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SISSEJUHATUS 

Vesinik on taastuvatest energiaallikatest üks perspektiivseid kütuseliike asendamaks tööstus-, energia- 
ning transpordisektoris fossiilsete kütuste tarbimist. Mitmed riigid on analüüsinud võimalusi vesiniku 
laiemaks kasutusele võtmiseks. Euroopa Liit ja edumeelsemad riigid on astunud samme, et soodustada 
vesiniku tehnoloogiate kiiremat arengut, jõudmist tööstuse-, transpordi- ja energiasektorisse ning 
muudesse tegevusvaldkondadesse.  

Vesinikku liigitatakse tootmise järgi halliks, siniseks ja roheliseks vesinikuks. 97% maailmas toodetud 
vesinikust on hall vesinik. Halli vesinikku toodetakse fossiilsetest kütustest, eelkõige looduslikust 
maagaasist. Halli vesiniku tootmisprotsessi tulemusena tekib lisaks vesinikule ka CO2. Vesiniku tootmisel 
tekkivat CO2 on võimalik kinni püüda ja kasulikul viisil ära kasutada. Vesinikku, mis on toodetud maagaasist 
ja tootmisel tekkinud CO2 on kinni püütud, nimetatakse siniseks vesinikuks. Roheline vesiniku tootmiseks 
kasutatakse taastuvat energiat ja vee elektrolüüsi. Elektrolüüsil lagundatakse vesi vesinikuks ja hapnikuks, 
mistõttu protsessiga CO2 heidet ei kaasne. Just rohelist vesinikku peetakse uueks alternatiivkütuseks, mis 
asendades fossiilkütuseid, vähendab oluliselt CO2 heidet.  

Antud analüüsi läbiviimise ajal Eestis vesinikku suures mahus ei toodeta. Eksisteerivad mõned 
teadusprojektid ja arendamise staadiumis äriprojektid. Kiiremaks vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtu 
kavandamiseks on oluline tuvastada võimalused, mida pakub vesiniku suuremahuline kasutusele võtmine 
ning analüüsida vesiniku kasutamise potentsiaali ja rakendusvaldkondi.  

Vesinikuressursside kasutuselevõtu analüüsi eesmärk on tuvastada Eestis rohelise ja sinise vesiniku 
tootmise, jaotamise ja tarbimise potentsiaal ning kasutuselevõtu võimekus ning kaardistada võimalused, 
kitsaskohad, turutõkked ja ohud tulevikuks, sh tuues välja ja hinnates potentsiaalseid äriprojekte. 
Analüüs keskendub perioodile 2020-2030, kuna suuremahuline vesiniku kasutusele võtmine maailmas 
saab laiemalt hoo sisse eeloleva kümnendi jooksul. Vesiniku laiemale kasutamisele annavad tõuke CO2 
hinna kasv, ambitsioonikad energiamajanduse ja kliimaeesmärgid ning vesinikutehnoloogiate levik.  

Käesolev vesinikuressursside kasutuselevõtu analüüs on oluline nii avaliku kui erasektori seisukohast. 
Analüüs annab sisendi riigiasutustele vesinikuga seotud seadusandluse koostamiseks, infrastruktuuri 
planeerimiseks ja rajamiseks. Analüüsi tulemused aitavad hinnata, millised valdkonnad esmalt vesinikuga 
siduda, millised on vajalikud investeeringud ja kaasnevad mõjud ning millised riskid võivad 
avalduda. Ettevõtjatele, kes tegutsevad seotud valdkondades ning kel on huvi rohelise ja/või sinise vesiniku 
tootmise, jaotamise või kasutamise vastu, pakub analüüs informatsiooni äriideede realiseerimiseks, 
tasuvuse hindamiseks ja riskide maandamiseks.  

Kuivõrd vesiniku kasutusele võtmise potentsiaal sõltub vesiniku tootmisega, tarnimisega ja hoiustamisega 
ning kasutamisega seotud aspektidest, siis on analüüsis läbivalt lähtutud vesiniku terviklikust 
väärtusahelast. Töös keskendutakse eelkõige energia-, tööstus- ja transpordisektorile ning hoonetele, mis 
on erialasele teaduskirjanduse ja ekspertide hinnangul suurema vesiniku kasutamise potentsiaaliga 
valdkonnad. 

Vesinikuressursside kasutuselevõtu analüüsi lõpparuanne koosneb üldosast ja kuuest sisulisest osast, mis 
on suunatud konkreetsele teemale ja lugejale. Iga osa alguses on selgitatud millistele teemadele ja 
küsimustele esitatud analüüs vastab ning osa lõpus on esitatud kokkuvõtvalt peamised järeldused.  

• ÜLDOSA - Üldosas on esitatud analüüsi peamised tulemused, järeldused ja poliitikasoovitused ning 
töö läbiviimisel kasutatud metoodika kirjeldus. 

• I OSA - Vesiniku tootmise ja kasutamise arengud, välised tegurid ja trendid -  Töö I osas on 
kirjeldatud millised on tehnoloogilised võimalused vesiniku tootmiseks, salvestamiseks ja 
transportimiseks ning analüüsitud millised on suurima potentsiaaliga vesiniku kasutusvaldkonnad. 
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Seejärel on toodud ülevaade olulisematest strateegilistest ja poliitilistest vesiniku kasutamist 
toetavatest teetähistest Euroopa Liidus ja maailmas ning kirjeldatud edumeelsemate riikide 
seniseid praktikaid vesiniku kasutamisel. 

• II OSA – Eesti olukorra ülevaade – Töö II osas on kaardistatud tänane Eesti olukord energia 
tootmises ja lõpptarbimises, analüüsitud tööstus-, energia- ja transpordisektori võimekust ja 
valmisolekut vesiniku kasutamiseks ning kirjeldatud olemasolevat infrastruktuuri (gaasivõrk, 
tanklavõrk, CO2 ladustamisvõimalus, vesiniku ladustamisvõimalus).  

• III OSA – Vesiniku kasutamise potentsiaali hindamine – Töö III osas on analüüsitud vesiniku 
kasutamise sotsiaalmajanduslikku mõju arvestades seejuures vesiniku väärtusahela kõiki etappe 
ning potentsiaalsemaid vesiniku kasutusvaldkondi (tööstus, transport, hooned ja energia).  

• IV OSA – Pilootprojektide tasuvusanalüüs – Töö IV osas on esitatud kümne potentsiaalse vesiniku 
kasutamise pilootprojekti analüüs tulenevalt majanduslikest aspektidest ning riskiteguritest. Iga 
pilootprojekti kohta on esitatud äriidee kirjeldus, tasuvusanalüüsi ja SWOT analüüsi tulemused.  

• V OSA - Pilootprojektide ühiskondlik, tehnoloogiline ja ohutusalane riskianalüüs – Töö V osas on 
kaardistatud pilootprojektide elluviimisel esinevad võimalikud tehnoloogilised, ühiskondlikud ja 
ohutusalased riskid, nende realiseerumise tõenäosus ja mõju.  

• VI OSA – Barjäärid ja meetmed – Töö VI osas esitatakse ülevaade õiguslikest, administratiivsetest 
ning majanduslikest barjääridest, mis takistavad vesinikutehnoloogiate kasutuselevõttu Eestis ning  
peamistest meetmetest, mis abistavad nende barjääride likvideerimisel või leevendamisel.  

Analüüsi läbiviimisel tugineti teaduskirjandusele, ekspertintervjuudele, varasematele uuringutele, 
valdkondlikule statistikale  ja andmeallikatele. Tulemuste valideerimiseks oli kaasatud välisekspertide rühm 
ning esitatud meetmete väljatöötamiseks Eesti valdkondlikud eksperdid. 
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ANALÜÜSI TULEMUSED 

Vesinikuressursside kasutusevõte analüüsi tulemused tuginevad töö läbiviimise perioodil november 2020 
– mai 2021 teadaolevale ja kättesaadavale informatsioonile. Tulemuste kasutamisel ja tõlgendamisel tuleb 
arvesse võtta, et vesiniku tehnoloogia ning vesiniku tootmise-, hoiustamise- ja tarbimise võimalused 
arenevad väga kiiresti. Seetõttu võivad hinnangud vajaminevate investeeringute, tasuvuse, riigi poolse 
toetuse ja sotsiaalmajanduslike mõjude osas oluliselt muutuda vaid mõne aastaga. 

Käesolevas peatükis on esitatud analüüsi peamised tulemused ja järeldused. Iga teema kohta on 
põhjalikumad analüüsi tulemused esitatud vastavas aruande osas.  

MILLISED ON OLULISEMAD VESINIKUTEHNOLOOGIAD? | Igapäevaelus vesiniku kasutusele võtmine sõltub 
otseselt olemasolevatest vesiniku tootmise, salvestamise ja transportimise tehnoloogilistest võimalustest. 
Järjest enam levib maailmas rohelise vesiniku tootmiseks sobiv vee elektrolüüsi meetod. Vee elektrolüüs 
nõuab palju taastuvelektrit, mida Eesti kontekstis saab toota tuule- või päikeseenergiast. Lisaks odavale 
süsinikuneutraalsele elektrile on vaja vee elektrolüüsi edukaks kasutamiseks gaasikompressoreid ning 
sobivaid salvestamis tehnoloogiaid. Kõige olulisemaks faktoriks rohelise vesiniku tootmisel on siiski 
süsinikuneutraalse elektri kättesaadavus ning elektrolüüserite hind. Olemasolevatest tehnoloogiatest 
sobib rohelise vesiniku tootmiseks kõige paremini PEM elektrolüüs, mida on võimalik kasutada kõikuva 
tuule- ning päikeseenergia korral tänu elektrolüüseri kiirele sisse- ning väljalülitamisele (umbes 15 minutit). 
Kuigi elektrolüüserite tehnoloogiad on väga arenenud, siis tootmismahu suurendamine eeldavad kindlasti 
mahukat alginvesteeringut.  

Lisaks eelnevalt nimetatutele on kaubandusliku kasutamise lähedal ka tahke-oksiid elektrolüüserid, mis 
saavad töötada nii elektrolüüseri kui kütuseelemendi töörežiimis, mistõttu on võimalik nende energia 
kasutamist paremini optimeerida. Tahke-oksiid elektrolüüserite miinuseks kõrge töötemperatuur (700 – 
800 oC), mis nõuab stabiilset elektrienergiat, mida ainult tuule- ja päikeseenergia kasutamine ei paku. 
Vesiniku tootmine biomassist võiks tulla kõne alla kui kasutatakse ka CO2 sidumise ja salvestamise 
süsteeme. Sellisel juhul oleks toodetud vesinik sinine, mis aitaks kaasa varustuskindlusele täielikult 
rohelisele vesinikule üleminekul.  

Tänaseks on kõige usaldusväärsema tehnoloogiaga vesiniku salvestamise viisid gaasilise vesiniku 
põhised. Kui vesinik kasutatakse ära seal, kus see toodetakse, siis pole ka põhjust muud moodi vesinikku 
salvestada. Vesiniku tootmine ja salvestamine ekspordiks aga toob kõne alla erinevad keemilise ühendi 
põhised salvestusviisid, kuna pole nii kallid ja ei vaja spetsiifilist taristut. Eesti kontekstis on lühikeste 
vahemaade tõttu kõige sobivam gaasilise või vedela vesiniku salvestamine spetsiaalsetes 
gaasiballoonides. Pikemaajalise salvestamise eesmärgil on mõeldav ka vanade põlevkivi kaevanduste 
kasutamine (vajaks eraldi uuringut) või salvestamine mõne keemilise ühendina, näiteks ammoniaagi või 
metanoolina, sest neil ühenditel on lisaks vesiniku salvestamisele ka oma väärtus keemilises tööstuses ning 
need oleks võimalik eksportida kaugemate distantside (mitme tuhande kilomeetri kaugusele) taha. Lõpuks 
tuleks siiski vesiniku salvestamistehnoloogia valikul arvestada selle tervikliku väärtusahelaga, et mõista, 
kus, kui palju ja mis eesmärgil vesinikku kasutada. 

Vesiniku transpordiks on mitmeid võimalusi. Olenevalt läbitavast vahemaast kujuneb vesiniku transpordi 
hind ja mõttekus. Lühema vahemaa (mõnisada kilomeetrit) läbimiseks ning väiksemate koguste 
transpordiks on sobilikuim viis vedada puhast vesinikku raskeveokitega kas gaasilisel  või vedelal kujul. 
Koguste ja vahemaade suurenemisel muutuvad atraktiivseks muud transpordiviisid, näiteks torustikes 
(kuni 1500 km) on võimalik transportida suuri koguseid ja väga kiiresti. Kui vahemaa on pikem kui 1500 
km, siis muutub mõistlikumaks transportida vesinikku vesinikukandjate (ammoniaak, LOHC) abil kasutades 
olemasolevat maagaasi, nafta vms infrastruktuuri. Eesti siseselt puhta vesiniku transpordiks sobiks kõige 
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paremini raskeveokid, kui kogused suurenevad võib kõne alla tulla ka torustike kasutamine. Sobivaima 
transpordi viisi valik sõltub distantsist, transporditava vesiniku mahust ja lõpptarbimisest. 

KUIDAS SAAB VESINIKKU KASUTADA? | Vesinikku saab praegu kasutada kahel viisil - esiteks erinevates 
tööstuslikes protsessides (näiteks ammoniaagi tootmiseks ja metallitööstuses) ja teiseks kütusena 
kütuseelementides, et toota elektrit ja soojust. Kütuseelement muundab keemilise energia elektriks ja 
soojuseks. Kui kütusena kasutada vesinikku, siis vee aur on ainus jääkprodukt. Võrreldes 
sisepõlemismootoritega on kütuseelemendid efektiivsemad, vaiksemad, vähese keskkonnamõjuga ning 
üksikuid elemente omavahel ühendades on neid võimalik eskaleerida mõnest vatist kuni mitmesaja 
megavatini.  

Kütuseelementide rakendamine transpordi valdkonnas omab suurt potentsiaali, kuna võrreldes 
elektrisõidukitega omavad vesinikusõidukid suuremat sõiduulatust ja pikemat eluiga. Mitmed 
vesiniksõidukid on juba kommertsiaalselt kättesaadavad (nt Toyota, Hyundai või Honda toodetud mudelid). 
Suureks takistuseks vesinikusõidukite laiemal kasutamisel on tankimisvõrgustiku puudumine. Arvestades 
vesiniku tehnoloogia arengut oleks kõige kiiremini ja mõistlikum võimalik kasutusele võtta sõiduautod, 
rongid, bussid linnasiseseks transpordiks ja kahveltõstukid. 

Elektri ja soojuse koostootmine kütuseelementidega on maailmas juba kanda kinnitamas ning mitmed 
ettevõtted üle maailma tegelevad nende tehnoloogiate arendamisega, nende hulgas ka Eesti 
kütuseelementide arendaja AS Elcogen. Selliste süsteemide suurim efektiivsus seisneb koostootmisel. 
Samas on nende kasutusele võtmise peamiseks takistuseks on kõrge hind, mis laialdasemal kasutusele 
võtmisel peaks langema. 

Kemikaalitööstus on suurim vesiniku kasutaja ning selle dekarboniseerimine ka üks suurimaid 
väljakutseid. Kõige suurem kogus vesinikku kulub ammoniaagi ning metanooli tootmiseks ning kui 
asendada fossiilsetest kütustest pärit olev vesinik rohelise vesinikuga nende tootmisprotsessis, siis oleks 
võimalik ka need valdkonnad loodussõbralikumaks muuta. 

MILLISED ON OLULISEMAD TRENDID VESINIKU KASUTAMISEL MAAILMAS? | Vesiniku kasutamist 
kiirendavaks ja toetavaks teguriks on Euroopa Liidu ja Eesti kliimaneutraalsuse eesmärgid üldisemalt. 
Ambitsioonikale 2050 kliimaneutraalsuse eesmärgile lisaks võttis Euroopa Liit 8. juunil 2020 vastu ka 
Euroopa vesinikustrateegia, mille kohaselt vesinik moodustab aastaks 2050 13-14% kogu liidu 
energiaportfellist ning ühtlasi annaks aastaks 2030 tööd umbes miljonile kõrgelt kvalifitseeritud töötajale, 
jõudes 2050. aastaks 5,4 miljonini. Eestis on viimastel aastatel astutud mitmeid strateegilisi samme 
vesiniku kasutamise toetamiseks (näiteks on 2016. aastal loodud Vesinikutehnoloogiate Ühing, 
moodustatud on erinevaid töörühmi valitsuse ja ministeeriumite tasandil jne). Siiski mitmetes Eesti 
asjakohastes valdkondlikes strateegiates ja õigusaktides vesiniku kasutamist kajastatud veel ei ole. 
Vesiniku kiiremal kasutusele võtmisel mängivad olulist rolli hiljutised valitsuse otsused (11. veebruaris 2021 
Kaja Kallase valitsus kiitis heaks 100 päeva plaani) töötada välja vesinikustrateegia ja pilootprojekt ning 
suunata Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastusest 50 miljonit eurot vesiniku terviktehnoloogiate 
kasutuselevõtu edendamiseks.  

Üle maailma on mitmeid edumeelseid riike, kes omavad vesiniku kasutamises häid praktikaid. Transpordi 
valdkonnas on üks juhtivamaid riike vesiniku- ja kütuseelementide tehnoloogiate arendamises Jaapan, 
kes aastaks 2025 ennustab 200 000 kütuseelemendiga sõiduki kasutusele võtmist. Euroopa Liidu ja 
mitmete riikide vesinikustrateegiates tuuakse esile transpordisektorit, kui kõige olulisemat vesiniku 
kasutamise valdkonda. Teiseks oluliseks valdkonnaks peetakse tööstussektorit (Euroopa Liit, Saksamaa, 
Holland) ning kolmandaks energiatootmist (Prantsusmaa, Suurbritannia). Mõned riigid pööravad 
tähelepanu vesiniku kasutusele hoonetesektoris (näiteks Suurbritannia, Jaapan, Korea) ning vesiniku 
tootmisele ekspordi eesmärgil (näiteks Tšiili, Hispaania, Austraalia, Venemaa). Taoline järjestus on 
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mõjutatud kasvuhoonegaaside heitmete vähendamise vajadusest sektorite lõikes ning riiklike strateegiate 
koostamise ajast sellest aspektist lähtuvalt.  

MILLINE ON EESTI VALMISOLEK VESINIKU KASUTUSELEVÕTUKS VALDKONDLIKE PARTNERITE 
HINNANGUL? | Antud analüüsi koostamise seisuga Eestis olulises mahus vesinikku ei toodeta ja kasutata. 
Hindamaks vesiniku kasutamise potentsiaali analüüsiti kirjanduslike allikate ja ekspertintervjuude põhjal, 
milline on Eestis potentsiaalsete sektorite ning olemasoleva infrastruktuuri olukord ja valmisolek vesiniku 
kasutamiseks. Joonis 0.1 esitab selle analüüsi kohta kokkuvõtlikku ülevaate. 

