslikele 

ärimudelitele parem juurdepääs kapitalile ning integreerida 
energiatõhusus erinevatesse majandusmeetmetesse 
(nagu IT-süsteemide arendamine jne). 

 



Õiguslikult siduv kohustus kehtestada 

energiasäästukava igas ELi liikmesriigis 

 Energia tarnijad või energia jaemüügiettevõtjad peavad 

saavutama aastas energiasäästu, mis on 1,5 % nende 

energiamüügi mahust selles liikmesriigis.  

 Selleks rakendavad nad energiatõhususe meetmeid, nagu 

küttesüsteemide tõhususe suurendamine, topeltklaasiga 

akende kasutuselevõtt või katuste soojustamine lõpptarbija 

tasandil.  

 Ka liikmesriigid võivad ette näha muid 

energiasäästumehhanisme, näiteks sellised 

rahastamisprogrammid või vabatahtlikkusel põhinevad 

lepingud, mis viiksid sama tulemuseni, kuid mis ei nõuaks 

energiaettevõtjatele kohustuste kehtestamist. 

  

 



Avalik sektor peab olema eeskujuks 

 Avaliku sektori asutused edendavad energiatõhusate 

toodete ja teenuste turgu, kuna on juriidiliselt 

kohustatud ostma üksnes energiatõhusaid hooneid, 

tooteid ja teenuseid. 

 

 Lisaks peavad avaliku sektori asutused järk-järgult 

vähendama oma hoonete energiatarbimist. Selleks 

peavad nad igal aastal tegema renoveerimistöid, mis 

hõlmavad vähemalt 3% hoone üldpõrandapinnast.  

 





Märgatav energiasääst eratarbimises 

 Eraisikute energiatarbimist tuleb täpsemini mõõta ning 

neil peab olema lihtne ja tasuta juurdepääs nii 

reaalajas kui ka varasemat energiatarbimist 

käsitlevatele andmetele. 

  

 See aitab tarbijatel oma energiatarbimist paremini 

reguleerida.  Arveid tuleks esitada tegeliku tarbimise 

ning täpse arvestinäidu põhjal. 



Energiamajanduse arendamises 

peituvad võimalused 

Tulenevad otseselt eeltoodust: 
 
 Ressursside mitmekesisus ja paindlik kasutamine (metsa- ja 

põllubiomass, looduslikud rohumaad ja märgalad, vetikakasvatus – tahked, 
vedelad ja gaasilised biokütused), 

 
 Hajali paiknevatest muutliku võimsusega allikatest toodetud elektri 

jaotusvõrku suunamine (hajaenergeetika ja arukad võrgud, 
võrguühenduste paranemine), 

 
 Süsinikukaubanduse arendamine (kvoodikaubanduses osalejate ringi 

laienemine), 
 
 Toetustega jätkamine (struktuuri- ja ühtekuuluvusfondid), 
 
 Sotsiaalse olukorra paranemine (tööhõive kindlustamine, uued töökohad, 

kutsed, koolitus, ümberõpe). 

 



Olulisemad energiamajanduse 

valdkonnad tulevikus 

 Kohalike taastuvate energiaressursside kasutusele 

võtmine (määrata liigid, kasutusmaht rakendamise 

tempo); 

 Kaugküte versus lokaalküte, kohtküte; 

 Kohaliku energiaettevõtluse kujundamine 

(arendamine), energiaahelate loomine; 

 Energiatõhususe suurendamine (tootmise ja 

edastamise pool); 

 Energiakasutuse vähendamine (energiasääst – 

tarbija pool); 

 Energiaalase teadlikkuse kasvatamine. 



Euroopa Komisjoni strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja 

turvalise energiamajanduse tagamiseks 

 Kliimamuutuste leevendamine,  
 Energia varustuskindluse tagamine, 
 Konkurentsivõime tugevdamine. 

  
 Oluline on suurendada energiatõhusust, 
 Arendada taastuvate energiaallikate kasutuselevõtmist,  

 
 Sellega täidetakse korraga mitut eesmärki: 
  

  vähendatakse heitmeid,  
  vähendatakse sõltuvust impordist,  
  saadakse stabiilsem turg, 
  tõuge tehnoloogia arenguks Euroopas. 



Üldist (viimaseid väljavõtteid ajakirjandusest) 

 Alanud sajandil on inimkonna üheks põhimureks üha 
kasvava energiavajaduse rahuldamine. 

 Kogu elusloodus kasutab edukalt päikeseenergiat, meie 
põletame peamiselt fossiilseid kütuseid. 

 123 mld tonni CO2 aastas seovad kasvavad taimed 
fotosünteesi käigus (toodavad energiat). 

 62% ELs 2009. aastal käiku antud elektri tootmise 
võimsustest baseerub taastuvatel energiaallikatel, s.o 
17 GW ja suurema osa annab tuuleenergia. 

 2009. a. toodeti taastuvatest energiaallikatest 18,8% ELi 
elektritarbimisest, 2011.- 21,8 (EL 28, sh Eestis 
vastavalt 6,1% ja 12,3%). 



Mõtteid tuntud Eesti teadlastelt. Karl 

Rebane. TAASTUVAD ENERGIAALLIKAD, LOODUSLIK JA SOTSIAALNE 

ELUKESKKOND ENTROOPIAPRINTSIIBI VALGUSES. TEUK III. 

 Taastuvad on praegu pea eranditult väikeallikad. 

 Näiteks on põllumajandus suuremõõduline energiat tootev 

(s.o energiat inimesele vajalikku vormi muundav) taastuv 

süsteem. 

 Kahjuks kõrgtehnoloogia tipus olev tänane põllumajandus, 

näiteks USA-s, on seda üpris väikesel määral: ühe kalori 

väärtuses toidu tootmiseks kulub siin (lisaks päikese 

kiirgusenergiale) veel kümmekond kalorit kõrgekvaliteedilist 

energiat mootorikütuse, elektri ja kemikaalide näol, mis kõik 

on saadud taastumatutest allikatest. 

 



Mõtteid … infoühiskond 

 Termin “infoühiskond” ei tohiks viia eksiteele, nagu 

piisaks tulevikus üksnes infoteenistusest, 

energiateenistust nagu polekski siis enam vaja. 

 Infoteenistus ei anna juurde kübetki kõrgekvaliteedilist 

energiat. 

 Selle välistab termodünaamika teine seadus – entroopia 

kasvu seadus. Info tänuväärne roll on selles, et loob 

võimalusi olemasoleva energia (tegelikult selle  

kvaliteedi) paremaks, kokkuhoidlikumaks, seega ka 

keskkonnasõbralikumaks kasutamiseks. 



Infoühiskond ja energia 

 Teabe kogumine, säilitamine, töötlemine, edastamine, 
väljalugemine tarbivad täiendavalt kvaliteetset energiat 
(ja ainet), kasvatavad ümbruskonna entroopiat. 

 
 Informatsioon võimaldab aga kätte näidata paremaid 

teid ja viise olemasoleva negentroopia (kvaliteetse 
energia ja aine) mõjusaks kasutamiseks. Negentroopia 
kokkuhoid mingile soovitavale tehnoloogilisele 
lõpptulemusele jõudmiseks võib tulla väga suur. 

 
 Selles ongi teabe ülitähtis positiivne roll. Aluseks on siin 

asjaolu, et infole kulutatav energiahulk on kümmekond 
ja enam suurusjärku väiksem kui tehnoloogilises 
protsessis saavutatav kokkuhoid. 