Hetkeolukorra kvalitatiivsest analüüsist järeldub, et Eestis on suurim potentsiaal heite koguste 
vähendamiseks transpordisektoris, mis sõltub endiselt tugevalt fossiilsetest kütustest. Energiasüsteemi 
seiskohast on mõistlikum esmajärjekorras erinevaid protsesse elektrifitseerida kui taastuvelektrit 
muundata kolmandaks energiakandjaks, mistõttu on suurim potentsiaal transpordisektoris rongidel, 
praamidel, raskeveokitel või teistel pikamaasõidukitel, kus elektrifitseerimist on keerulisem teha. Lisaks 
on vesiniku kasutuselevõtuks transpordisektoris oluline keskenduda tanklavõrgu arendamisele. Ajutisi 
tanklaprojekte on küll tehtud, kuid puudub järjepidevalt toimiv ning kompaktne vesinikutanklakett. 

Lisaks transpordisektorile saaks vesinikuga asendada senist maagaasi kasutust hoonetesektoris, kus 
energiatarve on enamasti kaetud biomassi või keskkütte abil ning fossiilkütustel põhineb vähem kui 10% 
hoonete energiatarbest (kus suurema osa moodustab maagaas). Eelkõige saaks hoonesektoris 
potentsiaalselt paigaldada mikrokoostootmisjaamu, kuna vesiniku lisamine olemasolevasse 
maagaasivõrku on mitmete uuringus osalenud ekspertide hinnangul pigem suure küsimärgi all.  

Tööstussektoris seisneb vesiniku potentsiaal fossiilsetel allikatel põhinevate keemiatoodete 
impordisõltuvuse vähendamises. Keemiatoodete koguseid oleks võimalik vähendada kodumaise 
ammoniaagi- ja metanoolitööstuse rajamisega, mis põhineksid vesinikul. Sarnaselt transpordisektoriga on 
tööstussektoris suur vesiniku kasutamise valmidus, mis tuleneb sellest, et Eestis on varasemalt olemas 
infrastruktuur keemiatoodete tootmiseks.  

Elektrienergiatoomise seisukohast oleks vesinikku mõistlik toota eelkõige tagavaraenergia tekitamiseks nii 
võrguväliste alade katteks (nt saared) kui ka elutähtsate teenuste (nt telekommunikatsioon, 
meditsiiniteenused) tagamiseks.  

JOONIIS 0.1 EESTI OLEMASOLEVA OLUKORRA KOKKUVÕTE – ÜLDINE VALMISOLEK SEKTORITE KAUPA 
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Analüüsi raames intervjueeritud eksperdid on üldiselt üksmeelsel arvamusel, et vesiniku tootmisel ja 
tarbimisel Eestis on suur potentsiaal. Rõhutati, et keskenduma peaks eelkõige rohelise vesiniku tootmisele, 
mille jaoks on esmalt vaja suurendada päikese- ja tuuleenergia toodangut.  

MILLISES MAHUS ON VESINIKKU VÕIMALIK EESTIS KASUTADA, KUI SUURI INVESTEERINGUID SEE EELDAB 
NING MIS ON SEALJUURES PEAMISED SOTSIAAL-MAJANDUSLIKUD MÕJUD? | Analüüsi käigus töötati 
välja sektoraalne mudel, mis aitab kvantitatiivselt hinnata Eestis vesiniku kasutuselevõtu potentsiaali, 
vajalikke investeeringuid, mõju CO2 heitmete vähendamisele ja töökohtade loomisele. Mudel hõlmab kõiki 
peamiseid majandussektoreid, kus vesiniku tootmine ja tarbimine ning fossilkütuste asendamine on 
otstarbekas. Mudelis arvestatakse jätkusuutlike stsenaariumidega, mis viivad kliimaneutraalsuseni. 
Vesiniku kasutuselevõtu potentsiaali modelleerimisel võeti arvesse ambitsioonikat ja madalat 
stsenaariumi. Eesmärk on näidata maksimaalset võimalikku vesiniku kasutuselevõttu. Ambitsioonikas 
stsenaarium kirjeldab fossiilkütustest sõltumatuse saavutamist, üleminekut suure mahuga vesiniku 
tarbimisele ning vesiniku eksporti. Madalas stsenaariumis analüüsitakse vesiniku kasutuselevõtmise 
erinevusi sektorite lõikes võrreldes ambitsioonika stsenaariumiga. Joonisel 0.2 on näidatud ambitsioonika 
ja madala vesiniku tarbimispotentsiaali stsenaariumid Eestis. 

Pärast põhjalikku uurimistööd ja tööstusekspertide intervjuude tulemuste analüüsi leiti, et ammoniaagi- ja 
metanoolitööstus, transpordisektor (maantee-, raudtee- ja meretransport), ehitus- ja energiasektor 
peaksid olema vesiniku kasutusele võtmise peamised võimalikud valdkonnad. Tööstuses, kus vesinikku on 
lähteainena alati suures koguses vaja, on peamised sihtmärgid ammoniaak ja metanool. Transpordisektoris 
võetakse arvesse maantee-, raudtee- ja meretransporti. Vesiniku rolli jätkusuutliku lennukikütusena (SAF) 
analüüsis ei käsitleta, kuna Eestis ei ole kohalikku sünteetiliste kütuste tööstust. Hoonetesektoris 
kasutatakse ära vesinikupõhiste mikrokoostootmisjaamade ja vesiniku segamise võimalust. Kuna Eestis on 
maagaasil töötavaid avariielektrijaamu, võetakse arvesse ka statsionaarsete kütuselementidega 
elektritootmist. 

JOONIS 0.2  VESINIKU ÜLDINE LEVIKUPOTENTSIAAL ERINEVATES EESTI MAJANDUSSEKTORITES. KAHE 
STSENAARIUMI VÕRDLUS (MADAL JA AMBITSIOONIKAS) 
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Aastaks 2050 on ammoniaagi- ja metanoolitööstuse üldine potentsiaal tarbida 43 922 – 87 845 tonni 
vesinikku ja transpordisektori potentsiaali 108 587 - 214 174 tonni vesinikku. Hoonete- ja energiasektori 
tarbimise potentsiaal on vastavalt 6 588 - 13 175 tonni ja 1250–2 500 tonni vesinikku. (Joonis 0.2) 

Sellise vesiniku tarbimismahu saavutamine eeldab olulisi muutusi vastavates sektorites. Näiteks 
transpordisektoris tähendab madala stsenaariumi korral 25% (ehk ca 200 000 sõiduki) ja ambitsioonika 
stsenaariumi korral 50% erasõidukite, lisaks vastavalt 15 000 - 31 000 veoauto, 630 - 1 260 bussi 
ühistranspordiliinidel (arv põhineb praegustel avaliku teenindamise kohustustel), 10–20 rongi, 43–85 
kaubaveduri ja 4–7 praami (arv põhineb praegustel avaliku teenindamise kohustustel ja võttes arvesse 
praeguseid marsruute) kasutusele võtmist. Tööstussektoris tähendaks sellise vesiniku potentsiaali 
realiseerimine, et Eesti muutuks ammoniaagi, metanooli ja uurea importijast eksportijaks. Hoonetesektoris 
kasutatakse mikrokoostootmist, mis varustaks 2050. aastaks puhta soojuse ja energiaga kuni 21 700 -            
43 400 majapidamist või hoonet ja mis toodaks kuni 239 GWh vesinikupõhist soojust. Energiasektoris 
tähendaks ambitsioonikas stsenaarium 250 MW gaasiga töötavate avariijaamade üleminekut vesinikule.  

Mudeli põhjal nõuavad kirjeldatud muutused vesiniku väärtusahela eri osadesse koguinvesteeringuid                      
22 412 - 44 700 miljardit eurot, millest suurem osa tuleks erasektorilt, st ettevõtetelt ja eratarbijatelt 
(transpordi- ja soojussektorist). Positiivse keskkonnamõju osas vähendab vähese ja kõrge taastuvvesiniku 
kasutuselevõtu stsenaariumide rakendamine 2,2–4,4 miljoni tonni võrra CO2 ekvivalentseid heite 
koguseid. Kõige rohkem aitavad heite koguste vähendamisele kaasa transpordi- ja tööstussektor - 
moodustades kokku üle 90% muutustest.  

Lisaks sellele aitab vesiniku kiire kasutuselevõtt erinevates sektorites juurde luua 21 169 - 42 432 
töökohta (joonis 0.3). 64% uutest töökohtadest tuleneb vesiniku tootmise ja jaotamisega seotud 
majandustegevusest. Eeldatakse, et kütuseelementide, elektrolüsaatorite ja kütuseelementidel 
põhinevate mikro-CHP kohalik tootmine algab pärast 2030. aastat, mis loob juurde töötleva tööstuse 
põhiseid töökohti.  

JOONIS 0.3 VESINIKU KASUTUSELEVÕTU MÕJU EESTI MAJANDUSELE AASTAKS 2050 
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Nii laialdane rohelise vesiniku kasutusele võtmine nõuab märkimisväärset kogust kliimaneutraalset 
elektrit - madala stsenaariumi korral on 8 TWh ja ambitsioonika korral 16 TWh. Modelleerimisel lähtuti 
500 MW maismaatuule, 700 MW päikeseelektri ja 3500 MW meretuule võimsusest. Suurema osa 
taastuvelektri energiakaotusest peaks katma meretuule energia. Seega nõuab vesinikumajandus aastaks 
2050 täiendavaid investeeringuid vahemikus 5 317 - 10 634 miljardit eurot süsinikneutraalse elektri 
tootmiseks ja riiklikku poliitikat selle saavutamise toetamiseks. 

Mudelist järeldub, et vesiniku kasutuselevõtu peamisteks sektoriteks on tööstus- ja transpordisektor 
(joonis 0.3). Keemiatööstuses avaldub suur nõudlus rohelise vesiniku ja infrastruktuuri järele niipea kui 
ehitatakse ammoniaagi- ja metanoolitööstuse uued tehased. Metanoolijaamu saab paigaldada 
põlevkivielektrijaamade või biogaasijaamade juurde, kus CO2 saab kinni püüda ja kasutada täiendava 
lisaväärtusega metanoolina. Vesinikubusside, -reisirongide, -kaubavedurite ja -parvlaevade riigihange võib 
anda vesiniku kiirele kasutuselevõtule tõuke. Vesinikuautode ja -veokite kasutusele võtmiseks annab 
tõuke  valitsuse stiimulipoliitika. Joonis 0.4 näitab võimalikku vesiniku tarbimist igas transpordiliigis 
aastaks 2050. Mudelis tuuakse välja, et tavapärase raskeveokite (veoautode ja busside) ümberehitamine 
võib mängida olulist rolli transpordi üldises dekarboniseerimises nende pikemate marsruutide ja sagedase 
teekasutuse tõttu. 

JOONIS 0.4 VESINIKU KASUTUSELEVÕTT TRANSPORDISEKTORIS 

 

 

Hoonetesektor sõltub endiselt suuresti gaasivarustaja otsusest paigaldada uued vesinikutorustikud. 
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kokkusurutud ladustamine suurtes anumates. Vesiniku kokku  surumisega  kaasnevad aga suured 
kapitaliinvesteeringud (peaaegu sama suured kui elektrolüsaatoril CAPEX - vt joonis 0.5), kuna on vaja suuri 
ladustamiskoguseid, praegu saadaval olevad vesiniku mahutid tagavad piiratud vesiniku ladustamise ja 
samas on väga kulukad. 

JOONIS 0.5 KOGU INVESTEERIMISKULU VESINIKU TOOTMISEKS JA LADUSTAMISEKS 
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JOONIS 0.6 KOGU INVESTEERIMISKULU MADALA JA AMBITSIOONIKA STSENAARIUMI PUHUL 

 

 

KUI AKTRAKTIIVSED ON TÄNA INVESTEERINGUD PILOOTPROJEKTIDESSE? | Töö käigus analüüsiti kümmet 
pilootprojekti lähtudes nende kasutusjuhtude potentsiaalist, majanduslikust tasuvusest (ROI ja IRR), 
vajaminevast investeeringust, keskkonnamõjust ning eeldatavast toetuse vajadusest. Pilootprojektide 
võrdluses eristusid suurema potentsiaaliga need projektid, kus vesiniku kasutamise tehnoloogia on 
piisavalt küps ning efektiivne võrreldes praegu kasutusel olevate alternatiividega ning samal ajal on 
esialgne vesiniku kasutamise maht piisav vähemalt 5 MW elektrolüüseri rakendmiseks. Lisaks vesiniku 
tootmismahule on pilootprojektide tasuvuse osas olulise tähtsusega elektrolüüseri töötamisaeg (tööaeg 
peab ulatuma vähemalt üle 50%, et tagada piisavalt madal vesiniku omahind), kasutatava taastuvelektri 
hind ning taastuvelektripargi lähedus vesinikutootmisele, et vabaneda võrgutasudest, piisavalt küps ning 
efektiivne vesiniku kasutamise tehnoloogia ja vesinikutootmise lähedus lõpptarbimisele, et ei tekiks suurt 
lisakulu vesiniku transpordiks. 

 

Tulenevalt nimetatud faktoritest on tasuvusanalüüsi põhjal kõige suurema potentsiaaliga projekt Eestis 
vesinikparvlaevade (PP 5) kasutamine (nii mandri ja saarte vaheline reisilaev kui ka rahvusvaheline 
kaubalaev Eesti ja Soome vahel), sest paari laeva vesinikule üleviimine tagab piisava vesiniku 
kasutusmahu, vesiniku tootmine toimub sadama läheduses asuvate taastuvelektriparkide juures ning 
vesiniktehnoloogia kasutamine nendes sõidukites on tänaseks võrdlemisi efektiivne. Projekti ROI ilma 
toetusteta on -1% 20 aasta perspektiivis ning kahe reisijate parvlaeva üleviimine vesinikule aitaks aastas 
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kokku hoida üle 10 kilotooni CO2 heidet. Pilootprojekti teostumiseks oleks vaja täiendavalt toetada 
vesiniklaevade ostmist 2,7 miljoni euroga, mis tõstaks pilootprojekti ROI 10% juurde. Lisaks vesiniku 
kasutamisele erinevate transpordivahendite puhul paistab positiivse potentsiaali poolest silma ka 
vesinikust ammoniaagi tootmine ning selle eksportimine (PP 8), millel on suur eskaleeritavuse potentsiaal 
tulenevalt ammoniaagi laialdasest kasutamisest ja sihtturgude paljususest – 24 MW võimsusega 
elektrolüüseri puhul oleks võimalik ammoniaagi tootmisel kokku hoida ligi 30 kilotonni CO2 heidet aastas 
võrreldes metaanist ammoniaagi tootmisega. 

 

TABEL 0.1 PILOOTPROJEKTIDE VÕTMENÄITAJAD 

# ROI IRR 
CO2 

VÄHENEMINE 
(%) 

CO2 
VÄHENEMINE 
(KT AASTAS) 

INVESTEERIN
G (MLN EUR) 

TOETUSE 
VAJADUS                
(MLN EUR) 

PP 1 -31% -1% 83% 1,03 9,2 3,0 

PP 2 -6% -1% 88% 2,25 37,0 6,0 

PP 3 -32% -1% 40% 0,84 18,5 6,2 

PP 4 -17% 0% 81% 3,98 26,0 4,0 

PP 5 -1% 1% 83% 10,58 35,0 2,7 

PP 6 -565% n/a 91% 2,43 9,0 11,0 

PP 7 -81% -11% 90% 0,72 4,5 9,0 

PP 8 -18% -3% 80% 28,10 24,0 8,0 

PP 9 -10% -5% 74% 1,12 4,2 0,5 

PP 
10 

-9% -12% 85% 0,14 3,7 0,3 

PP 1 – Vesiniku kasutamine linnaliinibusside kütusena; PP 2 - Vesiniku kasutamine sõiduauto kütusena; PP 3 – Vesiniku 
kasutamine veoauto kütusena; PP 4 – Vesiniku kasutamine rongide kütusena; PP 5 – Vesiniku kasutamine laevade ja 
praamide kütusena; PP 6 - Vesiniku lisamine maagaasitrassi kütteväärtuse tõstmiseks; PP 7 - Vesiniku kasutamine 
kahveltõstukite kütusena; PP 8 - Vesinikust toodetud ammoniaagi eksport; PP 9 - Vesiniku kasutamine autonoomsete 
sõidukite kütusena; PP 10 - Vesiniku kasutamine sidevõrgustiku tagavaratoite kütusena 

Kõige suurema potentsiaaliga valdkond vesiniku kasutamiseks on transpordivaldkond, kus ühelt poolt 
on võimalik tekitada suur nõudlus ning teisalt on ka tehnoloogia erinevate sõidukite puhul efektiivne. 
Vesiniku kasutamisel transpordisektoris on suur eelis keskkonna vaatenurgast diiselmootori ees ning samal 
ajal funktsionaalsuseelis kiire tankimise ja pikema sõiduulatuse tõttu elektrimootori ees, seda eriti 
pikematel distantsidel. Seega on transpordisektoris kõige paljutõotavamad projektid laevanduses ja 
raudteetranspordis (20-aastane ROI vastavalt -17% ja -1%), kus vesiniktehnoloogia on küps, vesiniku 
kasutusmaht suur ning energiavajadus tunnis kõrge. Samuti on suurelt skaleeritav ning võrdlemisi hea 
majanduspotentsiaaliga vesinikkütusel liikuvate sõiduautode projekt, kuid siin võib lähitulevikus 
elektritehnoloogia veelgi paljutõotavamaks osutuda. Tehnoloogia arenemisel võiks edukaks valdkonnaks 
osutuda ka raskeveokid, kuid praegu on seal diiselmootoriga sõidukitel majandusliku tasuvuse vaatest 
selge konkurentsieelis (20-aastane ROI -32%). Vesinikbussid on samuti laialdaselt kasutamiseks 
lähitulevikus tehnoloogiliselt piisavalt küpsed ning vesinik annab seal elektrimootori ees eelise tänu 
kiiremale tankimisajale ning pikemale sõiduulatusele. Praegu on vesinikbussid üle kahe korra kallimad 



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

Üldosa 

 

 

 

19 

 

diiselbussidest ning ka gaasibussidest, mistõttu on viimastega soodsam oodatud keskkonnamõju saavutada. 
Vesinikbusside hinna odavnemisel järgmise viie aasta jooksul võib selle projekti tasuvus tunduvalt tõusta. 

Vesiniku kasutamine jaguneb tööstuses peamiselt kahte kategooriasse – tootmise energiavajaduse 
katmine ning erinevate masinate ja sõidukite kütus. Vesiniku kasutamine tööstusettevõtte 
energiavajaduse katmiseks tähendab vesiniku lisamist maagaasitrassi, mille kaudu vesinik ettevõtte 
asukohani transporditakse. Vesiniku lisamisel maagaasitrassi on aga piiratud skaleeritavus tulenevalt 
olemasoleva maagaasi infrastruktuuri võimekusest vesinikku vastu võtta (läbi investeeringute on 
võimalik vesiniku osakaalu maagaasi trassis hinnanguliselt tõsta 10-20% mahupõhiselt). Kuivõrd maagaasi 
hind energiaühiku kohta on hetkel vesiniku hinnast tunduvalt odavam, ei oleks gaasimüüjad ega ka 
tööstusettevõtted maksma vesiniku eest niivõrd palju kõrgemat hinda, mis tingib projektile suure riikliku 
toetusvajaduse. Tootmismasinates vesiniku kasutamine oleks sobiv ettevõtetele, kellel on territooriumi 
vahetus läheduses olemas taastuvenergia tootmine näiteks päikesepargi näol, kuid väike vesiniku 
kasutamise maht tähendab, et vesiniku kasutamine muutuks väga kulukaks võrreldes alternatiivsete 
lahendustega. 

Sarnaselt tööstusele on võimalik vesinikku kasutada ka elamuhoonete energiavajaduse katmiseks lisades 
vesiniku maagaasitrassi ning seeläbi tõstes maagaasi kütteväärtust ja puhtust, kuid see nõuaks suuri 
toetusmeetmeid, et hinnavahet kompenseerida. Alternatiivina on arutluse all olnud ka võimalus varustada 
hooneid lokaalsete kütuselementidega, mis vesinikuballoonist energiat toodaksid, kuid hetkel Eestis sellel 
suunal konkreetsemad arengud puuduvad ning maailmas on vastava tehnoloogia kasutamine algusjärgus. 

Rohelisest energiast toodetava vesinikuga on võimalik alternatiivsel meetodil toota ammoniaaki, mis 
erinevalt metaanist ammoniaagi tootmisest ei tekita protsessi käigus suurt süsinikuheidet. Vesinikust 
ammoniaagi tootmine ning selle transport laevadega teistesse riikidesse oleks Eesti rannikualadel 
majanduslikult paljutõotav ettevõtmine, mis oleks suurelt skaleeritav tänu võimalike sihtturgude 
rohkusele ning ammoniaagi laialdasele kasutamisel eri sektorites. 

Erikaasustena on Eestis hetkel aktuaalsed vesiniku kasutamine telekommunikatsioonisektoris 
tugijaamades generaatorite kütusena ning autonoomsete sõidukite vesinikkütusele üleviimine. Vesiniku 
kasutamine sidetugijaamade generaatorite kütusena on majanduslikult kulukas, sest tugijaamade 
võrgustik on suur, mis tingib suured transpordikulud, aga kasutatav vesiniku maht on väike. Samas oleks 
võimalik seda projekti tulevikus laiendada teiste elutähtsate teenuste osutajatele, näiteks vesiniku 
kasutamine haiglate tagavarageneraatorite kütusena, mis tagaks suurema vesiniku kasutamise mahu 
ning seeläbi odavama hinna. Autonoomsete sõidukite puhul võiks vesiniku kasutamine suuremas mahus 
olla atraktiivne, kuid Eesti turul seda ilmselt lähitulevikus ei teki. Vesinikkütusel liikuvate autonoomsete 
sõidukite tootmine oleks laiemas pildis riigile atraktiivne ekspordiallikas, kuid see eeldaks ka vesiniku 
tootmise ja tarbimise liikumist sihtriiki. 

MILLISED ÜHISKONDLIKUD, TEHNOLOOGILISED JA OHUTUSALASED RIKSID ESINEVAD VESINIKU 
KASUTAMISEL? | Vesiniku laiemal kasutamisel on oluline hinnata ka vesiniku kasutamisega seotud 
võimalikke riske ja nende maandamismeetmeid. Vesiniku kasutusele võtmisega seostuvad peamiselt 
ühiskonna aktsepteerimisega, tehnoloogiaga ja ohutusega seotud riskid. Riskianalüüsi keskenduti 
analüüsitud pilootprojektide kasutusjuhtumitele, et pakkuda äriideede elluviimisel reaalselt kasutatavaid 
maandamismeetmeid.  

Peamisteks ühiskondliku aktsepteeritavusega seotud probleemideks on inimeste vähene teadlikkus 
vesiniku kasutamise kohta ja varasematest õnnetusjuhtumistest tulenev hirm ja teadmatus. Oma rolli 
mängib ka vesinikutehnoloogiate kõrgem hind ja vähene kättesaadavus, mistõttu eelistatakse 
olemasolevaid harjumuspäraseid tehnoloogiaid.  

Taastuvenergial põhineva vesiniku tootmiseks on hetkel peamiselt kasutusel kas AE või PEM 
elektrolüüserid. Peamine probleemid seoses vesiniku tootmisega elektrolüüserite abil on 
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tootmisprotsessi suur energiatarve, mis tõstab saadava vesiniku hinda. Küpse tehnoloogiaga AE 
elektrolüüseri kasutamisel suurimad riskitegurid on kasutamine koormuse korral, erinevate 
sisendvõimsuste andmine ja sage käivitamine on tehnoloogiliselt piiratud ning lisaks väheneb selle tõttu ka 
tootlikkus, mistõttu on AE elektrolüüseri kasutamine taastuvenergiallikatega süsteemis välistatud. 

Vesinikku hoiustatakse peamiselt surugaasina või veeldatud vesinikuna ning transporditakse torustike 
kaudu või surugaasi ja krüogeensete veokitega. Surugaasitransport on sobilik pigem lühemateks vedudeks, 
kuna vesiniku tihedus on madal ning paakidele on kehtestatud maksimaalse rõhu piirangud, mis limiteerib 
korraga transporditavat vesiniku kogust. Riskiks on ka mahuti kahjustumine sagedase 
dekomprimeerimise tõttu või täielik purunemine liiklusõnnetuse korral, mille tagajärjeks on vesiniku 
lekkimine ja võimalik plahvatus või tulekahju. Krüogeense vesiniku transpordil tuleb arvestada sellega, et 
temperatuuri tõustes vesinik aurustub ja tekivad kaod. Veeldatud vesiniku hoiustamisel võib õhk ja niiskus 
lekkida mahutisse, kus madalate temperatuuride tõttu tekib jää, mis kahjustab seadmeid. Lekke korral on 
ka oht vesiniku süttimisele ja plahvatuse tekkimisele. Kuigi eelnevalt nimetatud lekkimiste või õnnetuste 
korral on riski raskusaste keskmine või kõrge, siis nende riskide realiseerumine on äärmiselt ebatõenäoline 
vesiniku hoiustamiseks ja transportimiseks seatud tingimuste tõttu.  

Vesiniksõidukite peamised tehnoloogilised riskid on seotud kütusepaagi ja -elemendiga, kuid mõju 
avaldavad ka infrastruktuur ning seadmete hooldus. Vesiniksõidukite kütusepaagid on ruumalaliselt 
kordades suuremad bensiini- või diiselpaakidest, mis nõuavad lisaruumi. Kerged, kuid mehaaniliselt 
tugevad komposiitpaagid lagunevad termilise koormuse korral ning see põhjustab ohtu inimestele, kuid 
koos termilise kaitsega on seda mõju võimalik leevendada madala tasemeni. Suurema raskusastmega 
riskiks peab käesoleval hetkel hindama kvalifitseeritud personali ning rajatiste puudumist meie 
regioonis. Kuid selle saab lahendada ülikoolides uute õppekavade või moodulite loomisega, 
täiendkoolituste korraldamisega ja ümberõppega välismaal, kus on vesinikutehnoloogiaid pikemalt 
kasutatud. Vesinikusõidukite kasutuselevõtu suurimaks riskiks hindame puuduliku infrastruktuuri ning selle 
ehitamise kulukust võrreldes traditsiooniliste tanklate ning akude laadimisjaamade rajamisega.  

Lämmastiku tootmise juures on ohuks katalüsaatorite mürgistumist põhjustav hapniku sattumine 
ammoniaagi sünteesi kontuuri. Selle esinemise tõenäosus on madal, kui kasutatakse turvalisi materjale ja 
andureid. Lisaks on riskiks ammoniaagi leke, kuna ammoniaak on toksiline ühend, mis võib sissehingamisel 
põhjustada ohtu inimeste elule ja tervisele. Ammoniaagi tootmisel taastuvenergiaallikatest on oluline roll 
puhvermahutite olemasolul, kuna ammoniaagi sünteesi keerukaid kõrgsurvekompressoreid ja tundlikke 
katalüsaatoreid sisaldavad süsteemid vajavad statsionaarset protsessi ning mittestatsionaarne režiim 
põhjustab häireid ammoniaagi sünteesis. Selle riski maandamiseks tuleks kasutada täiendavaid 
energiaallikaid, mis aga ei ole seatud kliimaeesmärkide kontekstis jätkusuutlikud. Ammoniaagi sünteesi 
osas hinnatakse selle riski taset kõige kõrgemaks. 

MILLISED ON OLULISEMAD BARJÄÄRID JA MEETMED VESINIKU LAIEMAL KASUTAMISEL? | Analüüsi 
tulemusel kaardistati kogu vesiniku väärtusahela peale 28 barjääri ning 46 meedet, sealhulgas 32 õiguslikku, 
administratiivset ning 14 majanduslikku meedet.  

Enne spetsiifiliste meetmete elluviimise rakendamist, on oluliseks aluseelduseks riikliku 
vesinikustrateegia olemasolu, mis teeks käesolevas uuringus analüüsitud võimaluste vahel valikud, 
sätestaks konkreetsed poliitilised eesmärgid ja suunised, mis sektoris ja millises mahus soovitakse 
vesikutehnoloogiate kasutuselevõttu ning kui palju soovitakse CO2 heidet vesiniku kasutuselevõtuga 
vähendada. Riikliku vesinikukavata on investorid ebakindlad ega soovi vesinikulahendustesse investeerima. 

Meetmete elluviimiseks tuleks tagada ametiasutuste vahel koordineeritud pädevuste ja tegevuste 
jaotus. Eelkõige peaks vastutajateks olema konkreetse valdkonna eest seisvad ministeeriumid 
(Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium jt) ja valitsusasutused, kes 
vajaduse korral suunavad ja koordineerivad tegevusi valdkonnaspetsiifiliste riiklike elektri- ja gaasivõrke 
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haldavate organisatsioonide (Eesti Energia AS, Elering AS) või mitteriiklike turuosaliste vahel. Esimene 
samm turuosaliste suuremaks omavaheliseks koostööks on hiljuti tehtud, mil loodi Eesti Vesinikuklaster, 
mille eesmärgiks on üldise teavitustöö tegemine ja info vahetamine erinevate osapoolte vahel. Lisaks on 
Eestis viimased kolm aastat aktiivselt tegutsenud Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing, kes on samuti 
tegelenud turuosaliste ja valitsusasutuste ühendamisega, kuid ekspertide hinnangul oleks ühingu 
tulemuslikumaks tööks vaja rahalist ja kommunikatiivset tuge.  

Samuti peaksid mis tahes õiguslikud, administratiivsed muudatused ja ettevõtmised põhinema lõplikel 
vesinikukavaga kokkulepitud eesmärkidel mitte õhinapõhistel lähenemistel. Riikliku vesinikukavaga 
sätestatud eesmärkidest lähtuvalt peaks Eesti tuvastama kõige loogilisemad kohaliku regulatsiooni 
muutmise vajadused ja viima muudatused ellu võimalikult kiiresti, et Euroopa Komisjoni kavandatud 
mitmete uute regulatsioonide kehtestamise või olemasolevate märkimisväärse muutmise ajaks oleks Eesti 
juba toimiva energia salvestamise regulatsiooniga riik. See maandaks ka riski, et Eesti jääb ootama Euroopa 
tasandil tehtavaid otsuseid ja alles seejärel hakkab juba praegu tuvastatud puudusi kõrvaldama.  

Teine oluline aluseeldus Eestis rohelise vesiniku tootmiseks ja turule toomiseks on ambitsioonikate 
taastuvenergia eesmärkide mitte ainult püstitamine, vaid ka elluviimine, kuivõrd vesinikutehnoloogia 
täieliku kasutuselevõtu korral võib taastuvelektrielektri nõudluse maht kasvada Eestis ca 2 korda 
võrreldes seni prognoosituga. Seda täiendavat nõudlust saab aidata rahuldada täiendavate taastuvenergia 
vähempakkumiste planeerimine, planeeringu- ja loamenetlustoimingute tõhustamine, riigikaitseliste 
piirangute leevendamine riigikaitsesse panustavate lisaseadmete soetamise kujul ning tegevuskava 
koostamise meretuuleparkide realiseerimiseks Eestis. 

Peamised regulatiivsed/administratiivsed muudatusettepanekud ja tegevused on seotud:  

• taastuvenergia võimekuse suurendamiseks vajalike maakasutuslike piirangute (muinsuskaitse-, 
keskkonna-, loodus-, tervise- ja riigikaitseliste piirangute) leevendamise näol;  

• vesiniku tootmis- ja ladustamisrajatiste ehitamiseks vajalike juhendmaterjalide väljatöötamine 
ja selgete eeskirjade olemasolu planeerimis- ja ehituslubade taotlemisel kuivõrd selles 
valdkonnas veel praktika planeeringute valdkonnas puudub.  

• gaasivõrkudes vesiniku kasutuselevõtuks asjakohaste tehniliste ja gaasikvaliteediga seotud 
küsimuste läbivaatamisega ning õigusliku raamistiku toetamisega;  

• vesiniku transportimisel mööda maanteed või meritsi tekkida võivate tee- või juhtidele 
kohalduvate piirangute ja vajalike sertifikaatidega seoses olevate juhiste ja õigusraamistiku 
loomisega;  

• rohelise vesiniku ning vesinikupõhise sünteetilise kütuse määratluse, ühtsete standardite ja 
sertifikaatide väljatöötamise ja rakendamisega niipea kui need on välja töötatud EL tasandil;  

• vesinikutanklate lubamise, ehitamise ja käitamise hõlbustamiseks vajalike juhendmaterjalide 
väljatöötamine ning sellekohased täiendused alternatiivkütuste taristut käsitlevas 
seadusandluses;  

• riiklike süsinikumaksete rakendamisega fossiilkütuste vähendamiseks nii transpordi- kui ka 
hoonetesektoris et eelistataks alternatiivkütuseid, sealhulgas vesinikku;  

• maksu- ning registreerimistasudest vabastamise võimaldamise rakendamisega 
vesinikupõhiste lahenduste kasuks;  

• mitmesuguste kohapealsete hooldustööde (vesiniksõidukitele, mikrokoostootmisjaamade 
hoonetes) jaoks vajalike eestikeelsete juhendmaterjalide väljatöötamisega ning vastava 
kohapealse oskustööjõu loomisega (kes teostaks vajalikud hooldus- ja parandustööd kasutaja 
eest);  
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• CO2 kogumis- ja säilitamisrajatiste tehnilise ning majandusliku teostatavuse läbiviimisega 
rohelise metanooli tootmiseks 

• elektritootmiseks vajaliku õigusliku aluse väljatöötamisega (kütuseelementide hõlpsamaks 
ühendamiseks elektrivõrguga; elektrolüüsijaamade ja nendega seotud energiasalvestiste 
tegevusraamistiku täpsustamisega; energiasalvestisse sisenevale elektrile kohaldatava 
võrguteenuse hinna ümberkujundamisega) 

• vajaliku teadus- ja arendustegevusega; avalikkuse kaasamise tegevuskava loomisega; 
riigiabimeetmete ülevaatamise; vajalike riskihinnangute ja päästevõimekuse tugevdamisega. 

Toetusmeetmete kogumaksumus vesinikupotentsiaali täitumiseks madala taseme stsenaariumi järgi 
aastaks 2030 oleks avalikus sektoris 2,2 miljardit eurot ning aastani 2050 5,8 miljardit eurot (v.a 
energiasektor). Erasektori toetusvajadus 2030. aastaks oleks 4 miljardit eurot ja 2050. aastaks 16,5 
miljardit eurot. Ambitsioonika stsenaariumi täitumiseks oleks erasektoris aastaks 2030 vajalik toetusmaht 
8,1 miljardit eurot ning aastani 2050 32,9 miljardit eurot. Avalikus sektoris oleks toetusvajadus sama 
stsenaariumi järgi 2030. aastaks 4,3 miljardit eurot ja 2050. aastaks 11,5 miljardit eurot. Kõige suurem 
investeerimisvajadus on transpordisektoris ning tootmises ja hoiustamises (vt joonis 0.7). 
 
JOONIS 0.7 AVALIKU JA ERASEKTORI KOGUINVESTEERING SEKTORITE KAUPA, MLN EUR 

 

 
 
Prognoositud töökohtade kasv madala taseme stsenaariumi puhul 2050. aastaks on 20 254 ja 
ambitsioonika stsenaariumi puhul 40 604 (jättes välja energiasektori). Süsinikdioksiidi heitkogused langeks 
madala taseme stsenaariumi puhul 2050. aastaks kokku 2,2 miljoni tonni (v.a tootmise ja ladustamise 
meetmed). Ambitsioonika stsenaariumi puhul langeksid süsinikdioksiidi heitkogused 2050. aastaks 4,4 
miljoni tonni võrra (vt joonist 0.8). Kõige rohkem langeksid süsinikdioksiidi heitkogused 
vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtu korral vesinikutoodangu mahtu ja sellest edaspidist kasutamist 
arvestades tootmises ja ladustamises. 
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JOONIS 0.8 CO2 VÄHENEMINE STSENAARIUMITE KAUPA SEKTORITES, TONNIDES 

 

  
 
Käesoleva aruande VI osas – Barjäärid ja meetmed lisas 6.5 on esitatud koondnimekiri kõikidest 
toetusmeetmetest, nende mõjudest barjääride leevendamisele ning hinnangud tehnoloogilisele 
valmidusele, samuti hinnanguline iga meetme toetusmaksumuse suurus ning CO2 vähendamise potentsiaal 
ja võimalik mõju töökohtade tekkele kahe erineva stsenaariumi lõikes. Antud toetusmeetmete nimekirja 
saab kasutada abistava tööriistana, kuid lõplik rakendamise vajadus konkreetsete aastarühmade lõikes 
oleneb potentsiaalist, mida soovitakse realiseerida. Tabelis on märgitud peamised olulised 
toetusmeetmed, mida käesoleva uuringu ekspertrühm, vastavalt vesiniku kasutuspotentsiaali hindava 
mudeli põhjal (kättesaadav käesoleva uuringu osana III) on hinnanud kõige olulisemateks esmasteks 
sammudeks vesinikupotentsiaali kõige kiiremal elluviimisel (ehk et neid meetmeid võiks rakendada juba 
vahemikus 2025–2030), olenemata sellest, kas otsustakse minna madala või ambitsioonika stsenaariumi 
realiseerimise teed: 

• Toetused tuule- ja päikeseenergia tootmisprojektide edendamiseks läbi taastuvenergiaoksjonite, 
mis on suunatud vesiniku tootmist toetavatele võimsustele. 

• Investeeringutoetus vesiniku tootmistehnoloogiate edendamiseks: CAPEXi (investeeringud 
põhivarasse) stiimulid elektrolüüsijatele. 

• Riiklik investeeringutoetus vesinikutanklate rajamiseks 

• Investeeringutoetus kütuseelemendil busside kasutuselevõtuks 

• Investeeringutoetus kütuseelemendil autode kasutuselevõtuks 

• Riigihangetega seatud kohustused linnadele, omavalitsustele, ühistranspordiettevõtetele, 
kütuseelemendil põhinevate sõidukite kasutuselevõtuks ühistranspordisektori organisatsioonide 
poolt. 