Jäävuse seadused 

1. Energia ei saa tekkida ega hävida, energia saab muutuda ühest 
liigist teise. Energia jäävuse seadus – fundamentaalne 
loodusseadus – tagab, et energia hulga pärast pole tarvis üldsegi 
muretseda. Muutub energia kvaliteet ja isoleeritud süsteemis alati 
halvemaks. Just energia (ja aine) muutuse käigus kvaliteedilt 
halvemaks saab inimene saavutada ja saavutab seda, mida talle 
tarvis. 
 

2. Energia ja aine kvaliteeti ning selle muutumist halvemuse poole 
kõigis isoleeritud süsteemis toimuvates protsessides väljendab 
termodünaamika teine seadus – entroopia kasvu seadus. Entroopia 
näitab energia ja aine kvaliteeti. Entroopia märk on valitud nii, et 
entroopia kasv tähendab kvaliteedi langust. 

 
 Füüsik Emdenilt on pärit tabav võrdlus: looduses on energial 

üksnes raamatupidaja roll, looduses toimuva tegelik korraldaja-
direktor on entroopiaseadus. 



Keskkonnahoiu paradoks 

 Keskkonnahoiu süvaraskus tuleneb sellest, et 

olelusvõitluses jäävad tugevasti eelistatult peale 

need isendid, kooslused, suguharud, 

maakonnad, riigid jne, kes rohkem (ja 

hoolimatumalt!) kasutavad keskkonna ressursse 

ja saastavad keskkonda. 



Keskkonnahoiu paradoks 





Ökoloogiline jalajälg 
Ökoloogilise jalajälje mõiste võeti 

kasutusele, et hinnata planeedi 

seisundit ja inimtegevuse mõju 

sellele.  

Ökoloogilise jalajälje arvutuste 

aluseks on maakera pind, kui 

piiratud ressurss, mida mõõdetakse 

globaalsetes hektarites.  

See näitab toidu, toodete ja energia 

tarbimist piirkonnas võrrelduna 

bioloogiliselt produktiivse maa või 

mere pindalaga ehk võimalike 

ressursside hulgaga, mida on vaja 

tarbimise rahuldamiseks ja 

elanikkonna tekitatud reoainete 

absorbeerimiseks. 



Ökoloogiline jalajälg II 

2006.aastal hindas Maailma 

Looduse Fond Eesti ökoloogilist 

jalajälge (6,5ha/a) 7. koha 

vääriliseks. Kahjuks olime 

negatiivses mõttes 

seitsmendad.  

Meid edestasid vaid Araabia 

Ühendemiraadid (11,9ha/a), 

Ameerika Ühendriigid (9,6ha/a), 

Soome (7,6ha/a), Kanada 

(7,6ha/a), Kuveit (7,3ha/a) ja 

Austraalia (6,6ha/a). 

Naaberriikidest Leedu oli 

24.kohal (4,4ha/a) ja Läti oli 

44.kohal (2,6ha/a). 



Ökoloogiline jalajälg III 

 Maakera viljakas pind jagati ära kõikide inimeste vahel 

ja arvutati välja keskmine, kui palju üksikisikule 

maapinda jätkuks. Hinnati ka  toodete ja teenuste 

elutsükliga kaasnevat ruumikasutust. 

 

 Maa ökoloogiline jalajälg oli WWF andmetel (1993.a) 

14,1 miljardit globaalset hektarit ehk 2,2 globaalset 

hektarit inimese kohta. Samas oli produktiivse maa 

varu sel aastal kokku 11,2 miljardit globaalset hektarit 

ehk 1,8 globaalset hektarit inimese kohta. 



Ökoloogiline jalajälg IV 

 Inimestena kasutame koduplaneedi ressursse 

veerandi võrra kiiremini, kui maakera taastumisvõime 

lubaks.   

 Teiste sõnadega, me tarbime ühe aastaga sama palju, 

kui tohiksime kulutada aasta ja kolme kuuga. Selline 

elustiil ei ole jätkusuutlik. Inimkond ületas maakera 

taastumisvõime piiri 1980. aastatel. 



Päikesekiirgus on puhtaim ja mõjusaim 

energiaallikas 

 Päike on ülimalt töökindel tuumareaktor, hästi efektiivne, 
sest on meist parajal kaugusel, hästi ohutu, sest on 
küllalt kaugel (Päikese tuul, protuberantsid). Muidugi, 
tegelikult on asjad vastupidi – elu Maakeral, meie ise 
kaasa arvatud, on arenenud just nii, kuidas Päikeselt 
tulev kiirgus on seda aastamiljoneid võimaldanud. 

 
 Päikesekiirgus on ka praegu kõige tõsisemalt arvestatav 

taastuv (s.o – ülimalt pika kestusega) energiaallikas. 
Sellele saab juba täna, veelgi enam tulevikus, rajada 
uusi, järjest paremaid energeetikaseadmeid, ka 
võimsaid ja ülivõimsaid. 



Meelespidamiseks: 

 

päikesekiirgus toob Maakera elusfääri 

keskeltläbi ligikaudu ühe kilovati (1 kW) 

võimsust ruutmeetrile ehk ühe megavati 

ruutkilomeetrile (1 GW/km2). 



Päikesekiirgusest 
 Tänapäeva levinud pooljuhtpäikesepatareid suudavad muundada ligikaudu 

10% päikesekiirgust elektrienergiaks (2000). Nüüd juba (2010) kuni 30%. 
Sel teel muundatav elektrienergia on hajutatud, sest suured päikesejaamad 
vajavad suuri pindu. 

 Energia kontsentratsioon ruumis on madal, sellepoolest ka kvaliteet kesine, 
paljudeks kasutamisaladeks ilma täiendava kontsentreerimiseta kõlbmatu. 
Elektrienergiat saab kontsentreerida, kuid see on tülikas ning toob kaasa 
täiendava energiakulu. 

 Kui ehitada tõeliselt suuri päikesepatareide välju ning paigutada need 
maailmaruumi eemale maapinnast, läheb raskeks ka toodetud elektrienergia 
toimetamine maale. Lahendus võiks olla selles, et toota sealsamas 
“elektripõldudel” lõpp-produktina keemilise energia poolest rikkaid ühendeid, 
mida saaks hõlpsasti kokku korjata. 

 Selline “ideaalse energeetika skeem” tuleb muidugi tuttav ette – on nagu 
põllumajandus. Kui skeemi lülitada veel päikesekiirguse muundamine 
fotosünteesi abil ja päikesepatareidele anda veel omadus end ise remontida, 
arendada ja järglaste näol taastoota, olemegi jõudnud “veelgi ideaalsemale 
energeetikaskeemile” – põllumajandusele. 

 Seda oleks mõistlik viljelda teistel, selleks sobivatel taevakehadel. 
 



Energia 

 

 Kogu inimkonna ja eraldi iga inimindiviidi (ka looma) 

eksistentsiks ning arenguks on möödapääsmatult vajalikud 

kolme komponenti või substantsi (või neid tinglikult 

asjadeks nimetada):  

 Aine,  

 Energia,  

 Info.  

 Täpsemalt öeldes on nendeks ainevahetus, 

energiavahetus ja infovahetus. Igasugune inimese 

vahekord ümbruskonnaga on kõige üldisemas mõttes alati 

taandatav nimetatud kolmele mõistele. 



Energia II 
 

 Ainevahetus seisneb toidu omastamises ja seedejääkide ning muude 
keha jääkproduktide eemaldamises. 

 
 Energiavahetus seisneb toidus sisalduva energia omastamises ja selle 

arvel inimkehas tekkiva soojusenergia eemaldamises. Osa energiat kulub 
ka füüsilise tööna, igasuguse füüsilist jõudu nõudva liikumise näol. Ekslik 
on arvata, et inimene vajab ka soojusenergiat. Inimkeha temperatuur on 
valdavalt kõrgem ümbruse temperatuurist ja seetõttu kandub 
soojusenergia alati inimkehalt ümbruskonda, välja arvatud piiratud aja 
jooksul nt saunas või troopikas, kui keskkonnalt kandub soojus 
inimkehale. Kuid pikema aja jooksul see ei ole võimalik. Külmas kliimas 
vajab inimene välist soojust. 

  
 Infovahetus seisneb kõigi meelte vahendusel saadavates aistingutes, 

millest ajus kujunevad vastavad infokogused ning inimese poolt kõne, 
kirja, žestide ja miimika abil ümbruskonnale (sh teistele inimestele) 
edastatavas infos.  



Energia III 
Energia kitsamas mõttes – on 

füüsikaline suurus, mis iseloomustab 
mingi objekti võimet teha tööd 

Energia laiemas mõttes on kõigi 
füüsikaliste objektide (osakeste, 
kehade, väljade) liikumise üldine 
mõõt 

Energia on kõikide protsesside 
liikumapanev jõud 

Energia avaldusvormid (-liigid):  
 mehaaniline (potentsiaalne, 

kineetiline jt),  
 keemiline (keemiliste reaktsioonide 

energia),  
 soojuslik siseenergia (soojusenergia 

õigemini soojus),  
 elektromagnetiline (elektrivälja-, 

magnetvälja-kiirgusenergia),  
 tuumaenergia,  
 gravitatsioonienergia. 
 Energia on elusorganismide 

elutegevuse  alus 
 

30 



Energia IV 

 Inimkonna kõigi vajaduste rahuldamiseks on vajadus 

energia järele muude seas olnud ning jääb üheks kõige 

olulisemaks ja kiiremini kasvavaks.  

 Seoses energia ressursside piiratusega ja sellega 

kaasnevate probleemide keerukusastme kasvuga 

suureneb energia osatähtsus maailmamajanduses 

veelgi.  

 Sellest tingituna on viimasel ajal kasvanud kogu 

maailmas nõudmine ka haritud energeetikaala 

spetsialistide järel.  



Tohutu energiakasutuse kasv on toimunud maailmas viimasel 

 200 aastal   

World Energy Consumption by Source, Based on Vaclav Smil estimates from Energy Transitions: 

History, Requirements and Prospects together with BP Statistical Data for 1965 and subsequent. 



Keskmine energiakasutus elaniku kohta maailmas kütuseliikide kaupa 

Väike energiakasv toimus I Maailmasõja ajal ja järsem peale II maailmasõda. 

Peale 1970ndate energiakriisi toimus tagasilangus, mis nüüd on asendunud 

tõusuga. 



Energiakasutuse ja elanikkonna kasvu muutused maailmas 

kümnendite kaupa protsentides 

Energiakasutus peale II Maailmasõda kasvas tänu sellele, et arendati 

veepuhastust, toiduainete jahutust ja töötlust, üldse masstootmist, tuli 

kodumasinaid ja arenes transport. 



 

Energeetika mõiste  

  Energeetika on majandus- ja teadusharu, mis tegeleb kõige 
sellega, mis teeb võimalikuks kütustes sisalduva energia 
viimise tarbijateni tarbijate poolt soovitud vormis, nõutava 
kvaliteediga ning neile kõige sobivamas kohas ja vajalikul ajal. 

  
 See tähendab, et antud tingimustes majanduslikult mõistliku 

hinnaga saadaolevas energiakandjas (kütuses, vees, 
tuumakütuses) sisalduv energia muundatakse sobivaks 
energialiigiks (valdavalt elektrienergiaks, vähemal määral 
soojusenergiaks) ja edastatakse see tarbijale. 

  
 Mõnikord käsitletakse kütuseenergeetikat eraldi. Selle all 

mõistetakse kütuste kaevandamist, nende transporti ja 
jaotamist. Sel juhul käsitletakse elektroenergeetikat eraldi. Siis 
mõistetakse selle all kütuses sisalduva keemilise energia 
muundamist elektrienergiaks ja selle edastamist tarbijatele.  

 



Energiatehnika ja energiamajandus kui 

energeetika komponendid 



Energeetika 

 Laiemas mõttes võib energeetika all mõista 

teadust, mis haarab igasuguseid energeetilisi 

protsesse elusas ja eluta looduses; võidakse 

rääkida näiteks: 

 

  bioenergeetikast, 

  geoenergeetikast, 

  kosmoseenergeetikast 



Soojus 
 Soojus ei ole energia kui olekufunktsioon, vaid ühelt kehalt 

teisele siirdunud energia. 
 
 Soojus on seega protsessifunktsioon ning sõltub järelikult 

energiaülekandenähtuse iseloomust. Keha ei saa sisaldada 
soojust kui energiat, küll aga võib ta energiat soojusena 
juurde saada või ära anda. Soojuse siirdamise käsitlemisel 
kasutatakse praktikas piltlikku terminit soojuskandja, mis 
sisuliselt kirjeldab soojuse juurdesaamis- või 
äraandmisprotsessi. 

 
 Ka töö on protsessifunktsioon. Kehalt võetud soojust saab 

muundada tööks või üle kanda kõrgema temperatuuriga 
kehalt madalama temperatuuriga kehale ainult ringprotsessi 
vahendusel. Soojusjõuseadmetes on ringprotsess päripidine, 
külmutites, soojuspumpades jms on aga tegemist 
pöördringprotsessiga. 



Energia kui kaup 

 Majandusteaduses käsitletakse energiat tihtipeale 

kaubana, mistõttu räägitakse ka energia (elektri, 

soojuse) kui kauba tootmisest, müümisest ja 

tarbimisest. Selline majandusteaduslik käsitlus erineb 

seega põhimõtteliselt termodünaamilisest, mille 

kohaselt energiat ei saa toota ega ära tarbida, vaid 

üksnes muundada. 



Energiaühikud 

 Energia ühik rahvusvahelises mõõtühikute 

süsteemis (Système International d’unités, SI) on 

põhiühikute (kilogrammi, meetri ja sekundi) alusel 

aastal 1849 määratletud kg m2 / s2 , mis esimesel 

rahvusvahelisel elektrikute kongressil Pariisis 

aastal 1881 pandi ette nimetada inglise füüsiku 

James Prescott Joule’i auks džauliks (J): 



Energiaühikud II 
 Džaul on suhteliselt väike ühik ja seetõttu kasutatakse energiatehnikas 

enamasti selle detsimaalkordseid, näiteks: 

Teatavasti lubab Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon (International 
Organization for Standardization, ISO) samaväärselt SI ajaühikuga sekund 
kasutada ka ühikuid minut (min), tund (h) ja päev (d). Elektro- ja soojustehnikas 

ongi laialt kasutusel energiaühik vatt-tund (Wh) ja selle kümnendkordsed, 

näiteks: 

Soojusühikuna oli energiatehnikas kasutusel (kohati praegugi toiduaines 

sisalduva energiahulga iseloomustamisel) kalor, mida defineeriti kui 

soojushulka, mis on vajalik 1 g vee temperatuuri tõstmiseks 1 K võrra. 