 
Esile tõstetud meetmed keskenduvad eelkõige vesiniku tootmiseks vajaliku taastuvenergia mahu 
kasvatamisele, vesiniku tootmistehnoloogiate edendamisele ning investeeringutele vesiniku jaotusvõrgu 
arendamiseks (gaasivõrk, investeeringutoetused vesiniku jaotamiseks mööda maanteed), ilma milleta 
vesiniku kasutuselevõtt mistahes sektoris saab olema keeruline. Lisaks nähakse esimesel viiel aastal 
vesiniku kasutuselevõttu just transpordisektoris, kus oluliseks aluseelduseks on olemasolev ja töötav 
vesiniku tanklakett ning kus riigihangetega seotud kohustused kohalikele omavalitsustele vesiniksõidukite 
kasutuselevõtuks ühistranspordiorganisatsioonide poolt oleks üheks esmaseks kiiremaiks viisiks kuidas 
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avalik sektor saaks erasektorile eeskujuks olla. Seejuures on tehnoloogilist valmidust arvesse võttes suurim 
potentsiaal aastatel 2025–2030 just autodel ning bussidel.  

Teiseks suurimaks sektoriks vesinikupotentsiaali realiseerimisel on tööstussektor, kus seniselt imporditud 
fossiilpõhist ammoniaaki ja metanooli saaks asendada kohapeal toodetava rohelisel vesinikul põhineva 
ammoniaagi ja metanooliga aitamaks seeläbi vähendada selle senisel tootmisel ja transportimisel tekkivat 
süsinikdioksiidi. Lisaks aitab metanoolijaamade rajamine põlevkivielektrijaamade või biogaasijaamade 
juures siduda seal tekkivat süsinikdioksiidi ja seda edasi väärindada metanooliks. Toetusmeetmete 
eesmärgiks antud sektoris on selle potentsiaali realiseerimine, et abistada kohapealse rohelise 
ammoniaagi- ja metanoolitööstuse käimalükkamist ning seeläbi tagada konkurentsivõime naaberriikidest 
kergesti kättesaadava fossiilsetel saadustel põhineva metanooli ja ammoniaagiga. 

Hoonesektoris sõltub vesiniku kasutuselevõtt vesinikutorustiku paigaldusest, alles siis kui gaasivarustaja on 
uued torujuhtmed paigaldanud, saab algust teha investeeringutega, kus maagaasikatlad asendatakse 
kütuseelemendil töötavate mikrokoostootmisjaamadega. Lisaks hoonesektorile on vesinikutorustiku 
paigaldamine oluline tööstus- ja energiasektorile. Vesiniku potentsiaal on kõige väiksem energiasektoris, 
kus mudeli puhul on keskendutud peamiselt avariijõujaamadele. Selleks, et saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus tuleks aga maagaasil töötavad elektrijaamad asendada kütuseelemendil töötavate 
jaamadega vaatamata nende kõrgetele investeeringukuludele. Nii hoonete- kui elektritootmise sektori 
meetmete rakendamise võimekus peaks seetõttu realiseeruma pigem alates 2030.aastast.  
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TABEL 0.2 ANALÜÜSI TULEMUSEL KOOSTATUD MEETMETE NIMEKIRI JA VASTAVAD PARAMEETRID 

 

Sinisega on välja toodud olulisemad toetusmeetmed, mis eksperthinnangul oleksid esmased vajalikud sammud vesinikupotentsiaali realiseerimisel. 

Meet-
me 
kood 

Meetme nimi Mõju 
meetme 
rakenda-
misel 
barjäärile 

Tehnoloo-
giline 
valmidus 

Stsenaa-
rium 

Investeeri
misvajadu
s aastani 
2030, M 
EUR 

(Avalik 
sektor) 

Investeerim
isvajadus 
aastaks 
2050, 

M EUR 
(Avalik 
sektor) 

Investeerimi
svajadus 
aastani 
2030, M EUR 

(Erasektor) 

Investeeri
misvajadus 
aastaks 
2050, M 
EUR 

(Erasektor) 

CO2 ekv 
vähene
mine 
aastaks 
2050, t 

Tööhõive 
kasv 
perioodil 
2021-
2050 

1.2c Toetused tuule- ja 
päikeseenergia 
tootmisprojektide 
edendamiseks läbi 
taastuvenergiaoksjonite, 
mille abil tagatakse 
vesiniku tootmist toetavad 
võimsused 

Kõrge 

 

2025–2030 Madala 
mõjuga 

270,7 1063,4 1082,9 4253,6 3 137 
059 

5 420 

Ambitsioon
ikas 

541,4 2126,8 2165,7 8507,2 6 274 
119 

10 840 

1.4a Investeeringutoetus 
vesiniku 
tootmistehnoloogiate 
edendamiseks: CAPEXi 
(investeeringud 
põhivarasse) stiimulid 
elektrolüüserite 
kasutuselevõtuks. 

Kõrge 2025–-2030 Madala 
mõjuga 

87,2 337 349 1348 1 945 
007 

10 198 

Ambitsioon
ikas 

175,4 677,4 701,6 2709,6 3 890 
014 

20 491 
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Meet-
me 
kood 

Meetme nimi Mõju 
meetme 
rakenda-
misel 
barjäärile 

Tehnoloo-
giline 
valmidus 

Stsenaa-
rium 

Investeeri
misvajadu
s aastani 
2030, M 
EUR 

(Avalik 
sektor) 

Investeerim
isvajadus 
aastaks 
2050, 

M EUR 
(Avalik 
sektor) 

Investeerimi
svajadus 
aastani 
2030, M EUR 

(Erasektor) 

Investeeri
misvajadus 
aastaks 
2050, M 
EUR 

(Erasektor) 

CO2 ekv 
vähene
mine 
aastaks 
2050, t 

Tööhõive 
kasv 
perioodil 
2021-
2050 

1.4b Investeeringutoetus 
vesiniku ladustamiseks 
suurtes paakides (ing k 
large vessels) 
tootmisrajatiste juures 

Kõrge 2025–2030 Madala 
mõjuga 

82,3 333,3 329,3 1333,2 - 783 

Ambitsioon
ikas 

164,6 666,6 658,5 2666,5 - 1 567 

2.1b Investeeringutoetus 
gaasivõrgu haldajatele 
vesiniku lisamiseks 
olemasolevasse gaasivõrku 
2–5% ulatuses 

Kõrge 2030–2040 Madala 
mõjuga 

0,027 0,118 0 0 1 172  - 

Ambitsioon
ikas 

0,054 0,235 0 0 2 344  - 

2.2b Valitsuse rahaline toetus 
spetsiaalsete 
vesinikgaasitorude 
ehitamiseks 

Kõrge 2030–2040 Madala 
mõjuga 

143 210 0 0 - 207 

Ambitsioon
ikas 

166 280 0 0 - 414 

3.2b Riiklik investeeringutoetus 
vesinikutanklate rajamiseks 

Kõrge 2025–2030 Madala 
mõjuga 

118 554 236 1108 - 2387 

Ambitsioon
ikas 

118 554 236 1108 - 4775 

3.3a Investeeringutoetus 
kütuseelemendiga 

Kõrge 2030–2040 Madala 
mõjuga 

192 418 574 2477 629 090  - 



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

Üldosa 

 

 

 

27 

 

Meet-
me 
kood 

Meetme nimi Mõju 
meetme 
rakenda-
misel 
barjäärile 

Tehnoloo-
giline 
valmidus 

Stsenaa-
rium 

Investeeri
misvajadu
s aastani 
2030, M 
EUR 

(Avalik 
sektor) 

Investeerim
isvajadus 
aastaks 
2050, 

M EUR 
(Avalik 
sektor) 

Investeerimi
svajadus 
aastani 
2030, M EUR 

(Erasektor) 

Investeeri
misvajadus 
aastaks 
2050, M 
EUR 

(Erasektor) 

CO2 ekv 
vähene
mine 
aastaks 
2050, t 

Tööhõive 
kasv 
perioodil 
2021-
2050 

veoautode 
kasutuselevõtuks 

Ambitsioon
ikas 

385 836 1147 4954 1 258 
180 

 - 

3.3b Investeeringutoetus 
kütuseelemendiga busside 
kasutuselevõtuks 

Kõrge 2030–2040 Madala 
mõjuga 

21 50 12 52 45 909  - 

Ambitsioon
ikas 

42 100 23 103 91 817  - 

3.3c Investeeringutoetus 
kütuseelemendiga autode 
kasutuselevõtuks 

Keskmin
e 

2025–2030 Madala 
mõjuga 

1 141 2 133 1 399 5 762 260 100  - 

Ambitsioon
ikas 

2 281 4 267 2800 11 523 520 020  - 

3.3d Riigihangetega seotud 
kohustused linnadele, 
omavalitsustele, 
ühistranspordiettevõtetele, 
et ühistranspordisektori 
organisatsioonid võtaksid 
kasutusele 
kütuseelemendiga sõidukid 
(bussid) 

Kõrge 2025–2030 Madala 
mõjuga 

15 170 0 0 92 700  - 

Ambitsioon
ikas 

30 340 0 0 185 400  - 
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Meet-
me 
kood 

Meetme nimi Mõju 
meetme 
rakenda-
misel 
barjäärile 

Tehnoloo-
giline 
valmidus 

Stsenaa-
rium 

Investeeri
misvajadu
s aastani 
2030, M 
EUR 

(Avalik 
sektor) 

Investeerim
isvajadus 
aastaks 
2050, 

M EUR 
(Avalik 
sektor) 

Investeerimi
svajadus 
aastani 
2030, M EUR 

(Erasektor) 

Investeeri
misvajadus 
aastaks 
2050, M 
EUR 

(Erasektor) 

CO2 ekv 
vähene
mine 
aastaks 
2050, t 

Tööhõive 
kasv 
perioodil 
2021-
2050 

Riigihangetega seotud 
kohustused linnadele, 
omavalitsustele, 
ühistranspordiettevõtetele, 
et ühistranspordisektori 
organisatsioonid võtaksid 
kasutusele 
kütuseelemendiga sõidukid 
(rongid) 

Kõrge 

 

2025–2030 Madala 
mõjuga 

47,4 179 0 0 22 801 - 

Ambitsioon
ikas 

95 358,1 0 0 45 603 - 

Riigihangetega seotud 
kohustused linnadele, 
omavalitsustele, 
ühistranspordiettevõtetele, 
et ühistranspordisektori 
organisatsioonid võtaksid 
kasutusele 
kütuseelemendiga sõidukid 
(parvlaevad) 

Kõrge 

 

2025–2030 Madala 
mõjuga 

35 131 0 0 13 108 - 

Ambitsioon
ikas 

69 262 0 0 26 2016 - 

4.2a Investeeringutoetus 
mikrokoostootmisjaamade 

Kõrge 2030–2040 Madala 
mõjuga 

5,28 18,48 5,28 18,48 14 886 212 
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Meet-
me 
kood 

Meetme nimi Mõju 
meetme 
rakenda-
misel 
barjäärile 

Tehnoloo-
giline 
valmidus 

Stsenaa-
rium 

Investeeri
misvajadu
s aastani 
2030, M 
EUR 

(Avalik 
sektor) 

Investeerim
isvajadus 
aastaks 
2050, 

M EUR 
(Avalik 
sektor) 

Investeerimi
svajadus 
aastani 
2030, M EUR 

(Erasektor) 

Investeeri
misvajadus 
aastaks 
2050, M 
EUR 

(Erasektor) 

CO2 ekv 
vähene
mine 
aastaks 
2050, t 

Tööhõive 
kasv 
perioodil 
2021-
2050 

paigaldamiseks avalikesse 
hoonetesse 

Ambitsioon
ikas 

10,56 36,84 10,56 36,84 29 773 4252 

4.2b Investeeringutoetus 
mikrokoostootmisjaamade 
paigaldamiseks äri- või 
eluhoonetesse 

Kõrge 2030–2040 Madala 
mõjuga 

16,72 58,52 16,72 58,52 47 141 673 

Ambitsioon
ikas 

33,44 116,66 33,44 116,66 94 282 1346 

5.1a Investeeringutoetused 
rohelise kodumaise 
ammoniaagitööstuse 
algatamiseks (ka 
ekspordiks) 

Keskmin
e 

2030–2040 Madala 
mõjuga 

34 14,3 134 582 1 097 
070 

364 

Ambitsioon
ikas 

67 291 269 1164 2 194 
140 

728 

5.1b Investeeringutoetused 
rohelise kodumaise 
metanooli tootmise 
algatamiseks  

Keskmin
e 

2030–2040 Madala 
mõjuga 

0,9 3,8 3,5 15,4 11 515 10 

Ambitsioon
ikas 

1,8 7,7 7,1 30,7 23 030 19 
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METOODIKA  

Analüüsi läbiviimisel kasutati kolme meetodit: sekundaarandmete analüüs, ekspertide ja turuosaliste 
kaasamine intervjuude ja tööseminari kaudu ning analüüsimudelite loomine. Analüüs viidi läbi kolme 
paralleelse tööpaketina – 1) olemasoleva olukorra kaardistus (sh tehnoloogiate, parimate praktikate, 
strateegiliste ja seadusandlike dokumentide, vesiniku kasutamisel esinevate riskide ja ohtude ning Eesti 
olukorra kaardistus sekundaarandmete ja intervjuude põhjal), 2) vesiniku kasutamise sotsiaalmajanduslike 
mõjude hindamise mudeli loomine ja 3) vesiniku kasutamise pilootprojektide tasuvusanalüüsi mudeli ja 
SWOT analüüsi koostamine. Kogutud andmeid kasutati sisendina kõikides tööpakettides st näiteks 
teaduskirjandusel tuginevaid fakte kasutati nii tehnoloogiate kaardistamisel kui mudelite 
sisendparameetritena, intervjuudel kogutud informatsiooni kasutati nii Eesti olukorra kui pilootprojektide 
kirjeldamiseks. Neljanda tööpaketina koondati vesiniku laiemat kasutamist tõkestavad barjäärid ning 
nende leevendamiseks sobivad meetmed (tuginedes varasemas analüüsis kogutud andmetele ja 
turuosalistega läbiviidud tööseminarile). Projekti käigus toimusid meeskonna iganädalased arutelud, et 
tagada tööpakettide ja analüüsi erinevate osade tulemuste omavaheline kooskõla.  

Kõikides tööpakettides ning planeeritud andmekogumise- ja analüüsi tegevustes lähtuti läbivalt vesiniku 
väärtusahela loogikast. Kuna vesiniku kasutamise peamised valdkonnad on energia-, transpordi-, 
tööstussektor ning hoonete energiavarustus, siis keskenduti eelkõige nende sektorite analüüsimisele.  

KOOSTÖÖ EKSPERTPANEELIGA | Põhjalikuma ekspertteadmise kaasamiseks sh välisriikide senise 

kogemuse kohta parema info kogumiseks kaasati töö läbiviimiseks ekspertpaneel järgmises koosseisus: 

• Enn Lust - Enn Lust on Eesti Teaduste Akadeemia liige, Tartu Ülikooli keemia instituudi direktor ja  

Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühingu tegevjuht. Enn Lust on teinud Eestis ja maailmas laialdast 

teadustööd vesiniku valdkonnas. 

• Jakub Kupecki - Jakub Kupecki on Poola Energeetika Instituudi Vesiniku Tehnoloogia Keskuse 

juhataja. Ta on teinud auhinnatud teadustöid vesiniku valdkonnas. Lisaks osaleb Jakub Kupecki 

Euroopa Komisjoni asutatud kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõttes. 

• Amgad Elgowainy - Amgad Elgowainy on USAs Argonne National Laboratory  energiasüsteemide 

juhtivanalüütik. Ta on läbi viinud ja hinnanud tehnoloogia-, majandus- ja keskkonnaalaseid 

analüüse alternatiivsete kütuste kasutamisel transpordisektoris ja sõidukite tootmises ning 

koostanud mudeleid alternatiivsete energiaallikate ja -süsteemide kasutamise mõju hindamiseks. 

• Luc Van Nuffel - Luc Van Nuffelil on pikaajaline kogemus energeetika valdkonnast. Ta on juhtinud 

muuhulgas Belgia Elektri Ühingut ja pakkunud konsultandi teenust Trinomicsi kaasnõustajana. 

• Alexandru Floristean - Alexandru Floristean on üle-Euroopalise vesinikuorganisatsiooni Hydrogen 

Europe projektijuht. Ta osaleb Euroopa Liidu vesinikupoliitika arendamisel, osaleb paljudes 

vesinikuga seonduvates projektides ja teeb laialdast teadustööd vesiniku valdkonnas suunitlusega 

õiguslikule raamistikule. 

Koostöö ekspertpaneeliga toimus kohtumiste ja kirjalike konsultatsioonide teel. Esimene töökohtumine 

ekspertpaneeliga toimus 26.11.2020, kus eksperdid andsid juhised analüüsi läbiviimise metoodika osas (sh 

vesiniku kasutamise potentsiaali hindamise ja pilootprojektide tasuvusanalüüsi mudeli osas), jagasid viiteid 

asjakohastele andmetele jm kirjalikele materjalidele. Teine töökohtumine toimus 18.02.2021, mille 

eesmärk oli valideerida vahetulemusi. Koostöös ekspertidega arutati läbi ja täpsustati vesiniku kasutamise 

potentsiaali hindamise ja pilootprojektide tasuvusanalüüsi mudelite lähtekohad, sisendparameetrid ja - 
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andmed ning mudelite ülesehitus. Perioodil jaanuar – märts 2021 konsulteerisid eksperdid paralleelselt  e-

kirja teel, sh täiendasid pilootprojektide kohta koostatud SWOT analüüse, aitasid valideerida ja täita 

üksikud andmelünki mudelites, esitasid omapoolse arvamuse kaardistatud barjääride kohta. Viimane 

töökohtumine toimus 27.04.2021, mille käigus eksperdid andsid tagasisidet töö peamistele järeldustele 

ning meetmete paketile. 

SEKUNDAARANDMETE ANALÜÜS | Dokumendianalüüsi läbiviimisel tugineti erialasele teaduskirjandusele, 
varasematele uuringutele ja analüüsidele nii Eestis kui maailmas. Kasutati avalikest allikatest 
kättesaadavaid materjale, lisaks jagasid ekspertpaneeli kuuluvad eksperdid enda koostatud varasemaid 
analüüse. Statistiliste andmete kasutamisel eelistati Statistikaameti andmeid. Nende puudumisel kasutati 
intervjueeritud turuosaliste käest kogutud andmeid ja Eesti energiaturu osapoolte avalikke andmeid (nt 
Elering). Kõik kasutatud allikad on aruande tekstis viidatud ja ära toodud loeteluna iga aruande osa lõpus. 