Võimsusühikud 

 Võimsuse ühikuks esitati esimesel 

rahvusvahelisel elektrikute kongressil Pariisis 

aastal 1881 universaalse aurumasina leiutaja 

James Watti (1736…1819), auks vatt (W); 

vajaduse korral kasutatakse selle 

detsimaalkordseid (kW, MW, GW jne) või 

detsimaalosi (mW, μW jne). 



Energiakulu arvutamiseks tuleb teada ka masina või 

aparaadi võimsust. 

 1 kW vastab väikese 

muruniiduki võimsusele.  

 1 MW on sagedane küla 

katlamaja võimsus või 40 – 

50 ühepereelamu 

küttevõimsus.  

 1 GW tuumaelektrijaama 

ühe ploki võimsus (sageli). 

 1 TW see on nii suur 

elektritootmise võimsus, 

millest Eesti oma 

moodustab 1/250. 

 Sisepõlemismootorite 

võimsust esitatakse sageli 

hobujõududes:  

 1 hj = 736 W, e 0,736 kW. 

 



 Energiaühikute ees enamkasutatavad 

eesliited 

K Kilo 103 1 000 tuhat

M mega 106 1 000 000 miljon

G giga 109 1 000 000 000 miljard

T tera 1012 1 000 000 000 000 triljon

P peta 1015 1 000 000 000 000 000 kvadriljon

Ühikutevahelised üleminekutegurid

toe tce MW · h GJ
toe 1 1,4284 11,630 41,868

tce 0,700 1 8,1417 29,310

MW·h 0,08598 0,1228 1 3,6

GJ 0,02388 0,0341 0,2778 1

Gcal 0,1 0,1428 1,1631 4,1868

http://en.wikipedia.org/wiki/Conversion_of_units#Energy 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conversion_of_units#Energy


Energiaühikute meeldejätmiseks tasub teada 

 1 kW·h (3,6 MJ) on energia 

hulk, mille 100 W elektripirn 

tarbib tööpäeva (10 tunni) 

jooksul või keskmine 

elektriradiaator kulutab tunni 

jooksul. 

 1 kW·h elektrienergiat maksis 

tavatarbijale 90 Eesti senti 

(aastal 2001) ja nt 4,8 euro senti 

(12.2013) + ülekanne ja muud – 

11,68 eurosenti kWh (1,82 

EEK/kWh). 



 1 MW·h (3,6 GJ) on energia hulk, mille 

tarbib kodune elektripliit (võimsusega 1 

kW) tuhande tunni jooksul ehk aasta 

jooksul kui pliit töötab umbes kolm tundi 

päevas.  

 Sel juhul kulub aastas söögitegemisele 

umbes 117 eurot. 

 Umbes sama kogus energiat sisaldub 1 

000 km läbimiseks vajaminevas bensiinis 

(kulu 10 l/100 km. 

 Keskmise suurusega kolmetoaline korter 

tarbib talvel keskmiselt 3 MW·h soojust 

kuus. 1 MW·h soojuse eest tuleb maksta 

40-90 eurot (oleneb elukohast). Aastas 

vajab 60 m2 pinnaga keskmine eesti 

korter umbes 12 MW·h soojust. 

 



1 GW·h (3,6 TJ) on elektrienergia hulk, mille tarvitavad ära umbes 

400 kaasaegset ühepereelamut aastas. Sel juhul tuleb elamu 

keskmine elektriarve 293 eurot aastas ehk umbes 381 eurot kuus.  



Võru linna kõik kaugkütte soojuse tarbijad kokku vajavad 

aastas umbes 50 GW·h soojust 



Eesti kõigi elektrijaamade 

aastane elektri toodang on 6 

– 7 TWh. 

 1 TW·h (3,6 PJ) see on 

elektrienergia kogus, mille 

tarvitavad põhjamaad 24 tunni 

jooksul ehk umbes üks 

seitsmendik Eesti riigi 

aastasest tarbimisest 

 



Energeetikas kasutatavad 

ühikud 
 Temperatuur, soojushulk, energia, võimsus 

 ºC – Celsiuse kraad; 

 K – Kelvin (kelvini kraad); 

 GJ – gigadžaul (109 J) – energia hulk; 

 PJ – petadžaul (1015 J) – energia hulk; 

 MW•h – megavatt-tund (106 W•h) - energia; 

 TW•h – teravatt-tund (1012  W•h)-  energia; 

 MW – megavatt (106 W) - võimsus, 

 

1 GJ : 3,6 = 0,278 MWh 

 



Muid ühikuid 

 t/ha – tonni hektarilt (saagikus); 

 tm/ha – tihumeetrit hektarilt (saagikus); 

 g/m3 – grammi kuupmeetris (kontsentratsioon); 

 kg/m3 – kilogrammi kuupmeetris (tihedus); 

 kW•h/kg – kilovatt-tundi kilogrammis (energiasisaldus e energiatihedus); 

 kW•h/m3 – kilovatt-tundi kuupmeetris (energiasisaldus e energiatihedus); 

 MW•h/pm3 e MW•h/pm – megavatt-tundi puistekuupmeetris 

(energiasisaldus); 

 MW•h/rm – megavatt-tundi ruumimeetris (energiasisaldus); 

 MW•h/ha – megavatt-tundi hektarilt (energiatoodang, energiasaagikus – 

energy yield); 

 GJ/tm – gigadžauli tihumeetris (energiasisaldus); 

 kJ/kg – kilodžauli kilogrammis (energiasisaldus); 

 MJ/kg – megadžauli kilogrammis (energiasisaldus); 

 MW•h/el – megavatt-tundi elaniku kohta (energiatarbimine); 

 PJ/a – petadžauli aastas (energiatarbimine); 

 TW•h/a – teravatt-tundi aastas (energiatarbimine). 



Ühikute vahelised üleminekutegurid 

Soojuslikud ühikud 

Toe – tonni õliekvivalenti - statistika ühik, 1 tonni 

toornaftapõletamisel eralduv soojus 

Tce – tonni söe ekvivalenti - 8 141 kWh; 8, 14 MWh; 29.31 GJ  



Ühikute teisendamine - http://www.unit-conversion.info/ 

http://www.unit-conversion.info/volume.html#data 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conversion_of_units#Flow_.28volume.29 

http://www.unit-conversion.info/
http://www.unit-conversion.info/
http://www.unit-conversion.info/
http://www.unit-conversion.info/volume.html#data
http://www.unit-conversion.info/volume.html#data
http://www.unit-conversion.info/volume.html#data
http://en.wikipedia.org/wiki/Conversion_of_unitsFlow_.28volume.29


Primaarenergiaallikad  
 

 Primaarenergiaallikateks nimetatakse neid energiaallikaid, 
mille tekkimises pole inimkond osalenud või ei osale. Neid 
omakorda võib jagada taastuvateks ja mittetaastuvateks 
energiaallikateks, nimetatakse ka taastuvateks ja 
mittetaastuvateks energiateks.  

 Praktiliselt ainsaks primaarenergiaallikaks on päikese 
kiirgusenergia, millest maale saabub püsivalt üliväike osa. 
Sageli nimetatakse seda lihtsalt päikeseenergiaks. Selle 
tulemusel on tekkinud ja tekivad kõik maapealsed 
taastuvad ja mittetaastuvad energiaallikad, mida 
käsitleme maa tingimustes primaarenergiaallikatena.  

 Lisaks on veel maa süvasoojus nn geotermaalenergia ja 
looded. 
 



Taastuvad ja taastumatud energiaallikad 

 
 Tavaliselt loetakse taastuvateks energiaallikateks selliseid 

energiaallikaid, mis uuenevad pidevalt päikese 
kiirgusenergia arvel.  