Pilootprojektide kohta info kogumiseks võeti ühendust pilootprojektide omanikega. Intervjuude ja kirjalike 
konsultatsioonide kaudu koguti pilootprojektide omanikelt olemasolevad andmed kasutusjuhtumite 
kirjeldamiseks ning tasuvuse hindamiseks. Andmete puudumisel tugineti teaduskirjanduses või ekspertide 
esitatud informatsioonile. Pilootprojekti omanikega sõlmiti nende soovil konfidentsiaalsuslepingud. 
Seetõttu on pilootprojektide andmed osaliselt analüüsi tulemustes näidatud vahemikena. 

INTERVJUUD | Vesiniku kasutuselevõtuga seotud turuosalised kaasati intervjuude kaudu kahes osas. 
Esiteks kaardistati kõik teadaolevad vesiniku kasutamise äriideed ja viidi läbi intervjuud nende omanikega. 
Teiseks intervjueeriti järgmiseid energeetika-, transpordi-, tööstus– ja gaasivaldkonnas tegelevaid eksperte 
eesmärgiga mõista vesiniku kasutuselevõtu valmisolekut Eestis ning kaardistamaks ekspertide hinnanguid 
sobivaimatest vesiniku kasutusvaldkondadest.

Intervjuud seoses pilootprojektidega: Intervjuud seoses vesiniku laiema 
kasutamisega: 

Alexela AS VKG AS 

Auve Tech OÜ Tallinna Tehnikaülikool 

Estiko AS Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 

Green Technologies Development OÜ Alexela AS 

Liwathon EOS Utilitas AS 

ICP Solutions OÜ Tallink Grupp AS 

Milrem AS Tallinna Sadam AS 

Operail AS Operail AS 

Parox Energy OÜ Elering AS 

Rohegaas OÜ Eesti Energia AS 

Sustainable Investments OÜ Elcogen AS 

Tallinna Linnatranspordi AS Estiko AS 

Tallinna Sadam AS Toyota Baltic AS 

Tartu Linnavalitsus LuxExpress AS 

Telia Eesti AS Sunly OÜ 
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Kõik intervjuud viidi läbi pool-struktureeritud personaalintervjuudena videokohtumise või vahetu 
kohtumise teel. Intervjuude pikkuseks kujunes keskmiselt 60 minutit. 

Valdkondlike ettevõtete esindajate ja ekspertidega intervjuude läbiviimiseks kasutatud kavas olid 
küsimused jagatud teemaplokkideks, et intervjuude tulemusi oleks võimalik sarnaselt struktureerida ja 
analüüsida: 

I Üldised küsimused, mis puudutasid järgnevaid alateemasid:  
a) Tootmine ja tarbimine  
b) Vesiniku salvestamine/ CO2 kinni püüdmine ja salvestamine (sinise vesiniku tootmise korral) 
c) Peamised tõukejõud ja riskid vesiniku kasutamisel 
d) Barjäärid ja meetmed  
e) Teadus- ja arendustegevus  

II Tööstussektori küsimused  
III Gaasitrassi puudutavad küsimused 
IV Transpordisektori küsimused  

Iga intervjueeritavaga kaardistati intervjuu alguses tema tegevusvaldkonnale vastavad  kategooriad, sh I 
kategooria küsimusi käsitleti kõikides intervjuudes, teisi kategooriaid käsitleti vastavalt intervjueeritava 
tegevusvaldkonnale. Ekspertintervjuude analüüsi tulemusi kasutati sisendina vesiniku kasutamise 
potentsiaali mudeli loomisel ning meetmete ja barjääride koostamisel. 

TÖÖSEMINAR BARJÄÄRIDE KAARDISTAMISEKS JA MEETMETE KOOSTAMISEKS | Analüüsi tulemuste 
valideerimiseks ja meetmete lõplikuks väljatöötamiseks kaasati valdkonnast huvitatud turuosalised, 
poliitikakujundajad, teadusasutuste esindajad ja ettevõtjad. Tööseminar toimus 01.04.2021 Zoom online 
keskkonnas ning sellest võttis osa 46 osalejat. Töötoa käigus kasutati Mural interaktiivset veebipõhist 
töökeskkonda. Töötoa kestvus oli kolm tundi ning selle käigus oli osalistel võimalus kommenteerida kõiki 
barjääre ja meetmeid ning neid vajadusel juurde lisada. Lisaks viidi töötoa raames läbi hääletamisvoorud, 
kus osalistel oli võimalus märkida enda hinnangul suurema mõjuga barjäärid ja meetmed ning 
majanduslike meetmete puhul anda hinnang tehnoloogilisele valmidusele.   

Analüüsi tulemusel esitatud lõplike barjääride ja meetmete ning nende mõjude kirjeldamisel on võetud 
arvesse töö käigus läbivalt kogutud informatsiooni, ekspertpaneeli soovitusi, tööseminari tulemusi ning töö 
käigus koostatud mõjuanalüüsi ja pilootprojektide tasuvusanalüüsi tulemusi.  
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 SISSEJUHATUS 

Käesolevas osas antakse põhjalik ülevaade olemasolevatest tehnoloogilistest võimalustest vesiniku 
tootmiseks, salvestamiseks ja transportimiseks (peatükk 1.2.) ning kirjeldatakse üldiselt peamiseid vesiniku 
kasutusvaldkondi seoses olemasolevate tehnoloogiatega (peatükk 1.3.). Uuritud on põhjalikult nii 
tehnoloogiate rakendatavust erinevates kasutusvaldkondades kui ka efektiivsust ja hinda, mis kõik on 
otseses sõltuvuses vesinikutehnoloogiate valmidusastmest. Osas antakse ülevaade ka Euroopa Liidu ja 
Eesti strateegilistest ja poliitilistest teetähistest, mis toetavad vesiniku laiemat kasutamist. Esitatud on 
Euroopa Liidu liikmesriikide ja maailma edumeelsemate riikide vesiniku eksportimise ja vesiniku 
transpordi-, tööstus- ja energiasektoris kasutamise heade tavade ülevaade (peatükk 1.4.). 
Ekspordiülevaade on eelkõige oluline, et mõista poliitiliste ja strateegiliste valikute olulisust vesiniku laiema 
kasutamise kujundamisel nii riikides kui ka regiooniüleselt.  

Peatükk, milles käsitletakse maailma edumeelsemate riikide häid näiteid, aitab paremini mõista, kuidas 
vesiniku kasutamise tehnoloogiline areng, trendid ja Euroopa Liidu kliimapoliitika eesmärgid mõjutavad 
väliste teguritena vesiniku kasutuselevõttu Eestis nii otseselt kui ka kaudsemalt. 

 VESINIKU TOOTMISE, SALVESTAMISE JA TRANSPORTIMISE 
TEHNOLOOGIAD 

Tehnoloogia valmiduse tasemed (TVT, ing k technology readiness level) arendati välja NASAs 
kosmosetööstuses kasutamiseks. Tänapäeval kasutatakse selle 9-sammulisi derivaate paljudes 
organisatsioonides tehnoloogiate valmiduse kirjeldamiseks (Straub 2015; Sauser et al. 2009). TVT süsteemi 
kasutame ka selles ülevaates ning lisas 1.1 on välja toodud iga astme lühike kirjeldus (Tehnoloogilise 
valmiduse tasemed ehk TVT, ETAG). 

JOONIS 1.1 TEHNOLOOGILISE VALMIDUSE TASEMED 

 

Allikas: autorite koostatud 
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1.2.1. VESINIKU VÄÄRTUSAHEL 

Vesinik on kõige levinum, lihtsam ja väiksem element maailmas. Vesinik avastati 18. sajandil ning juba siis 
saadi aru selle potentsiaalist energiatööstuses, milleni oleme reaalselt jõudnud alles viimaste 
kümnenditega. Vesinikul on võrreldes traditsiooniliste fossiilsete kütusetega (bensiinil 44 MJ/kg) väga suur 
kütteväärtus (120 MJ/kg), kuid madal ruumalaline energiatihedus, mis vedelal vesinikul on 8 MJ/l ja 
bensiinil 32 MJ/l. Joonisel 1.2, kus on toodud vesiniku ja teiste kütuste energiatiheduste võrdlus, on näha, 
et vesinikul on võrreldes teiste kütustega väga suur gravimeetriline energiatihedus, kuid ruumalalise 
energiatiheduse osas on ta võrreldav ainult maagaasiga. 

JOONIS 1.2 KÜTUSTE KÜTTEVÄÄRTUSE JA ENERGIATIHEDUSE VÕRDLUS 

 

Allikas: autorite koostatud 

Selleks, et vesiniku potentsiaali energiasalvestina ära kasutada, tuleb seda esmalt toota, kuna vesinik ei 
esine atmosfääris eraldi molekulina, vaid paljude ühendite osana. Seetõttu tuleb vesinikku ka eraldi 
hoiustada, transportida ning viimaks saab rakendada seda kas kütusena või kasutada reagendina 
keemiatööstuses. Kogu tsüklit vesiniku tootmisest kuni tarbimiseni nimetatakse vesiniku väärtusahelaks. 
Joonisel 1.3 on välja toodud vesiniku väärtusahela osad ning praegu enim arenenud tehnoloogiad (TVT = 
7). Välja on toodud erinevad vesiniku tootmise, hoiustamise, transpordi, süsiniku sidumise ja vesiniku 
rakenduste tehnoloogiad ning nendevahelised seosed. Vesiniku tootmisel on kolm suuremat kategooriat: 
vee molekuli lõhustamine ning fossiilsete kütuste ja bioloogiliste materjalide muundamine. Kusjuures 
bioloogiliste ja fossiilsete materjalide vesinikuks muundamise käigus tekkiva CO2 jalajälje vähendamiseks 
on võimalik see siduda ning hiljem kasutada muudeks rakendusteks või ümber muundada väärtuslikeks 
materjalideks või kemikaalideks. Seejärel tuleb toodetud vesinik salvestada kas puhta H2 kujul või mõne 
keemilise ühendina. Transport vesinikku kasutavatesse asukohtadesse on võimalik mitmel kujul, kas 
raskeveokitega või torustikes, arendamisel on vesiniku transport rongide ning laevadega. Kolm suuremat 
vesiniku kasutusvaldkonda on transpordivahendites kütusena, soojuse ja elektri tootmiseks ning 
keemiatööstuses lähteainena või rafineerimiseks (The Future of Hydrogen 2019). Vesinikutehnoloogiate 
rakendamisel on suurimaks takistuseks saanud vesiniku hind. Vesinikunõukogu raporti põhjal oleks 
aktsepteeritav vesiniku tootmishind 2 €/kg, et muuta vesinikutehnoloogiad atraktiivsemaks, kuigi 
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transpordisektoris võib see olla ka veidike kallim, umbes 4–8 €/kg (Path to Hydrogen Competitiveness - A 
Cost Perspective 2020). 

JOONIS 1.3 VESINIKU VÄÄRTUSAHEL 

 

Allikas: autorite koostatud 

1.2.2. VESINIKU TOOTMISE TEHNOLOOGIAD 

Enamik potentsiaalseid vesiniku tootmise tehnoloogiaid on alles varajases arengustaadiumis ning ei ole 
võimalik ette ennustada, millal need on valmis kommertskasutuseks. Üks viis vesiniku liigitamiseks on 
vastavalt sellele, palju panustab selle tootmine süsinikuemissiooni. Liikidele on antud värvikoodid: pruun, 
hall, sinine ja roheline (Newborough and Cooley 2020). Pruun vesinik, mida toodetakse kivisöe 
gaasistamise teel, ei koosne ainult vesinikust, vaid selle osad on lisaks CO2, CO, metaan, etüleen ja väikses 
osas muud gaasid. Halli vesinikku toodetakse samuti fossiilsetest kütustest (maagaas, kivisüsi, nafta) auru 
reformimise (SMR), autotermaalreformimise (ATR) või osalise oksüdatsiooni teel (POX). Sinine ehk madala 
süsinikuemisiooniga vesinik saadakse, kui vesiniku tootmise käigus eralduvad süsinikuühendid seotakse, 
ladustatakse ning utiliseeritakse. Roheliseks nimetatakse vesinikku aga siis, kui selle tootmise käigus ei 
eraldu süsinikuühendeid ehk see on süsinikuneutraalne (van Cappellen et al. 2018; Newborough and 
Cooley 2020). Vesiniku tootmise kaks limiteerivat tegurit on hetkel selle süsinikujalajälg ja hind. Odavamat 
vesinikku saab toota suure süsinikujalajäljega, kuid rohelise vesiniku tootmine on kallis. 2050. aastaks 
kliimaneutraalsuse saavutamiseks on eriti oluline süsinikuneutraalse rohelise vesiniku hinna langetamine, 
kuid üleminekul vesinikuenergeetikale aitab vesiniku varustuskindlust tagada ka sinise vesiniku tootmine 
(Path to Hydrogen Competitiveness – A Cost Perspective 2020; Armaroli and Balzani 2011). Praegusel 
hetkel toodetakse 95% vesinikust fossiilsetest energiaallikatest (pruun, hall või sinine vesinik) ja ainult 5%, 
kasutades vee elektrolüüsi, mis on roheline alternatiiv, kui elektrienergia selleks tuleb taastuvatest 
energiaallikatest (Gielen, Taibi, and Miranda 2019; Path to Hydrogen Competitiveness – A Cost Perspective 
2020). Samuti aitavad vesinikutehnoloogiad vähendada SOx ja NOx emisioone, mis tekivad fossiilseid 
kütuseid kasutades. Lämmastikoksiidide teke õhu juuresolekul algab 1500 oC juures, kuid vesinikul 
põhinevad kütuseelemendid töötavad madalamal temperatuuril, seega välditakse oksiidide teket (Adolf et 
al. 2017). Väävliühendid on aga omakorda mürgised kütuseelementide katalüsaatoritele, mistõttu nende 
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efektiivsus langeb (Adolf et al. 2017). Seega peavad kütuseelemendi töötamiseks kasutatavast vesinikust 
olema väävliühendid kas eemaldatud või tootmine peab toimuma nii, et neid pole algusest peale. Süsiniku-, 
lämmastiku- ja väävliühenditest tulenevalt on seega äärmiselt oluline vesiniku puhtus. Vesiniku-, 
kodumasina-, kütuseelementide tootjate ja gaasivõrkude operaatorite andmete põhjal oleks pragmaatiline 
ja mõistlik vesiniku puhtuseaste 98% ja CO kontsentratsiooni limiit 20 ppm. Väävliühendite limiidiks on 
hetkel seatud 35 ppm, kuid nii suure kontsentratsiooni korral ei saa seda vesinikku kasutada tahkeoksiid-
kütuselementides (SOFC, 1 ppm) ja polümeerelektrolüüt-kütuselementides (PEMFC, 0,004 ppm). 
Maagaasist elektrolüüsi teel toodetud vesiniku puhul on väävliühendite sisaldus väiksem kui 0,05 ppm 
(HYDROGEN WP 2 Hydrogen Purity – Final Report 2019) 

Praegu enim kasutatud variandid sinise ja rohelise vesiniku tootmiseks on:  

• maagaasi reformimine koos süsiniku sidumise ja ladustamise süsteemiga (ing k carbon capture 
system, CCUS) või 

• vee elektrolüüsi teel, kus kasutatud elektrienergia tuleneb taastuvatest energiaallikatest (roheline) 
(Adolf et al. 2017; Path to Hydrogen Competitiveness - A Cost Perspective 2020).  

Joonisel 1.4 on välja toodud tehnoloogiad ning nende TVT, sinisega on märgitud tehnoloogiad, mille TVT 
on 7 või rohkem ning allpool on kõigi tehnoloogiate lühike kirjeldus. 

JOONIS 1.4 VESINIKU TOOTMISE TVT 

 

Allikas: autorite koostatud 

FOSSIILSETE KÜTUSTE TERMOKEEMILINE MUUNDAMINE  

Fossiilsete kütuste reformimisel CCUS-iga on kolm tehnoloogilist varianti: 1) metaani auru reformimine (ing 
k steam methane reforming, SMR), 2) süsivesinike osaline oksüdatsioon (ing k partial oxidation, POX) ja 3) 
autotermiline reformimine (ing k autothermal reforming, ATR) (Zakkour and Cook 2010). Kõikide meetodite 
puhul on saaduseks CO ja H2, mida teatakse ka kui sünteetilist gaasi (ing k syngas) ning puhtama vesiniku 
saamiseks tuleb CO eemaldada vee-gaasi nihestusreaktsiooni abil (Newborough and Cooley 2020). 43% 
SMR meetodiga toodetud vesinikust tuleb tegelikult hoopis reaktsioonis osalevast veest ning teiste 
reformimise meetodite puhul on see isegi kuni 83%. Võrreldes elektrolüüsi teel toodetud vesinikuga on 
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SMR, POX või ATR meetoditega toodetud vesinik ebapuhtam (lisandid CO, CO2, CH4), vastavalt 94%, 87% ja 
93% puhtusastmega (Bacquart et al. 2018). Järgnevalt kirjeldame lühidalt SMR, POX ja ATR meetodeid 
(Zakkour and Cook 2010; Gielen, Taibi, and Miranda 2019; Rau et al. 2019; Newborough and Cooley 2020). 

(1) Auru-metaani reformimise (TVT 9) käigus reageerib metaan kõrgel temperatuuril (700–1100 oC) 
veeauruga. Kuna reaktsioon on endotermiline, siis tuleb süsteemi väliste allikatega kuumutada. Samuti 
tuleb reaktsiooni tekitava katalüsaatori mürgitamise vältimiseks puhastada maagaas eelnevalt 
väävliühenditest. 
(2) Süsivesinike osaline oksüdatsioon (TVT 9) on seevastu eksotermiline reaktsioon, mis annab võimaluse 
kasutada lähteainena ka raskemaid süsivesinikke nagu kivisütt ja raskeid kütteõlisid. Süsteemi tuleb lisaks 
viia õige kogus hapnikku, et toimuks osaline oksüdatsioon ning saadusteks tekiks vesinik ning vingugaas. 
(3) Autotermiline reformimine (TVT 9) on kombinatsioon kahest eelnevalt kirjeldatud meetodist. Selleks 
kasutatakse õiges vahekorras õhu ja veeauru segu, et muuta reaktsioon isotermiliseks. See tähendab, et 
soojus, mida on vaja metaani reformimiseks tuleneb osalise oksüdatsiooni reaktsioonist. Tänu sellele 
lähenemisele on autotermiline reformimine võrreldes teiste meetoditega efektiivsem. 

CCUS süsteemiga on võimalik siduda umbes 70% CO2-st, mis on tekkinud SMR meetodiga, ning üle 90% 
CO2-st, mis on tekkinud ATR meetodiga. Seega on need praegu kõige odavamad väikese süsinikujalajäljega 
vesiniku tootmise viisid (Newborough and Cooley 2020; CCUS in Clean Energy Transitions 2020). Nimetatud 
kolme meetodi abil toodetud vesiniku hind jääb vahemikku 0,67–1,91 €/kg H2 (The Future of Hydrogen 
2019; Lepage et al. 2021). Lisaks neile kolmele meetodile on vesinikku võimalik toota veel sorbendiga 
täiustatud reformimise, plasma reformimise ja gaasistamise teel, kuid nende käigus tekib palju 
süsihappegaasi, mistõttu neid ülevaates ei käsitleta. 

BIOMASSIST VESINIKU TOOTMINE 

Väikese süsinikujalajäljega vesinikku on võimalik toota ka biomassist, kuid selle suuremahulise tootmise 
potentsiaal on kesine biomassi väikse osakaalu tõttu energiatarbimises (Euroopas umbes 10% kogu 
energiatarbimisest) (El-Emam and Özcan 2019; Yukesh Kannah et al. 2021; Newborough and Cooley 2020). 
Praegu ei toimu märkimisväärset biogeense vesiniku tootmist ning toodetavale vesinikule pole kindlat 
värvikoodi antud, kuid tegu on kas sinise või rohelise vesinikuga (Newborough and Cooley 2020). 
Biomassist vesiniku tootmise üks suur eelis on suur lähtematerjalide valik, näiteks sobivad selleks 
põllumajandusjäägid, prügilagaas, reovesi, kuid tegelikult ei piirdu materjalide valik nendega ning 
põhimõtteliselt on sobilik igasugune biomass (Adolf et al. 2017; Miltner, Makaruk, and Harasek 2017). 
Bioloogilistes materjalides on umbes 6–6,5% vesinikku, mida on võrreldes maagaasiga (25%) palju vähem 
(Kayfeci, Keçebaş, and Bayat 2019). Biomassist vesiniku tootmine jaotatakse üldiselt kahte rühma: 
termokeemilised protsessid, näiteks gaasistamine, pürolüüs, plasma gaasistamine, superkriitilise vee 
aurustamine, ja biokeemilised protsessid, näiteks pime- ja fotofermentatsioon ning fotolüüs (Akkerman et 
al. 2002; Kumar, Oyedun, and Kumar 2019; Okolie et al. 2019; Bull 1988; Randolph et al. 2017; Lepage et 
al. 2021). Paljud neist tehnoloogiatest on varajases arengustaadiumis (TVT 1–6), kuid kuna 
termokeemilised biomassi muundamise protsessid sarnanevad termokeemilisele fossiilsete kütuste 
muundamisele, siis on selle meetodi TVT isegi 8–9 (Lepage et al. 2021). Termokeemiliste protsesside korral 
muudetakse biomass pürolüüsi, gaasistamise või põletamise teel gaaside seguks, mis koosneb eelkõige 
metaanist, CO2-st ja CO-st ning seejärel muundatakse need sarnaselt fossiilsetele kütustele vesinikuks 
(Nikolaidis and Poullikkas 2017). Biomassist vesiniku tootmise protsess pole siiski kõige odavam ning 
rohelisem variant, sest biomassis on nii süsiniku-, lämmastiku- kui ka väävliühendeid, millest 
puhastamiseks tuleb kulutada lisaenergiat ning kapitali (Miltner, Makaruk, and Harasek 2017; Asadullah 
2014). Hinnanguliselt jäävad biomassist toodetava vesiniku tootmiskulud vahemikku 1–3 €/kg H2 (Lepage 
et al. 2021). 

Biokeemiliste meetodite korral toodetakse mikroorganisme, kasutades biovesinikku, mille 
suuremahulisele tootmisele on palju takistusi, alates vesiniku tootmise mahust (maksimaalselt umbes 4 m3 
päevas) ning lõpetades väga spetsiifiliste tingimustega mikroorganismide eduka elutegevuse tagamiseks 
(Panagiotopoulos 2015; Martinez-Burgos et al. 2021). Vaatamata takistustele loetakse bio-H2 tootmist tänu 
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suurele lähtematerjali varieeruvusele, võimalike erinevate mikroorganismide kasutamisele ning 
madalatele energiakuludele paljutõotavaks alternatiivseks rohetehnoloogiaks (Martinez-Burgos et al. 
2021). Bio-H2 tootmise meetodite TVT on vahemikus 2–4 ning pimefermentatsiooni korral küündib see 
isegi 5-ni (Lepage et al. 2021). 

VEE LÕHUSTAMINE 

Kõige paljutõotavam rohelise vesiniku tootmise viis on vee elektrolüüs, millel on juba hästi välja kujunenud 
ning küps tehnoloogia. Vee elektrolüüs põhineb elektrienergia (ja soojuse) abil vee molekuli lõhustamisel 
vesinikuks ja hapnikuks (David, Ocampo-Martínez, and Sánchez-Peña 2019). Sellisel viisil vesinikku 1 kg H2 
ning 8 kg O2 hapniku saamiseks kulub minimaalselt 9 l vett, mida saaks väiksemal skaalal tootes ära 
kasutada meditsiinis või suuremal skaalal ka tööstustes (The Future of Hydrogen 2019). Vesiniku puhul ei 
ole tegu maagaasi või nafta alternatiiviga, vaid hoopis energiakandjaga, mida on vaja toota, kasutades 
erinevaid energiaallikaid. Naftast või maagaasist vesiniku tootmine pole võrreldes nende kütuste otse 
kasutamisega majanduslikult ega energeetiliselt soodne (Armaroli and Balzani 2011). Elektrolüüsiks saab 
kasutada ainult magevett, sest merevees olevad soolad on elektrolüüseritele korrodeeruva mõjuga, 
mistõttu tuleb merevett kasutades see eelnevalt näiteks pöördosmoosi kasutades puhastada. See siiski ei 
mõjuta eriti vesiniku lõpphinda, tõstes seda ainult 0,01–0,02 €/kg H2 (The Future of Hydrogen 2019). 
Vesiniku ja vee elektrolüüsi kasulikkus tuleb mängu aga siis, kui kasutatav elekter tuleb taastuvatest 
allikatest, mille energiat on keeruline pikaajaliselt salvestada. Niimoodi toodetud vesinik on 
süsinikuneutraalne ehk roheline ning ei vaja lisanditest puhastamist, kuna tegu on ülipuhta vesinikuga 
(Path to Hydrogen Competitiveness - A Cost Perspective 2020; Gielen, Taibi, and Miranda 2019). Ainuke 
põhjus, miks kasutada fossiilset elektrienergiat elektrolüüsiks tekib siis, kui päikese- ja tuuleenergiat pole 
piisavalt, et elektrolüüserit pidevalt töös hoida. Kuna elektrolüüsi teel toodetud vesiniku hinna määrab 
suuremalt jaolt taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri hind, siis 2021. aastal on SMR meetod 
elektrolüüsiga võrreldes tunduvalt odavam (elektrolüüsi teel toodetud H2 hind on 2,3–6,7 €/kg H2) (El-
Emam and Özcan 2019; Path to Hydrogen Competitiveness - A Cost Perspective 2020). Taastuva 
elektrienergia odavnedes väheneb ka vee elektrolüüsi teel toodetud vesiniku hind (Path to Hydrogen 
Competitiveness - A Cost Perspective 2020). 

Elektrolüüserid jaotatakse kolme rühma, olenevalt nendes kasutatavast ioonvahetuse või membraani 
tüübist: 1) aluseline elektrolüüser (AE), mille edasiarendus on anioonvahetus-membraaniga elektrolüüser 
(AEM); 2) prootonvahetusmembraaniga elektrolüüser (PEMFC) ning 3) tahkeoksiid-elektrolüüser (SOEC) 
(James et al. 2020). Vesiniku tootmiseks vajaminev elektrienergia hulk määrab ära elektrolüüserite 
efektiivsuse, mis üldiselt jääb vahemikku 60–80%, kuid SOEC-iga on võimalik saavutada veelgi suurem 
efektiivsus (Adolf et al. 2017; Pinsky et al. 2020). Elektrolüüserite üks suur eelis on võimalus neid vastavalt 
vajadusele skaleerida (Path to Hydrogen Competitiveness - A Cost Perspective 2020; Gielen, Taibi, and 
Miranda 2019).  

AE-tehnoloogiat (TVT 9) kasutatakse väetise- ja klooritööstustes vesiniku tootmiseks juba 1920. aastatest. 
Aluselistel elektrolüüseritel on võrreldes teiste tehnoloogiatega üsna madalad kapitalikulud. Seda eelkõige 
tänu süsteemis kasutatavatele suhteliselt odavatele materjalidele. Elektrolüüdina kasutakse seal aluselisi 
KOH või NaOH vesilahuseid, mida tuleb degradeerumise tõttu pidevalt vahetada ja ümber töödelda. AE 
käivitamine võtab aega umbes 60 minutit ning seega tuule- ja päikeseenergia korral pole selle tehnoloogia 
kasutamine soodsaim (James et al. 2020). Aastal 2019 oli AE enim kasutatud elektrolüüsitehnoloogia (The 
Future of Hydrogen 2019).  

PEM (TVT 9) eelis AE ja SOEC ees on selle kiire käivitamine (umbes 15 min), mistõttu on seda võimalik 
kasutada ka kõikuva tuule- ning päikeseenergia korral, kuid see vajab kalleid elektroode (plaatina, iriidium) 
ning seega on võrreldes teiste elektrolüüsitehnoloogiatega kapitalikalud kõrgemad. Elektrolüüdina 
kasutatakse seal tahket polümeeri, mis muudab selle võrreldes AE-ga kasutajasõbralikumaks (James et al. 
2020). 

SOEC (TVT 6) on neist kõige vähem arenenud tehnoloogia, kuid sellel on potentsiaali, sest ei kasutata kalleid 
materjale. SOEC töötab kõrgel temperatuuril (600–700 oC), mis tõstab võrreldes teiste 
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elektrolüüsitehnoloogiatega selle elektrilist efektiivsust. Elektrolüüdina kasutatakse tahkeid oksiide, mis on 
võrreldes polümeerelektrolüüt-membraaniga odavamad. Kõrge töötemperatuuri tõttu ei saa neid aga 
kiiresti sisse ja välja lülitada, mistõttu pole see tehnoloogia kõikuvat tuule- ja päikeseenergiat kasutades 
niivõrd sobiv. Seevastu saab tahkeoksiid-elektrolüüsereid kasutada ka kütuseelemendina ehk toodetud 
vesinikku saab vajadusel tagasi elektriks muundada. SOEC-tehnoloogia korral on võimalik toota ka 
sünteetilisi kütuseid, kasutades selleks veeauru ja CO2. Selle tehnoloogia suurim probleem on hetkel eluiga 
seoses materjalide degradeerumisega kõrgel temperatuuril (David, Ocampo-Martínez, and Sánchez-Peña 
2019; James et al. 2020; Adolf et al. 2017). 

Lisaks elektrolüüsile on võimalik veemolekuli lõhustada kõrgel temperatuuril (TVT 1–5). Sellist meetodit 
nimetatakse termokeemiliseks vee lõhustamiseks (Pinsky et al. 2020; El-Emam and Özcan 2019). Rohkem 
kui 200 termokeemilise vee lõhustamise meetodi seast saab ainult mõnd üksikut potentsiaalselt 
suuremamahuliseks vesinikutootmiseks kasutada (Safari and Dincer 2020). Kõrget temperatuuri (rohkem 
kui 1700 oC) on veemolekuli lõhustamiseks võimalik saavutada näiteks tuumaelektrijaamade üleliigse 
soojusenergia abil ning kasutades päikese- või geotermaalenergiat (Pinsky et al. 2020; Steinfeld 2005). Kuigi 
termokeemiline vee lõhustamine on kuluefektiivsem kui vee elektrolüüs, siis on sellegi edukale 
kasutamisele mõningaid takistusi (Pinsky et al. 2020). Esiteks, kuna termokeemiline vee lõhustamine nõuab 
kõrgemaid temperatuure kui 1700 oC, siis ei ole võimalik kõikuva päikeseenergiaga seda kiiresti käivitada. 
Teine takistus on vesiniku ebapiisav puhtus, kuna reaktor kasutab ühendeid, mis võivad sattuda ka 
toodetud vesiniku hulka. Seega on vaja vesinikku enne kasutamist puhastada ning see muudab protsessi 
pisut kallimaks. Lisaks on reaktorite suurust keeruline skaleerida ning see oleneb näiteks kasutatava 
tuumareaktori suurusest (Safari and Dincer 2020). 

 

 

 

JOONIS 1.5 TOODETAVA VESINIKU HIND 
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Veemolekuli lõhustamiseks saab kasutada veel fotobioloogilisi (ing k photobiological) ning 
fotoelektrokeemilisi (ing k photoelectrochemical, PEC) protsesse (Turner et al. 2008). Fotobioloogilise 
meetodi korral kasutatakse rohevetikaid, mis toodavad päikesevalguse käes veest vesinikku ja hapnikku 
(Turner et al. 2008). Ka PEC meetodi korral kasutatakse päikeseenergiat otse veemolekuli lõhustamiseks 
(Adolf et al. 2017; Turner et al. 2008). Need meetodid on alles varajases arengustaadiumis ning ei ole 
lähimate aastate jooksul veel kättesaadavad (TVT 1–4) (Uwe Albrecht et al. 2015; Turner et al. 2008; 
Villagra and Millet 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinise ja rohelise vesiniku tootmiseks sobivaim meetod sõltub riigi geopoliitilistest võimalustest. Vesiniku 
tootmise tehnoloogiaid ja nende valmiduse tasemeid on võrreldud tabelis 1.1. 
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PROTSESS ENERGIAALLIKAD LÄHTEAINED 
(SÜSIVESINIKU BAASIL 
(H) VÕI MITTE (N)) 

TEHNOLOOGIA H2 
TOOTMISKULUD 
EUROT/KG 

TVT KÄIVI-
TAMISE 
KIIRUS 
(MIN) 

ELUIGA  VIITED 

Elektrolüüs Elektrienergia 
(taastuva või 
fossiilenergia 
baasil) 

Vesi (N) AE 2,33–6,66 9 
 

60 60-90 
tuhat 
tundi 

(David, Ocampo-Martínez, and Sánchez-Peña 2019; Yukesh Kannah 
et al. 2021; Uwe Albrecht et al. 2015;  The Future of Hydrogen  
2019) 

PEM 3,62 9 15 20-60 
tuhat 
tundi 

(Villagra and Millet 2019; James et al. 2020; Pinsky et al. 2020; El-
Emam and Özcan 2019; David, Ocampo-Martínez, and Sánchez-
Peña 2019; Yukesh Kannah et al. 2021;  The Future of Hydrogen  
2019) 

AEM - 5 15 - (Villagra and Millet 2019; James et al. 2020; Pinsky et al. 2020; 

Janssen, Rietveld, and Kiviaho 2010) 

SOEC 4,66 6 60 10-30 
tuhat 
tundi 

(Villagra and Millet 2019; James et al. 2020; Pinsky et al. 2020; El-
Emam and Özcan 2019; David, Ocampo-Martínez, and Sánchez-
Peña 2019;  The Future of Hydrogen  2019) 

Fossiilsete 
kütuste 
termokeemiline 
muundamine 

Maagaas, kivisüsi Maagaas (H), vesi (N), 
raskemad süsivesinikud 
(H) 

SMR, POX, ATR 0,67–1,91 9 - - (Pinsky et al. 2020; El-Emam and Özcan 2019; Rau et al. 2019; Uwe 
Albrecht et al. 2015;  The Future of Hydrogen 2019; Lepage et al. 
2021) 

Biomassi 
termokeemiline 
muundamine 

Elektrienergia 
(taastuva või 
fossiilenergia 
baasil) 

Biomass erinevatest 
algallikatest (H) 

Termiline 
gaasistamine 

1,02–2,95 7 - 10-20 
aastat 

(Minh et al. 2018; El-Emam and Özcan 2019; Rau et al. 2019; Yukesh 
Kannah et al. 2021; Kumar, Oyedun, and Kumar 2019; Lepage et al. 

2021) 

Pürolüüs 1,02–2,16 7   (Lepage et al. 2021) 

Plasma 
gaasistamine 

- 8 1 nädal - (Uwe Albrecht et al. 2015) 

Superkriitilise 
vee 
gaasistamine 

1,27–3,28 4 - 10-20 
aastat 

(Okolie et al. 2019; Kumar, Oyedun, and Kumar 2019; Uwe Albrecht 
et al. 2015; Lepage et al. 2021) 

Termokeemiline 
vee lõhustamine 

Soojusenergia 
näiteks päikesest 
või tuumaenergiast 

Vesi (N) Termo-
keemiline vee 
lõhustamine 

- 5 - 20 
aastat 

(Villagra and Millet 2019; Hao et al. 2016; James et al. 2020; Pinsky 
et al. 2020; El-Emam and Özcan 2019; Rozzi et al. ; Uwe Albrecht et 
al. 2015) 

Termolüüs 1,83–2,22 
(tuumaenergia) 

1-3 - - (Rozzi et al. ; Kayfeci, Keçebaş, and Bayat 2019) 

TABEL 1.1 VESINIKU TOOTMISE TEHNOLOOGIATE VÕRDLUS 
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PROTSESS ENERGIAALLIKAD LÄHTEAINED 
(SÜSIVESINIKU BAASIL 
(H) VÕI MITTE (N)) 

TEHNOLOOGIA H2 
TOOTMISKULUD 
EUROT/KG 

TVT KÄIVI-
TAMISE 
KIIRUS 
(MIN) 

ELUIGA  VIITED 

või 6,65–7,07 
(päikeseenergia) 

Fotoenergial 
põhinev vee 
lõhustamine 

Päikeseenergia Vesi (N) Fotokeemiline - 1–3 -  (Bull 1988) 

Fotoelektro-
keemiline 

4,3–8,84 2-5 - 10 
aastat 

(Villagra and Millet 2019; Hao et al. 2016; James et al. 2020; Bull 
1988; Turner et al. 2008; Uwe Albrecht et al. 2015; Kayfeci, 
Keçebaş, and Bayat 2019) 

Mehaaniline vee 
lõhustamine 

- Vesi (N) Sonokeemiline 
vee 
lõhustamine 

- 1–3 - - (Islam, Burheim, and Pollet 2019) 

Biokeemiline 
muundamine 

Elektri-, soojus- ja 
päikeseenergia 

Biomass (H), vesi (N) Tume 
fermentatsioon 

2,16 5 - 10-20 
aastat 

(Randolph et al. 2017; Yukesh Kannah et al. 2021; Lepage et al. 
2021) 

Foto-
fermentatsioon 

2,38 4 - - (Yukesh Kannah et al. 2021; Akkerman et al. 2002; Lepage et al. 