 Mittetaastuvateks energiaallikateks loetakse aga selliseid, 
mille taastumine päikese kiirgusenergia arvel kestab 
inimese elueaga võrreldes tunduvalt kauem või mille 
taastumine on tunduvalt aeglasem kui kasutamine.  

 “Tavaliselt” on taastuvate energiaallikate kohta öeldud 
sellepärast, et päikese energiaallikaks on 
termotuumareaktsioon, milles energia vabaneb kergete 
aatomituumade ühinemise arvel. Kuigi neid kergeid 
aatomituumasid jätkub miljoniteks aastateks, ei ole nende 
kogus siiski lõpmatu. Seega on päikeseenergia 
põhimõtteliselt samuti mittetaastuv.  

 Inimühiskonna jaoks aga võib päikeseenergiat lugeda siiski 
ammendamatuks. 



TAASTUVAD ENERGIAALLIKAD 

Taastuvad energiaallikad on sellised energiaallikad, mis 

uuenevad pidevalt päikese kiirgusenergia arvel ja nende 

taastumisaeg on võrreldav inimese elueaga: 
 Päikeseenergia, 
 
 Biomass (fotosünteesi energia), 
 
 Hüdroenergia, 
  
 Tuuleenergia, 
 
 Merelainete ja hoovuste energia, 
 
 Tõusu-mõõna energia, 
 
 Geotermaalenergia 



Elektrituruseadus (10.06.2010 (RT I 2010, 41, 

241) jõustunud 1.08.2010) 

 § 57. Taastuvad energiaallikad  
 (1) Käesoleva seaduse tähenduses on taastuvad 

energiaallikad vesi, tuul, päike, laine, tõus-mõõn, 
maasoojus, prügilagaas, heitvee puhastamisel eralduv 
gaas, biogaas ja biomass.  

 (2) Käesoleva seaduse tähenduses on biomass 
põllumajanduse (sealhulgas taimsete ja loomsete 
ainete) ja metsanduse ning nendega seonduva tööstuse 
toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunev osa 
ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunevad 
komponendid. 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13332259
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13332259


MITTETAASTUVAD ENERGIAALLIKAD 

Mittetaastuvad energiaallikad on  sellised energiaallikad, mille 
taastumine päikese kiirgusenergia arvel kestab inimese 
elueaga võrreldes tunduvalt kauem või mille taastumine on 
tunduvalt aeglasem kui kasutamine: 

 
 Fossiilsed kütused: nafta, kivisüsi, pruunsüsi, maagaas, 

põlevkivi, 
 
 Tuumakütus – materjalid, mis eraldavad energiat raskete 

aatomituumade (uraan, plutoonium jt.) lõhestamisel 
(tuumaenergia) ja samuti kergete aatomituumade 
(deuteerium ja triitium) ühinemisel (termotuumaenergia), 

 
 Kerged elemendid – vesinik, heelium, liitium. 



MAA ENERGIABILANSS 

 Inimkond kasutab oma energiavajaduse rahuldamiseks 

Maa energiavarusid ja elab Maa energiavoogudega 

määratud kliimaoludes. Ühtlasi on inimkond alates 20. 

sajandist hakanud oma tegevusega tõenäoliselt 

mõjutama nii Maa energeetilist tasakaalu kui ka kliimat. 

 

 Maakera saab pidevalt energiat kolmest looduslikust ja 

kahest tehisallikast, mida iseloomustavad järgmised 

aastased energiakogused: 



Maa energiabilanss II 

1) Päikeselt tulev kiirgus - 5,6⋅103 ZJ, 
 
2) geotermaalenergia (Maa sisemuses uraani, tooriumi ja 

vähesel määral ka kaaliumi radioaktiivsel lagunemisel tekkiv 
soojus) - 1,1 ZJ, 

 
3) Kuu gravitatsioonilisel toimel tekkivate loodete energia 0,1 ZJ, 
 
4) maapõues salvestunud kütuste (kivisöe, nafta, maagaasi, 

põlevkivi jms) ja nendest saadavate teiseste kütuste (nt nafta 
rafineerimissaaduste) põletamisel tekkiv soojus - 0,5 ZJ, 

 
5) maapõuest kaevandatava uraani tehislagundamisega 

tuumareaktorites (nii tuumaelektrijaamades kui ka 
plutooniumitehastes, tuumaallvee- ja -pealveelaevades) 
tekitatav soojus - 0,04 ZJ. 



Maa 

energiabilanss 

Aastal 2005 õnnestus 

Jaapanis antineutriinode voo 

mõõtmise teel kindlaks teha, 

et uraan-238, toorium-232 ja 

kaalium-40 radioaktiivsel 

lagunemisel Maa sisemuses 

eralduv soojusvõimsus on 

vahemikus 16 kuni 60 TW, 

mis tähendab energiakogust 

0,5 kuni 1,9 ZJ aastas. 

Eelpool esitatud arvväärtust 

1,1 ZJ, mis on saadud 

soojustehniliste 

mõõtetulemuste hindamise 

teel aastal 1993, võib lugeda 

seega kinnitatuks. 



Maa energiabilanss III 

 Päikeselt tulevat kiirgust iseloomustab päikesekiirte risttasandi 
kiiritustihedus Maa atmosfääri ülapiiril (solaarkonstant) 1 372 W/m2; 
sellest kiirgusest peegeldub: 
 atmosfäärist 31,0 % ja  
 maapinnalt 4,2 % lühilainelise optilise kiirgusena kohe tagasi 

maailmaruumi. 
  

 Ülejäänud kogus neeldub soojusena: 
 atmosfääris (17,4 %),  
 meredes (33,0 %),  
 mandritel (14,4 %). 
 

 Meredes neeldunud 33,0 protsendist Maale tulevast 
päikesekiirgusest tagastub atmosfääri: 
  vee aurumise kaudu 17,8 %, 
  pikalainelise soojuskiirgusena 12,5 %, 
  konvektsiooni teel 2,7 %. 
 

 Mandritelt tagastub samal viisil vastavalt 2,9 %, 5,4 % ja 6,1 % 
Maale tulevast päikesekiirgusest. 



Maa energiabilanss IV 
 Suhteliselt väikese koguse energiat (6 ZJ ehk ligikaudu 10–4 % 

Maale tulevast päikesekiirgusest) haaravad fotosünteesiks 
maa- ja veetaimed (esimesed ligikaudu 4 ZJ, teised ligikaudu 2 
ZJ). Osa sellest tagastavad taimed soojuskiirgusena 
atmosfääri, osa salvestavad aga biomassina. 

  
 Maapõues või merepõhjas võib surnud biomass aeglaselt 

muunduda fossiilkütusteks.  
 
 Osa taimede biomassist tarbivad taimetoiduna elusolendid, 

kes tarbitud energia samuti osalt soojusena atmosfääri või 
hüdrosfääri eraldavad, osalt aga omaks biomassiks 
muundavad, mis samuti võib hiljem salvestuda fossiilkütusena. 

  
 Puiduna, turbana ja väga väikesel määral ka fossiilkütustena 

salvestub aastas käesoleval ajal ligikaudu 0,4 ZJ energiat. 



Maa energiabilanss V 

 Atmosfääris ülalkirjeldatud viisil Maa päikesepoolsel 

osal neeldunud energia (64,8 % maakerale saabuvast 

päikesekiirgusest) kiirgub Maa mõlemal poolel 

pikalainelise infrapunase (soojus-) kiirgusena tagasi 

maailmaruumi, põhjustades maapinna ja õhu 

temperatuuri ööpäevast vaheldumist. 