2021) 

Fotolüüs 1,2–1,79 1 - - (Yukesh Kannah et al. 2021; Akkerman et al. 2002; Kayfeci, Keçebaş, 
and Bayat 2019) 

Biokatalüütiline 
elektrolüüs 

1,43–3,8 2–4 - - (Kayfeci, Keçebaş, and Bayat 2019; Lepage et al. 2021) 
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1.2.3. SÜSINIKU SIDUMINE NING SALVESTAMINE JA SÜNTEETILISED KÜTUSED 

Vesinikumajandusele üleminekul mängivad olulist rolli süsinikoksiidi ja süsinikdioksiidi sidumise, 
salvestamise ja ümbertöötlemise tehnoloogiad (CCUS), mille käigus CO2 võib kinni püüda biokütuste või 
fossiilsete kütuste kasutamisel või siduda otse atmosfäärist ning toota saadud CO2-st vesiniku abil 
sünteetilisi kütuseid. Süsihappegaasi sidumine, salvestamine ja ümbertöötlemine aitab otseselt vähendada 
süsinikuemissioone ning selleks, et süsteem oleks edukas, peab iga selle osa arenema paralleelselt (CCUS 
in Clean Energy Transitions 2020). Neid tehnoloogiaid on võimalik kasutada nii vesinikutootmisel kui ka 
teistes tööstusvaldkondades, näiteks metallide töötlemisel, põlevkivitööstuses jt. Seetõttu mängib nende 
kaasamine üleminekul vesinikutehnoloogiatele ning tööstuse ja transpordisektori dekarboniseerimisel 
olulist rolli (JOGMEC’s CCS business initiatives toward 2050 carbon neutrality, 2020). Joonisel 1.6 on välja 
toodud valik CO2 salvestamise tehnoloogiaid. Mitmed süsiniku sidumise, transportimise, salvestamise ja 
utiliseerimise viisid on praeguseks saavutanud kõrge TVT ja leidnud ka kommertskasutust (TVT 9) (Bui et al. 
2018; CCUS in Clean Energy Transitions 2020). 

Allikas: CCUS in Clean Energy Transitions, 2020 

JOONIS 1.6 CCUS TEHNOLOOGIAD 
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SÜNTEETILISED KÜTUSED JA KEMIKAALID 

CCUS hõlmab ka vesiniku abil CO2 muundamist väärtuslikeks kemikaalideks ja sünteetilisteks kütusteks. 
CO2 taasväärindamiseks on mitmeid võimalusi, näiteks toiduainetööstus kasutab juba aastakümneid CO2 
karastusjookides või toidu pakendamisel (Kamkeng et al. 2021). CO2 saab näiteks muundada uureaks, 
metanooliks, etanooliks, salitsüülhappeks, metaanhappeks, tsüklilisteks karbonaatideks ja teisteks 
orgaanilisteks karbonaatideks, kopolümeerides polümeeride ehituskivideks ja muudeks erinevateks 
kemikaalideks (Peters et al. 2011). Selleks kasutatakse erinevaid meetodeid, näiteks sünteesi kõrgel rõhul 
ja temperatuuril, Fischer–Tropschi meetodit, Kolbe–Schmiti reaktsiooni, jt. (Peters et al. 2011). Samuti saab 
CO2-st elektro- ja fotokeemiliselt toota metaani, etaani, etüleeni või isegi raskemaid süsivesinikke ja 
süsiniknanomaterjale nagu grafeen, süsiniknanotorud, süsiniktahm, süsiniknanofiiber (Kamkeng et al. 
2021). CO2-st toodetakse süsiniknanomaterjale juba praegu Eesti ettevõttes UP Catalyst OÜ. Läbimurded 
nii CO2 muundamise katalüsaatorite uuringutes kui ka süsinikneutraalsuse vajadus on andnud tõuke 
tänapäevasele pikamaatranspordisektori dekarboniseerimisele, kus oleks võimalik kasutada sünteetilisi 
kütuseid (Klankermayer et al. 2016). Kuna merenduse/lennunduse sektorit ja pikamaaraskeveokeid on 
keeruline elektrifitseerida või neis vesinikku kasutada, sest need vajavad suurt kogust energiat (ligi pool 
transpordisektoris kasutatavast energiast), siis näiteks sünteetilise petrooleumi (e-petrooleum) või 
sünteetilise diisli (e-diisel) kasutamine oleks hea alternatiiv. IEA raportis CCUS-tehnoloogiate kohta 
peetakse lennundust kõige raskemini dekarboniseeritavaks sektoriks ning käiakse alternatiivina välja e-
petrooleumi kasutamine lennukikütusena (CCUS in Clean Energy Transitions 2020). E-petrooleumi 
tootmisel on vaja CO2 muuta CO-ks ning seejärel saab CO ja vesiniku vahelisel reaktsioonil toota 
petrooleumi, mida on võimalik kasutada lennukikütusena. Sarnaselt toimub näiteks ka e-diisli ja e-metaani 
tootmine. Paljutõotav on ka e-metanooli tootmine, mis on erinevalt e-petrooleumi tootmisest juba 
täielikult kaubanduslik (The Future of Hydrogen 2019). Sünteetiliste kütuste kasutamisel paiskub siiski õhku 
CO2, kuid hinnanguliselt võiks selline lähenemine vähendada CO2 õhku paisatavat kogust ligi 50% võrra 
(Bennett, Schroeder, and Mccoy 2014; CCUS in Clean Energy Transitions 2020). Erinevaid kemikaale 
toodetakse ka Eestis, neist antakse täpsem ülevaade analüüsi II osas. 

1.2.4. VESINIKU SALVESTAMISE TEHNOLOOGIAD 

Vesiniku salvestamise tehnoloogiatel on samuti väga oluline roll vesinikuenergeetika kasutuselevõtul ning 
vesiniku müügihinna alandamisel. Praegu hoiustatakse vesinikku gaasilisel või vedelal kujul spetsiaalsetes 
väikesemahulistes balloonides ning enamik sellest kasutatakse ära kohas, kus vesinik toodeti. 
Vesinikuenergeetikale üleminek nõuaks aga ka suuremamahulisemat ja mitmekesisemat vesiniku 
hoiustamise võrgustikku, et tagada vesiniku varustuskindlus ka siis, kui parasjagu ei õnnestu seda piisavalt 
kohapeal toota. Erinevates olukordades on vaja erinevaid tehnoloogiaid, näiteks võib vaja minna ainult 
mõnetunnist hoiustamise varianti, kui vesinikku edasi transporditakse; tanklavõrgustikes on vajalik 
mõnetunnine kuni päevane hoiustamine, kuid pikemaajaline hoiustamine alates mõnest päevast kuni 
nädalateni tagaks vesiniku varustuskindluse. Kõige sobivama vesiniku hoiustamise variandi valik sõltub 
hoiustatavast kogusest, hoiustamise ajast, kättesaamise kiirusest ning geograafilistest võimalustest 
erinevate hoiustamisvariantide kasutamiseks. Üleüldiselt sobivad suuremahuliseks ja pikaajaliseks 
hoiustamiseks geoloogilised võimalused ning väiksemahuliseks ja lühiajaliseks gaasilise või vedela vesiniku 
balloonid (The Future of Hydrogen 2019). Joonisel 1.2 on näha, et vesinikul on võrreldes teiste kütustega 
madal ruumalaline energiatihedus, seega on vesiniku salvestamisel suurim küsimus selle ruumalalise 
energiatiheduse tõstmine. Joonisel 1.7 on välja toodud vesiniku salvestamise tehnoloogiate TVT. 

https://www.iea.org/reports/ccus-in-clean-energy-transitions
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Allikas: autorite koostatud 

Vesiniku salvestamise meetodid jaotatakse üldiselt kaheks: füüsikalised ja keemilise ühendi põhised. 

FÜÜSIKALISED SALVESTAMISE MEETODID 

Füüsikalised meetodid on näiteks kokkusurutud gaasifaasis vesinik (CGH), krüogeenne ehk veeldatud 
vesinik (LH2) või nende kahe kombinatsioon (Hydrogen Europe). Kokkusurutud gaasifaasis vesinikku saab 
hoiustada maa-alustes maardlates (sarnaselt maagaasile) või maapealsetes kõrgsurvepaakides, olenevalt 
paagi materjalidest 350–700 bar juures (Nazir et al. 2020). Üleüldiselt on vesiniku kokku surumiseks ja 
salvestamiseks vaja kõrget rõhku ning suurt hoiustamismahtu, mille tarvis on välja töötatud mitmeid 
kompressorite tehnoloogiaid (Coppola et al. 2019; Peschel 2020; Rönnebro 2012). Veeldatud vesinikul 
(LH2) on kõrgem energiatihedus kui gaasifaasis vesinikul, kuid see nõuab vesiniku veeldamist väga madalal 
temperatuuril (–235 °C atmosfäärirõhul), mis vajab palju rohkem energiat kui kokku surumine või 
säilitamine keemilise ühendina. Vesiniku veeldamiseks (jahutamiseks) kulub ligikaudu 30% algsest 
energiast, samas vesiniku kokku surumiseks 1 baarist kuni 350–700 baarini kulub ligikaudu 9–12% energiast. 
Käimas on arendustööd, et leida efektiivsemaid viise vesiniku veeldamiseks, mis vähendaks protsessi 
energiakulu. LH2 hoiustamiseks on aga võimalik kasutada juba olemasolevat gaasilise vesiniku 
infrastruktuuri (Peschel 2020). Vesiniku hoiustamise mahutid tuleb termiliselt isoleerida, et vältida soojuse 
kandumist veeldatud vesinikule konduktsiooni, konvektsiooni või radiatsiooni teel, mis võib põhjustada H2 
aurustumist (Hydrogen Europe; Peschel 2020). Lisaks eraldiseisvatele vesiniku kokku surumise ja 
jahutamise meetoditele on võimalus kaht meetodit ka kombineerida (hübriid). Olenevalt jahutatud 
vesiniku temperatuurist saab H2 olla kas külm- (temperatuur üle –123 °C) või krüo-kokkusurutud 
(temperatuur alla –123 °C) (Physical Hydrogen Storage|Department of Energy). Neid protsesse uuritakse 
edasi, et saavutada suurem energiatihedus (87 g/l) ning vähendada vesinikukadusid (Coppola et al. 2019). 
Üks vesiniku säilitusmeetodeid on ka vedela ja tahke vesiniku suspensioon ehk slush-vesinik (SH2). SH2 on 
krüogeenne kahefaasiline vedelik, milles vedel vesinik sisaldab tahke vesiniku osakesi (Ohira 2016). Selle 
tootmiseks langetatakse korduvalt veeldatud vesiniku rõhku ning vähendatakse selle temperatuuri (Ohira 
2016). SH2-l on 15% kõrgem energiatihedus kui veeldatud vesinikul ning suurepärased termilised 
omadused. Seetõttu uuritakse selle rakendusvõimalusi kosmoserakettide ja kütuseelementide kütuse 
valmistamise jaoks (Ohira 2016). 

 

JOONIS 1.7 VESINIKU SALVESTAMISE TEHNOLOOGIATE TVT 
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KEEMILISED SALVESTAMISE MEETODID 

Keemiliste ühenditena on võimalik vesinikku salvestada vedelates orgaanilistes vesinikukandjates (LOHCs), 
adsorbeerituna tahke aine pinnal või poorides või erinevate keemiliste ühenditena (Hydrogen Europe; 
Nazir et al. 2020; Wijayanta et al. 2019).  

LOHC-d on keemilised ühendid, mis on võimelised adsorbeerima suures koguses vesinikku (näiteks 
metüültsükloheksaan [MCH], tolueen, dibensüültolueen, metanool ja sipelghape). Hüdrogeenimise käigus 
tekib vesiniku ja LOHC vahel kovalentne side ning dehüdrogeenimise käigus eraldub vesinik LOHC-st 
(Wijayanta et al. 2019). Mõlemad LOHC hüdrogeenitud ja dehüdrogeenitud vormid on normaaltingimustel 
vedelal kujul ning nende hoiustamiseks on võimalik kasutada juba olemasolevat taristut (Andersson and 
Grönkvist 2019). Siiski selle protsessi uuringud ning arendus alles käivad ning põhiprobleemid on võimalik 
vesiniku saastumine, orgaanilise ühendi ebastabiilsus pikema perioodi jooksul ning orgaaniliste ühendite 
toksilisus (Peschel 2020; Rönnebro 2012). Metanool (CH3OH) on kõige lihtsam alkohol, mille vesiniku 
salvestusvõimekus on 99 kg/m3, ning seda hoiustatakse normaaltingimustel vedelal kujul (Müller 2019; 
Andersson and Grönkvist 2019). Vesinikku saab metanoolist eraldada reformimisprotsessi kaudu 
(Andersson, Krüger, and Grönkvist 2020). Lisaks vedelatele orgaanilistele ühenditele on võimalik vesinikku 
salvestada ka ammoniaagina (NH3) ning selle eelis on suur vesiniku säilitustihedus nii gravimeetriliselt kui 
ka mahuliselt (Andersson and Grönkvist 2019; Wijayanta et al. 2019). Vesinikku saab ammoniaagist 
eraldada lagundamise teel kõrgel temperatuuril (Peschel 2020). Peamine puudus ammoniaagi kasutamisel 
vesiniku säilitamiseks ja transpordiks on taaskord selle kemikaali toksilisus (Peschel 2020). Eelnevalt 
käsitletud keemiliste ühendite seast on madalaim vesiniku salvestustihedus sipelghappel (HCOOH), kuid 
vesiniku vabastamine on võrreldes ammoniaagi ja metanooliga lihtsam (Andersson and Grönkvist 2019). 
Nii ammoniaaki kui ka metanooli on võimalik sünteesida otse õhust saadava N2 ja CO2-ga ning seega saab 
sellisel viisil toodetud vesinikukandjaid lugeda negatiivse emissiooniga energiakandjateks (Stetson and 
Wieliczko 2020). Nii ammoniaagi kui ka LOHC muundamise protsessi käigus eralduva soojuse efektiivsemal 
kasutamisel tõstaks väärtusahela efektiivsust ning langetaks hinda. Suurimad tehnoloogilised arengud 
ammoniaagi ning LOHC väärtusahelas saaks toimuda nende ühendite tagasimuundamisel vesinikuks, kuid 
üldiselt hinnatakse, et nende tehnoloogiate valmisolek on juba praegu kõrge, need on kaubanduslikult 
rakendatavad ja skaleeritavad (The Future of Hydrogen, 2019).  

Vesiniku säilitamisel adsorbeerituna tahke aine pinnale kasutatakse ära van der Waalsi jõude 
vesinikumolekuli ja suure eripinnaga materjali vahel (Costanzo, Silvestrelli, and Ancilotto 2012). 
Adsorptsiooni jaoks sobivad mitmed materjalid, näiteks poorsed süsinikupõhised materjalid, metall-
orgaaniline raamistik (MOF) ja tseoliidid (Nazir et al. 2020). Kõige paremad adsorbendid on MOF-id, mille 
abil on võimalik hoiustada 8–10 % vesinikku madalal temperatuuril (–196 ℃) (Andersson and Grönkvist 
2019). 

Metallhüdriidides moodustuvad metallidega ristsidemetega ühendid. Need sidemed on tugevamad kui 
vesiniku adsorptsiooniga seotud füüsikalised sidemed ning seetõttu on vesiniku eraldamiseks vaja rohkem 
energiat (Andersson and Grönkvist 2019). Hüdriide võib tinglikult jagada kahte rühma: metallhüdriidid ja 
keemilised komplekshüdriidid (Abdalla et al. 2018). Sarnaselt metallhüdriididele seovad keemilised 
hüdriidid vesinikku keemilise sideme kaudu. Keemilised komplekshüdriidid koosnevad aga kergematest 
metallidest ning seetõttu erinevad nende omadused metallhüdriidide omadustest (Andersson, Krüger, and 
Grönkvist 2020). Vesiniku massiprotsent hüdriidides jääb vahemikku 1–15%, kusjuures 
komplekshüdriididel on see kõrgem kui metallhüdriididel. Kuigi nii metall- kui ka keemilisi 
komplekshüdriide on uuritud juba mitmeid aastakümneid, siis praegu varieerub nende valmidus palju, 
olenevalt kasutatavatest materjalidest. Metallhüdriidide suurimad murekohad on nende hind, ohutus, 
vesiniku maht hüdriidis (mis väljendub ka tehnoloogia kaalus) ning vesiniku vabastamise energia- ja 
ajamahukus. Seetõttu vajavad eespool käsitletud hüdriididel põhinevad salvestid jätkuvat arendustööd, et 
olla konkurentsivõimelised (Stetson and Wieliczko 2020). Kuigi keemilistel komplekshüdriididel on 
materjalide valik palju laiem, siis ka need pole hetkel piiratud tsükleeritavuse ja vastupidavuse tõttu 
konkurentsivõimelised (Stetson and Wieliczko 2020). Ükski materjalipõhine vesiniku salvestamise 
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tehnoloogia ei sobi hetkel ka transpordisektoris kasutamiseks, kuna vesinik vabaneb aeglaselt ning ühendi 
vesinikusisaldus on väike. Vesiniku salvestustehnoloogiaid ja nende omadusi võrreldakse täpsemalt tabelis 
1.2.
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SALVESTUSTEHNOLOOGIA MAHUTIHEDUS 
(KGH2M-3) 

SALVESTATUD H2 
MASSPROTSENT 
(WT.%) 

TÖÖTEMPERAT
UUR [℃] 

HOIUSTAMISE TINGIMUSED HOIUSTAMISE 
AEG 

TVT VIITED 

CGH Maa-alune 

 

100 - 45–202 bar, soolakoopad, 
ammendunud nafta- ja gaasimaardlad 

Pole limiteeritud 8-9 (Preuster, Alekseev, and 
Wasserscheid 2017; Tarkowski 

2019) 

Maapealne, 
300 bar 

23 100 15 300 bar, terassilindrid (Peschel 2020; Edwards, Font-
Palma, and Howe 2021) 

Maapealne, 
700 bar 

41 100 15 700 bar, komposiitmahutid (Peschel 2020; Edwards, Font-

Palma, and Howe 2021) 

LH2 70-71 100 -253 
 

Isoleeritud mahutid Limiteeritud 
vesiniku 
aurustumisega 

9 (Peschel 2020; Edwards, Font-
Palma, and Howe 2021) 

Hübriid CcH2 80-87 100 -23,5 Mahutite süsteem 

 

5-6 (Coppola et al. 2019; Edwards, 

Font-Palma, and Howe 2021) 

SH2 81-82 100 -259 - - - (Ohira 2016) 

LOHC Muud 
ühendid 

57 6-8 200-450 

 

Pole limiteeritud 5-8 (Peschel 2020; Nazir et al. 2020) 

CH3OH 99 12,5 Reformimise 
temp. 230-330 

- - 9 (Andersson and Grönkvist 2019; 
Andersson, Krüger, and Grönkvist 
2020; Niermann et al. 2019) 

HCOOH 53 4,4 - - - 9 (Andersson and Grönkvist 2019; 
Eppinger and Huang 2017; 

Niermann et al. 2019) 

Adsorptsioon MOFs Oleneb 
materjalist 

5-9 krüogeensetel 
tingimustel 

Adsorptsiooni 
temperatuur: -
176 

Adsorptsioon kõrgetel rõhkudel, 
desorptsioon vaakumilähedasel rõhul 

Pole limiteeritud 4-6 (Peschel 2020) 

Hüdriidid Metall 93-122 1,4-7,7 0-350  1-200 bar Pole limiteeritud 7-9 (Peschel 2020; Nazir et al. 2020) 

Kompleks 

TABEL 1.2 VESINIKU SALVESTUSTEHNOLOOGIATE VÕRDLUS 
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SALVESTUSTEHNOLOOGIA MAHUTIHEDUS 
(KGH2M-3) 

SALVESTATUD H2 
MASSPROTSENT 
(WT.%) 

TÖÖTEMPERAT
UUR [℃] 

HOIUSTAMISE TINGIMUSED HOIUSTAMISE 
AEG 

TVT VIITED 

Keemiline 
ühend 

NH3 113 17,7 -33 

dehüdrogeenim
ise temp. >500 

Isoleeritud mahuti Limiteeritud 
vesiniku 
aurustumisega 

9  (Peschel 2020; Andersson and 
Grönkvist 2019) 
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1.2.4. VESINIKU TRANSPORT 

Vesiniku transpordi efektiivsus ja hind sõltub muude vesinikutehnoloogiate valmidusastmetest (Edwards, 
Font-Palma, and Howe 2021). Vesiniku madala ruumalalise energiatiheduse tõttu on selle suuremahuline 
ja pika vahemaa taha transportimine kulukas. Õnneks on sellele probleemile mõned lahendused, näiteks 
vesiniku transport mõne muu ühendina (ammoniaak, metanool, hüdriidid) või kasutades olemasolevat 
ulatuslikku maagaasivõrgustikku (The Future of Hydrogen 2019). Selles ülevaates käsitletakse järgnevaid 
vesiniku transportimise viise (Edwards, Font-Palma, and Howe 2021; Nazir et al. 2020; SRIA - Clean 
Hydrogen 2020; The Future of Hydrogen 2019): 

• vesiniku segamine maagaasiga; 

• vesinikukandjad; 

• surugaasiballoonid; 

• jahutatud veeldatud vesiniku balloonid; 

• gaasitorud; 

• laevad. 