  

 Väike osa (ligikaudu 1,7 ZJ) muundub enne seda 

tuuleenergiaks, veel väiksem osa (ligikaudu 0,2 ZJ) aga 

pinnavoolu hüdroenergiaks. 



Geofüüsikalised energiaressursid 

Geofüüsika – Maa füüsika. Teadus, 

mis uurib Maa koore (litosfääri), 

tema pinnal asetsevate veekogude 

(hüdrosfääri) ja teda ümbritseva 

õhkkonna (atmosfääri) füüsikalisi 

omadusi ja nähtusi. 

 • Geofüüsikalised energiaressursid – 
energiaressursid, mis on koondunud Maa koorde, selle 
pinnale ja atmosfääri. 

• Elusoodne kliima jm geofüüsikaliste tingimuste kogum 
Maal on tekkinud ja kestab tänu Päikeselt langevale 
kiirgusenergiale. See loob oma otsese toime ja 
loodusliku muundumisega elusale loodusele 
vastuvõetava keskkonna.  



Geofüüsikaliste 

energiaressursside, 

muundamise ja 

kasutamise 

võimalused 

Varudes sisalduv ehk 

primaarenergia 

muundatakse paljudel 

juhtudel edastus- ja 

rakendussoodsamaks 

vääris- ehk 

sekundaarenergiaks 

(elektri-, kuuma veega 

ja auruga edastatav 

soojus, suruõhk, 

keemilised sidemed jm). 

 



Geofüüsikalised energiaressursid II 

 Tehisprotsessides saab päikeseenergiat kasutada nii otse 

(passiivne päikese küte) kui ka peale looduslikku muundumist 

või tehismuundamist, salvestamatult (tuule- ja laineenergia) 

või salvestatult (kütuse ja toidu keemiline energia, paisjärvede 

hüdroenergia). 

 

 Peale päikeseenergia ja selle muunduste kasutatakse, 

geotermilist ja gravitatsioonienergiat  (looded – tõus ja mõõn 

ookeanides). 

 

 Salvestusastme ja taastumiskiiruse järgi eristatakse tinglikult 

mittetaastuvaid (fossiil- ja tuumkütuste energia) ja taastuvaid 

energiavarusid (otsese päikesekiirguse, biomassi, hüdro- ja 

tuule- ning lihaseenergia).  

 



Geofüüsikalised energiaressursid III. Liigitamise 

põhimõtted 

 Liigitamine või klassifitseerimine tähendab mingi mõiste mahu 

määramist, selle avamist. Mõiste sisu jaotatakse mingite 

tunnuste alusel klassideks, liikideks või alamliikideks. Üheks 

võimaluseks energiakandjaid jagada on nimetada need 

taastuvateks ja mittetaastuvateks. Mõlemaid omakorda saab 

jagada põlevateks ja mittepõlevateks (Veski, R.). 

 

Liigitamisel tuleks silmas pidada reeglit (EE 5 kd…, 1990): 

 Liigitusel peab olema üks alus; 

 Liigitatava mõiste maht peab kattuma liigituse liikmete mahu 

summaga; 

 Liigituse liikmed peavad üksteist välistama; 

 Liigitus peab olema pidev.  



Taastuvad ja taastumatud loodusvarad  

 LOODUSVARAD – geograafilise keskkonna komponendid, mida 
inimühiskond vajab eksisteerimiseks ja kasutab tootmiseks. 

  
 A. Taastumatud loodusvarad – inimese eluea jooksul 

     mitteuuenevad varud (peamiselt  
    maavarad). 

 EESTI olulisemad taastumatud loodusvarad: 
 Energeetikas kasutatavad - põlevkivi (olulisim energeetiline  

      ressurss, Eesti maardla   
     kaevandamisväärne varu (KVV) on 1,5 
     mld t, lisaks 3,5 mld t tinglikult KVV), 
      diktioneema kilt, bituminoossed  
     liivad; 
 

 Muud -     fosforiit, lubjakivi, dolomiit, liiv,  
      kruus, savi, järvelubi, ravimuda  
     jm.  



Taastuvad ja taastumatud loodusvarad II 

 B. Taastuvad loodusvarad –  inimese eluea jooksul uuenevad  
      varud. Kasutamine peab olema 
     väiksem kui juurdekasv, teke 
     (õhk, vesi, muld, taimestik- 
     loomastik jm). 

 EESTI olulisemad taastuvad loodusvarad: 
 Energeetikas kasutatavad – turvas (aktiivsed varud 1,52 109 t,  

      taastuvuse seisukohalt oli  
     kasutatav 2,78 mln t aastas, 
     2005. aastast 2,4 mln t), mets 
     (puit),  sapropeel?,   
     päikeseenergia, voolav vesi, 
     tuul. 

 Muud –     taimestik ja loomastik  
     (geneetiline ressurss), muld, 
     vesi jm. 



MAA ENERGIAVARUD 

 Maa energiavarude all mõeldakse energiatehnikas 
enamasti üksnes neid varusid, mida inimkond saab 
põhimõtteliselt oma tarbeks tehniliste võtetega kasutada. 

 
 Suurem osa käesoleval ajal rakendatavatest 

energiavarudest (maapõues aegade jooksul salvestunud 
fossiilkütused ja Maa koosseisu kuuluvad tuumkütused) on 
mittetaastuvad ja võivad seega lähemas või kaugemas 
tulevikus ammenduda. 

 
 Mittetaastuvate varude hulka tuleb lugeda ka turvas, sest 

selle tekkimisprotsess on käesoleval ajal paljudes 
leiukohtades tugevasti aeglasem kui varude vähenemine 
kaevandamisel. 



Maa energiavarud II 

 Väiksemal määral kasutab inimkond taastuvaid 
energiavarusid, mille hulka kuuluvad hüdro- ja 

tuuleenergia ning kütusena kasutatav biomass 

(puit, orgaanilised jäätmed jms). Taastuvaks 

loetakse ka geotermaalenergiat, kuigi 

radioaktiivsete ainete kogus maapõues on 

lõplik, ja päikeseenergiat, kuna lähema 1...2 

miljardi aasta jooksul ei ole Päikese kiirgusvoo 

olulist muutumist ette näha. 



Mittetaastuvad energiavarud 



Maa mittetaastuvad energiavarud aastal 2003 



Mittetaastuvad energiavarud II 

 Käesoleval 21. sajandil võivad oluliselt väheneda nafta ja maagaasi 
varud, mis võib kaasa tuua vedel- ja gaaskütuste tunduva kallinemise. Eri 
maailmajagudes ja eri riikides on olukord erisugune. 

  
 Näiteks ennustatakse naftaleiukohtade ammendumist Põhja-Ameerikas 

vähem kui 10 aastaga, SRÜ riikides aga ligikaudu 20 aastaga. Üldse on 
naftat selle tööstusliku kasutamise algusest (alates aastast 1859) kuni 
20. sajandi lõpuni avastatud 250 Gt (350 Gtce), ammendatud aga 
2001.aasta alguseks 125 Gt ehk 50 %. 

 
 Seni avastatud maagaasist (190⋅1012 m3 ehk 220 Gtce) on viimase 30 

aasta jooksul ära kasutatud ligikaudu 30 %. 
   
 Suhteliselt väikesed on ka vastuvõetavaks loetava hinnaga 

kaevandatava uraani varud. 
  
 Endastmõistetavalt võib varude arvutuslik kogus kohe suureneda, kui 

hakatakse leppima kütuste senisest kõrgema hinnaga. 

1 tce ( [metric] ton of coal equivalent, süsi-tingkütusetonn) = 7000 Mcal = 29,31 GJ = 8,14 MWh ja  

1 toe ( [metric] ton of oil equivalent, õli-tingkütusetonn) = 10 000 Mcal = 41,87 GJ = 11,63 MWh 



Mittetaastuvad energiavarud III 

 Deuteeriumi (rasket vesinikku) ja liitiumi isotoopi 6Li saab soojuse 
saamiseks kasutada termotuuma- (tuumafusiooni-) reaktoreis, mis 
praegu on olemas vaid katseseadmeina. Nende tööstuslikku 
kasutuselevõttu prognoositakse 21. sajandi teisel poolel. 

  
 Deuteeriumi üldkogus Maakeral leiduvas vees on 23⋅1012 t. 
 
 Liitiumi isotoobi 6Li kogus Maa koore mandriosades kuni 1 km 

sügavuseni aga tõenäoliselt 2⋅1012 t. 
 
 Kuna 1 kg deuteeriumi koos 3 kg liitiumiga 6Li annab 

termotuumareaktoris teoreetiliselt 94 GWh ehk 11,6⋅103 tce energiat, 
võib kas või ühe miljondiku deuteeriumi- ja ühe sajatuhandiku 
liitiumikoguse kättesaadavaks osutumisel lugeda Maa 
termotuumaelektrijaamade tööstuslikuks energiavaruks ligikaudu 80⋅103 
Gtce. 



MAA ENERGIAVARUD IV. METAANHÜDRAAT I 

 Jääsarnane kristalliline aine, mille eripära seisneb vee 
molekulide vahelistes kristallvõre tühimikes peituvates metaani 
molekulides. Metaani asemel võib muidugi mingi muu gaas olla. 

 Gaashüdraadid on tuntud juba 19. sajandi algusest. 
 Möödunud sajandi 30-ndatel aastatel leiti, et see on 

põhjustanud gaasijuhtmete ummistumist eriti põhjaaladel. 
Maagaasi põhikomponent metaan, segunedes madalatel 
temperatuuridel veeauruga, moodustabki metaanhüdraadi. 

 Möödunud sajandi 60-ndatel aastatel leiti aga looduslikku 
metaanhüdraati Lääne-Siberi naftaväljade maapõuest ja veidi 
hiljem ka Alaskalt. Edasised uuringud näitasid, et peale 
polaaralade maapõue leidub metaanhüdraati väga ohtralt 
ookeanide ja merede põhjas (tingimused – madal temperatuur 
ja kõrge rõhk).  



MAA ENERGIAVARUD V. METAANHÜDRAAT II 

 Avastatud kogused on tohutud. 53 % maailma süsiniku 
varudest on seotud metaanhüdraati. Seda leidub rohkem kui 
kivisütt, naftat, maagaasi kokku. Kui metaanhüdraat (nimetatud 
“põlev jää”) satub normaaltingimustesse, siis see sulab kiiresti 
ja vabaneb metaan. 1 m3 metaanhüdraati sisaldab kuni 160 m3 
metaani. 

 Seni puudub sobiv tehnoloogia metaanhüdraadi 
“kaevandamiseks/ammutamiseks”, so sobiv lahendus metaani 
kättesaamiseks hüdraadist. Kõige kaugemale on jõutud 
Jaapanis, katsetused toimuvad Indias, Austraalias. 

 Seda leidub alates 500 m sügavuselt ja kõrge rõhu all. 
Ookeanide põhjas võib kihi paksus ulatuda sadadesse 
meetritesse, mille all omakorda on leitud looduslikku gaasi.  



MAA ENERGIAVARUD VI. METAANHÜDRAAT III 

 Metaan on GWP (global warming potential) järgi 21 korda 
ohtlikum kasvuhoonegaas kui CO2 ja kui vaid murdosa 
metaanhüdraati akumuleerunud CH4 pääseks atmosfääri võib 
see ettearvamatut mõju avaldada meie kliimale. 

 Metaanhüdraadi lagunemisele aitab omakorda kaasa üldine 
kliima ja maailmamere soojenemine. Veel ohtlikum kui 
metaanhüdraadi alune looduslik gaas kontrollimatult välja 
pääseb. Arvatakse, et selliseid juhtumeid on ajaloos esinenud 
(nn Bermuda kolmnurga fenomen) ja ka paljusid järske 
kliimamuutusi põhjustanud. 

 Tuleb olla õigustatult ettevaatlik selle ressursi kütusena 
kasutusele võtmisega, pole teada mida võib kaasa tuua 
väljakujunenud metaanhüdraadi tasakaalu häirimine. 

 Metaanhüdraat võib-olla ka kliima regulaator. Külmadel 
perioodidel kui veetase alaneb ja rõhk langeb pääseb see 
atmosfääri ja suurendab kasvuhoone efekti ja soojadel 
perioodidel käitub vastupidi.  







MAA ENERGIAVARUD VII. 

Kildagaas – shale gas 



MAA ENERGIAVARUD VIII. Kildagaas II 

 Alates 2008.a. on USAs juurutatud uus tehnoloogia e 

hüdrokaevandamisele sarnane hüdrauliline kivimi purustamine 

massiivis (lõhestamine, frakkimine (hydraulic fracing) gaasi 

vabastamise eesmärgil. 

 Kõrgsurvepumpade abil surutakse vesi, kemikaalid ja liiv 

(liivapulp) puurauku, lõhestatakse kiltkivi ja vabastatakse selle 

poorides asuv gaas. Kemikaalidena kasutatakse soola, 

pindaktiivseid aineid jm. Lisandina on kasutatud ka diislikütust. 

 Ühte auku vee pumpamiseks vajatakse ca 200 paakauto täit vett 

(5000 kuupmeetrit). Pärast vee väljumist puuraugust kogutakse 

see basseini esmaseks puhastamiseks ja kas taaskasutamiseks 

puuraugus või saatmiseks puhastusseadmesse. 



MAA ENERGIAVARUD IX. Kildagaas III 
 Gaas juhitakse puuraugu kaudu maapinnale ja kas veeldatakse või 

juhitakse gaasitorustikku. Kildagaas asub kiltkivis, mis lasub 2..5 

km sügavuses.  

 Kiltkivikihini puuritakse vertikaalselt ja kihi sees horisontaalselt. See 

on võimalik tänu suundpuurimise tehnoloogiale.  

 Liiva lisamise eesmärk veele on veesurve abil tekitatud lõhede 

avatuna hoidmine. Liivaterad jäävad lõhedesse, hoides neid 

avatuna ja soodustavad gaasi eraldumist pikema aja vältel. 

 Kildagaas tekib, kui kilta on geoloogiliste protsesside mõjul piisavalt 

kuumutatud ja kildast on eraldunud naftat ja/või gaasi.  

 Ühest puuraugust saadakse gaasi alalt mille pindala on ca 

4..24..73 ha. Pooride osa kivimist, milles võib gaasi olla, on 5-10% 

(60% Barnetti maardlas,  

 USA-s).  

 



MAA ENERGIAVARUD X. Kildagaas IV 

 Kildagaasi e ka mittekonventsionaalse gaasi majanduslik efekt on 

selgelt näha suurima tootja – USA gaasitarbija peal. 

 Nimelt maksab USA gaasitarbija gaasi eest üle kolme korra 

vähem kui Euroopas ja üle nelja korra vähem kui Aasias.  