Üldiselt on vesiniku spetsiifiliste omaduste tõttu selle transportimiseks vaja uut infrastruktuuri. Mitmel 
pool maailmas katsetatakse ka vesiniku segamist maagaasiga, et seda olemasolevas maagaasivõrgustikus 
transportida. Selle kohta on ka Eestis uuring korraldatud (The Future of Hydrogen 2019; Agabus Hannes et 
al. 2020). Olemasolevate maagaasitorustike kaudu on torustikke kahjustamata hinnanguliselt võimalik 
transportida 5–15% vesiniku ja maagaasi segu (Nazir et al. 2020; Agabus Hannes et al. 2020). 
Infrastruktuurielemente saab kohandada kuni 20% vesinikusisaldusega maagaasi transpordiks, kuid 
suurema mahu jaoks on vaja välja vahetada või ümber seadistada ka lõpptarbija (SRIA - Clean Hydrogen 
2020; Agabus Hannes et al. 2020). Gaasisegu kontsentratsioon võib siiski erinevates torustikuvõrkudes 
erineda ning taristu kahjustamise vältimiseks tuleb teha hooldustöid ja vesiniku ekstraheerimiseks 
gaasisegust läheb vaja separatsiooniseadmeid (Edwards, Font-Palma, and Howe 2021). Eestis selle kohta 
korraldatud uuringuga saab täpsemalt tutvuda siin. 

Alternatiivne ja lihtsam viis vesinikku transportida oleks vedelate keemiliste ühenditena nagu ammoniaak 
või LOHC. Kahjuks on nende vesinikukandjate kasutamiseks vajalik lisaetapp, mille käigus vesinik tuleks 
neist molekulidest eraldada, mis omakorda kasvatab energiakulusid, vähendab tervikahela efektiivsust 
ning kergitab hinda (The Future of Hydrogen 2019). LOHC transportimiseks saab kasutada olemasolevat 
taristut (tankereid, raskeveokeid, torusid, ronge), kuna LOHC transpordiga ei kaasne kõrget rõhku ega 
vajadust isoleeritud mahutite järele, küll aga tuleb hüdrogeneerimine teha eritingimustega keemiatehases 
(Nazir et al. 2020). Lisaks sellele tuleb „tühjaks laetud“ vesinikukandjad tootmisjaama tagasi transportida 
(The Future of Hydrogen 2019). Vesiniku transportimiseks on võimalik kasutada ka metallhüdriidi 
konteinerid, mida saab otse raskeveokisse laadida ning kohale transportida ja hiljem tühja konteineri vastu 
vahetada (Edwards, Font-Palma, and Howe 2021). Transpordiks on võimalik kasutada olemasolevat 
infrastruktuuri, kuid kuna metallhüdriidi sisaldaval kompleksil tervikuna on madal gravimeetriline 
energiatihedus, siis on nende konteinerite transportimine kallis (Nazir et al. 2020). 

Hetkeseisuga on kõige odavam vesiniku maanteetranspordi viis surugaasi mahutitega (Edwards, Font-
Palma, and Howe 2021). Vesinikumahutid on valmistatud tugevdatud kiududega komposiitmaterjalidest 
ning vooderdatud polümeerkihiga. Spetsiaalsed veokid on võimelised vedama kuni 500 bar rõhu all olevaid 
ja 1100 kg surugaasiballoone (Wulf et al. 2018). Vesinikku on võimalik transportida ka veeldatud kujul 
krüogeensetes mahutites. Sel viisil on võimalik transportida rohkem vesinikku pikema vahemaa taha, kuna 
veeldatud vesiniku tihedus on suurem kui gaasilise vesiniku tihedus (Nazir et al. 2020). LH2 transporti tuleb 
aga hoolikalt plaanida H2 võimaliku aurustumise tõttu (Nazir et al. 2020). Veeldatud kujul on võimalik 
korraga transportida kuni 4300 kg vesinikku (Wulf et al. 2018). Raskeveokitranspordi puhul on aga reeglina 

https://elering.ee/sites/default/files/2021-01/ER%20P2G%20aruanne%20v3_detsember2020.pdf
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takistuseks kohalik infrastruktuur ning regulatsioonidega seatud tingimused: suurim lubatud rõhk, veose 
kõrgus, laius ning mass, seega maksimaalseid koguseid ei saavutata (The Future of Hydrogen 2019). 
Suuremahuliseks transpordiks on kõige sobilikumad torustikud ja meretransport spetsiaalselt kohandatud 
laevadega, nagu tehakse praegu ka maagaasi ja naftaga. Üle maailma on umbes 16 000 km vesiniku 
transportimiseks mõeldud gaasitorustikke, mis on enamasti kasutusel tööstuslikes protsessides vesiniku 
tootjalt keemiatööstusesse ja rafineerimistehastesse toimetamiseks (The Future of Hydrogen 2019; Nazir 
et al. 2020). Torustikel on madalad jooksvad kulud ning väga pikk ekspluatatsiooniaeg (40–80 aastat), kuid 
väga suured kapitalikulud ning need tasuvad ära juhul, kui vesinikunõudlus on suur (Adolf et al. 2017; SRIA 
- Clean Hydrogen 2020). Võrreldes vesinikule mõeldud torustikega on ammoniaagitorustikud odavamad, 
sest selle hoiustamine ja transport ei vaja nii keeruliselt saavutatavaid tingimusi. LOHC-d on võimalik 
transportida olemasolevates toornafta- või diislitorustikes, kuid LOHC puhul oleks vaja kahesuunalist 
transporti, mistõttu on see keerulisem ja palju kulukam (The Future of Hydrogen 2019). Vesinikku on 
samuti võimalik transportida laevades kas puhtal kujul, ammoniaagina või LOHC-dena. Kui LOHC-d 
transporditakse laevadega, tekivad samad probleemid, mis eelnevalt mainitud torustike korral, sest n-ö 
„tühjaks laetud“ vesinikukandjad peab algpunkti tagasi viima. Eelis on aga olemasolevate naftatankerite 
kasutamine ehk selleks pole vaja lisakulutusi teha. Puhta vedela vesiniku (LH2) transpordiks mõeldud laevad 
sarnanevad veeldatud maagaasi laevadele, kuid neis on vaja spetsiifilisi tingimusi vesiniku hoiustamiseks 
(The Future of Hydrogen 2019). Jaapanlaste Suiso Frontier on maailmas praegu ainuke LH2 jaoks mõeldud 
vesinikulaev (World’s First Liquefied Hydrogen Carrier SUISO FRONTIER Launches Building an International 
Hydrogen Energy Supply Chain Aimed at Carbon-Free Society 2019). Tabelis 1.3 on võrreldud erinevaid 
puhta vesiniku transportimise viise. 

TRANSPORDIVAHEND TÖÖ-
TINGIMUSED 

Maksi-
maalne 
H2 kogus 
[KG] 

DISTANTS 
[KM] 

HIND 
[eurot/kg H2]                 
( Path to Hydrogen 
Competitiveness - A 
Cost Perspective  2020; 
Hurskainen and Ihonen 
2020) 

TRL VIITED 

Raske- 
veokid 

Gaasiline H2  15-250 bar 670-
1100 

Kuni 300 1,8 9 (Edwards, Font-Palma, and 
Howe 2021; Nazir et al. 
2020; Wulf et al. 2018) 

Vedel H2 Atmosfäärirõh
u lähedane 
rõhk 

4000-
4300 

Rohkem kui 
1500 

2,0 9 (Edwards, Font-Palma, and 
Howe 2021; Wulf et al. 
2018) 

LOHC Atmosfäärirõh
u lähedane 
rõhk 

1800 Keskmine 0,7-3,1 Arengu-
järgus 

(Edwards, Font-Palma, and 
Howe 2021; Hurskainen and 
Ihonen 2020) 

Torustikud Gaasiline H2 10-20 bar 310-
8900 
kg/h 

Kuni 1500 1,9 9 (Edwards, Font-Palma, and 
Howe 2021; Nazir et al. 
2020;  The Future of 
Hydrogen  2019) 

Laevad Vedel H2 Vedela 
vesiniku 
hoiustamise 
tingimused 

1250 
m3H2 

Rohkem kui 
1500 

- 6–7 (The Future of Hydrogen  
2019; World’s First Liquefied 
Hydrogen Carrier SUISO 
FRONTIER Launches Building 
an International Hydrogen 
Energy Supply Chain Aimed 
at Carbon-Free Society 
2019) 

TABEL 1.3 ERINEVATE VESINIKU TRANSPORDIVIISIDE VÕRDLUS 
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TRANSPORDIVAHEND TÖÖ-
TINGIMUSED 

Maksi-
maalne 
H2 kogus 
[KG] 

DISTANTS 
[KM] 

HIND 
[eurot/kg H2]                 
( Path to Hydrogen 
Competitiveness - A 
Cost Perspective  2020; 
Hurskainen and Ihonen 
2020) 

TRL VIITED 

Ammoniaak Vedela 
ammoniaagi 
hoiustamise 
tingimused 

85000 m
3/N2 

Pikk - 8–9 (Ishimoto et al. 2020) 
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 VESINIKU KASUTUSVALDKONNAD 

Vesinikku kasutatakse praegu peamiselt kahel viisil: 1) erinevates tööstuslikes protsessides, näiteks 
ammoniaagi tootmiseks, metallitööstuses või 2) kütusena kütuseelementides, et toota elektrit ja soojust 
(Gielen, Taibi, and Miranda 2019; Path to Hydrogen Competitiveness - A Cost Perspective 2020; Adolf et al. 
2017). Vähesel määral on vesinik rakendust leidnud ka fossiilset päritolu kütuste lisandina 
sisepõlemismootorite efektiivsuse tõstmiseks (Mehra et al. 2017). Vesiniku kasutamisel kütuseelementides 
muundatakse keemiline energia aga otse elektriks ja soojuseks ning kui kütusena kasutada vesinikku, siis 
ainus jääkprodukt on veeaur, seega on tegemist potentsiaalselt süsinikuneutraalse tehnoloogiaga (Olabi, 
Wilberforce, and Abdelkareem 2021; Petrovic and Hossain 2020; Dicks and Rand 2018). Võrreldes 
sisepõlemismootoritega on kütuseelemendid efektiivsemad, vaiksemad, vähese keskkonnamõjuga ning 
üksikuid elemente omavahel ühendades on neid võimalik eskaleerida mõnest vatist kuni mitmesaja 
megavatini. Harilik kütuseelement koosneb bipolaarsest plaadist, elektroodidest, katalüsaatorist, 
membraanist, gaasi difusioonikihist ja vajalikust riistvarast nagu voolukollektorid, tihendid (Wang et al. 
2020). Joonisel 1.8 on toodud tüüpilise kütuseelemendi skeem. Lisas 2 on võimalik tutvuda erinevate 
kütuseelementidega. 

 

JOONIS 1.8 POLÜMEERELEKTROLÜÜT-KÜTUSEELEMENDI SKEEM 

Allikas: autorite koostatud, PowerUp Energy Technologies OÜ 
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1.3.1. TRANSPORDISEKTOR 

Nagu eelnevalt kirjeldatud, siis on vesinikku võimalik kasutada kütusena kütuseelementides, mida saab 
rakendada transpordisektoris sisepõlemismootorite alternatiivina. Selles alapeatükis keskendutakse 
kütuseelementide rakendusele erinevates transpordivahendites ja antakse ülevaade erinevate 
sõidukitehnoloogiate valmidusest, tuuakse välja üldine aku- ja vesiniksõidukite võrdlus ning esitatakse 
vajalik teave vesiniku tankimisvõrgustiku kohta. Kütuseelementidel põhinevad autod ei ole siiani leidnud 
laialdast kasutust eelkõige vesinikutanklate puudumise tõttu. Üle maailma sõitis 2019. aastal umbes 25 000 
vesiniksõiduautot, kuid lähitulevikus prognoositakse kiiret kasvu, eriti Jaapanis ja Lõuna-Koreas. Seevastu 
kiiremat arengut prognoositakse raskeveokite, raudtee, laevanduse ja lennunduse valdkonnas, kuna 
praegu kasutusel olevad akutehnoloogiad ei ole kas suure massi tõttu või muudel põhjustel lihtsalt 
rakendatavad (The Future of Hydrogen 2019). Samuti on võimalik vesinikku laialdaselt rakendada keemia- 
ja metallitööstuses, kuid probleemne koht on väikese süsinikujalajäljega vesiniku hind (Laurikko et al. 2020). 
Üks peamine vesiniku rakendamise barjäär ongi väikese süsinikujalajäljega vesiniku kõrge tootmis- ja 
seeläbi ka müügihind, mis peaks tootmise skaleerimisel ning tehnoloogiate odavnemisel langema turule 
vastuvõetava tasemini. Seni vajab see olulist subsideerimist (Path to Hydrogen Competitiveness - A Cost 
Perspective 2020). Joonisel 1.9 on toodud vesinikusõidukite (FCEV, sinised) ja akusõidukite (BEV, kollased) 
sõiduulatuse ja eluea võrdlus. Kütuseelementidel põhinevad sõidukid on tunduvalt pikema elueaga kui 
akusõidukid. Enamik elektrisõidukite tootjad annavad akude garantiiks 150 000 km või kaheksa aastat, kuid 
kütuseelementidega sõidukite puhul on väärtus umbes 250 000 km või vähemalt 30 000 töötundi. 
Akusõidukid on eelistatum variant, kui ei ole vaja läbida pikki vahemaid. Akusõidukite eelis tuleb esile ka 
praeguse kättesaadavuse ja hinna puhul, kuid rohkem akusid lisades muutub sõiduk raskemaks ja 
efektiivsus väheneb, mistõttu pikema vahemaa läbimisel on siiski mõistlikum kasutada vesiniksõidukit 
(Varga, Sagoian, and Mariasiu 2019, H2ME - Emerging Conclusions 2020). Lisaks vähendab BEV-de 
sõiduulatust märgatavalt iga energiat nõudev süsteem autos nagu kliimaseade või hoopis ebasobiv 
väliskliima. Kolmas FCEV eelis BEV-de ees on laadimiskiirus, kuna vesiniku tankimine tanklas võtab 
võrreldes pikemaajalise akude täislaadimisega 3–5 minutit. Kasutajasõbralikkuse ja ohutuse poolest on 
FCEV-d võrreldavad BEV-ga ja sisepõlemismootoriga autodega ning seal suuri erisusi ei ole (Varga, Sagoian, 
and Mariasiu 2019; H2ME - Emerging Conclusions  2020; Staffell et al. 2019).  

 

JOONIS 1.9 VESINIKU- JA AKUSÕIDUKITE ELUEA JA SÕIDUULATUSE VÕRDLUS 
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Allikas: autorite koostatud 

Praegu on suurim takistus vesiniksõidukite kasutamisele tanklavõrgustiku puudumine, sest pole võimalik 
kasutada olemasolevat võrgustikku ning tuleb ehitada uusi vesiniku tankimiseks mõeldud jaamu. Uus 
tankimisvõrgustik hõlmab vesiniku tootmise, salvestamise ja laialivedamise taristut. Akusõidukite puhul ei 
ole see nii suur takistus, sest laadijad on odavamad ning sõidukeid on võimalik laadida ka tavaelektrivõrgust. 
Hetkel on Euroopas käimas H2ME projekt, mis keskendub vesiniku tankimisvõrgustiku väljaehitamisele 
(H2ME - Emerging Conclusions 2020). Joonisel 1.10 on toodud vesiniku tankimisvõrgustiku hetkeolukord 
Euroopas, kus number rohelise ringi sees näitab olemasolevaid tanklaid ning sinise ringi sees plaanitud 
tanklaid. Kaart on genereeritud veebilehelt h2.live. 

 

Allikas: h2.live 

KOSMOSERAKETID | Veeldatud vesinikku on pikka aega kasutatud raketikütusena. Näiteks NASA on 
kasutanud vesinikku raketikütusena Centaur, Apollo jt kosmosesüstikutes meeskonna ja kauba kosmosesse 
toimetamiseks (Bray 2015). Koos veeldatud hapnikuga on see suurima efektiivsusega teadaolev raketikütus 
(Zona). Vesinikku kasutatakse ka alternatiivse energiaallikana leeliselistes kütuseelementides (AFC) 
kosmoselaevade pardal olevate süsteemide elektri, soojuse ja vee tarbeks (Adolf et al. 2017). TVT on 9. 

LENNUNDUS | Lennundusvaldkonna dekarboniseerimine on väga suur proovikivi, kuna sektor vastutab 
umbes 900 miljoni tonni CO2 heite tootmise eest aastas (umbes 2,5 % kogu maailma aastasest CO2 heitest). 
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking algatuse korraldatud lennundusalases uuringus tuuakse välja, 
et lennundusvaldkonnas on kindlasti võimalik vesinikku kasutada. Üks variant oleks kütusena kasutada e-

JOONIS 1.10 PRAEGUSED JA PLAANITUD VESINIKUTANKLAD EUROOPAS 

https://h2.live/en
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/FCH%20Docs/20200507_Hydrogen%20Powered%20Aviation%20report_FINAL%20web%20%28ID%208706035%29.pdf
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petrooleumi, mida saab toota vesinikust ning õhust kinni püütud CO2-st (Hydrogen-Powered Aviation 2020). 
Lisaks sellele on vesinikkütust kasutatud ka lennukite generaatorites lennuki pardasüsteemide vajaduste 
katmiseks sarnaselt kosmoserakettidele. Airbus arendab hetkel nullemissioonidega kommertslennukit, mis 
peaks valmima aastaks 2035 (Hydrogen - Zero