 Teiste sõnadega, USA elanikust gaasitarbija hoiab 2013. aastal 

kokku umbes 75 miljardi dollari jagu oma kodukuludelt, 

tööstustarbija ligi 50 miljardit dollarit. 

 Kui 2000. aastal moodustas kildagaas USAs umbes 1% kogu 

sealsest gaasitootmisest, siis 2010. aastal oli see juba üle 20% 

ning oletatakse, et 2035. aastaks moodustab kildagaas 45–50% 

kogu gaasitoodangust USAs. 
 USA energeetikaminister: „kui kildanafta ja -gaasi varud kogu maailmas 

kasutusele võetakse, on sellel geopoliitilised tagajärjed“. 



Maa taastuvad energiavarud aastal 2003 (Gtce/a) 



Maa taastuvad 

energiavarud 

aastal 2003 



Taastuvad energiavarud II 

 Taastuvatest energiavarudest on seni elektri tootmiseks 
kasutatud peaasjalikult ainult jõgede hüdroenergiat, 
kusjuures peaaegu kogu kasutatud hüdroenergia on läinud 
elektrienergia saamiseks hüdroelektrijaamades. 

  
 Viimase 10 aasta jooksul on aga ka tuule- ja päikeseenergia 

kasutamisviisid laienenud ja kasutamiskulud vähenenud, 
mistõttu võib prognoosida nende osatähtsuse kiiret 
suurenemist tulevikus. 

 
 Taastuvate energiavarude laiemat kasutuselevõttu loetakse 

tähtsaks mitte üksi mittetaastuvate varude ammendumisohu 
tõttu, vaid ka seetõttu, et nende kasutamine ei suurenda õhu 
süsinikdioksiidisisaldust. 



Globaalsed energiavarud ja vood 

 Maakeral vastuvõetud päikesekiirgus - 5,5 1024 J (YJ/a) 

 Globaalne kivisöe varu – 2 1023 J (keemiline energia ja soojus) 

 Globaalne taimede mass - 2 1022 J (keemiline energia ja soojus) 

 Globaalne puhas fotosüntees - 2 1021 J (ZJ/a) 

 Globaalne fossiilkütuse tootmine - 3 1020 J (mehaanilise, keemilise, 

elektrienergia ja soojuse vood) 

 Tüüpiline Kariibi mere orkaan – 3,8 1019 J 

 … 

 Täiskasvanu päevane söök – 1,0 107 J 

 Pudel valget lauaveini – 2,6 106 J (MJ) 

 



Euroopa Liidu kõikuvad (ajalise saadavuse 

seisukohalt) taastuvad energiaallikad 



Euroopa Liidu  püsivad ja vähekõikuvad 

(sesoonse saadavuse seisukohalt) taastuvad 

energiaallikad 



Miks kasutada taastuvaid energiaallikaid?  

Fossiilsete kütuste varude ammendatavus 

Keskkonna saastamine ja inimeste tervise     

halvenemine 

CO2 kontsentratsiooni kasv atmosfääris ja eeldatavad 

kliimamuutused 

Fossiilkütuste hinnatõus 

Fossiilkütuste ebakindel varustatus (poliitiline) 

Uus majandussektor 

Energeetika jätkusuutlik ja säästev areng. Kohalik 

allikas 



TRADITSIOONILISED ENERGIAALLIKAD 

5000000.a e Kr  

 

2000a. e Kr 

1500.a 
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70 25 5 

10 30 60 

16 15 3 63 3 

15 6 6 55 15 3 

2 8 32 34 18 6 

6 29 26 34 5 

Maailmaenergeetika areng: kasutatavad energialiigid, % 
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Maagaas  

Tuumaenergia  



Energiaallikate kasutuse dünaamika 



Energia tarbimine maailmas, 2010 



Global Energy Flows in watts/m2/ sec  

 Estimate of the Earth’s annual and global mean energy 
balance. Over the long term, the amount of incoming solar 
radiation absorbed by the Earth and atmosphere is 
balanced by the Earth and atmosphere releasing the same 
amount of outgoing longwave radiation. About half of the 
incoming solar radiation is absorbed by the Earth’s surface. 
This energy is transferred to the atmosphere by warming 
the air in contact with the surface (thermals), by 
evapotranspiration and by longwave radiation that is 
absorbed by clouds and greenhouse gases. The 
atmosphere in turn radiates longwave energy back to Earth 
as well as out to space.  



Global Energy Flows 



Maa energiabilanss 
 The earth energy 

balance 
represents the 
balance between 
incoming energy 
from the Sun 
Sand thermal 
(longwave) and 
reflected 
(shortwave) 
energy from the 
Earth. The 
energy released 
from the Sun in 
one hour would 
be adequate to 
cover the energy 
needs of the 
entire world 
population for 
one year. 



World Energy Balance 2007 
 

 Current energy systems are based on coal, oil, natural gas, and nuclear fission, 
depending on the circumstances in a given country and its access to today’s 
“cheapest”, not necessarily on the most viable, primary energy resources.  

 88 % (!) of our energy supply in 2007 was from fossil or nuclear origin. The effects on 
our climate and the environment by emissions and the huge losses within the 
production / distribution cycle, however, are neither discussed nor questioned.  

 Moreover there is little renewable energy used, most of it is combustibles and 
wastes, which are simply burned in furnaces. An exception, of course, is hydro 
power. 

 At the current annual demand of fossil fuels, the proved reserves will be exhausted 
within the next three to five decades. But our generation takes the system for 
granted, although it is only one and a half centuries old.  

 Electricity plants, for example, are not only by far the worst energy converters 
worldwide but also by far the biggest producers of greenhouse gases (GHGs) and 
other environmental unfriendly surpluses. In 2007 the losses in all 50,000+ electricity 
plants worldwide amount officially to 2,282 million tonnes of oil equivalent (Mtoe) 
while the total final energy consumption summed up to 8,286 Mtoe. This figure on its 
own is quite remarkable, but it gets scarier indeed if you compare it with the final 
consumption, let us say, of ALL industry activities worldwide.  

 The losses occurring in the electricity plants are nearly equal to the energy 
consumed in the entire industry sector (2,275 Mtoe). That means, if you and I would 
have the power to shut down the entire industry sector worldwide for a given amount 
of time, we would save less energy than what is lost by the operation of those power 
plants. 



World Energy Balance 2007 II 



Renewable energy sources as a share of 

energy supply in Germany 2008 
 The expansion of renewable energy sources in Germany continues 

undamped. Their share of the total final energy consumption has more than 
doubled since 2000, and now stands at 9.5 percent of the total final energy 
consumption or to be more precise: at 15.1 percent of the total electricity 
consumption, 7.7 percent of the heat and 5.9 percent of the fuel 
consumption. 

 When thinking of renewable energy (RE) in Germany, most people imagine 
wind, photovoltaic (PV) and maybe a little bit of hydro power. The reality, 
however, is different. By far the biggest source of RE in Germany is biomass 
(including bio fuels) and, at 163.9 TWh, represents 68 percent of the total 
final energy consumption of renewable energies in 2008.  

 Modern Germany uses no more RE than it did in the past: where agricultural 
and forestry products such as forest timber, fast growing tree species, and 
cultivated energy or cereal crops as well as cutting waste from landscape 
conservation were employed to improve the standard of living.  

 The current number two renewable is wind energy, followed by hydro power 
and waste. Of secondary importance, however, are the shares of solar and 
geothermal energy as RE sources. 



Renewable energy sources as a share of 

energy supply in Germany 2008 


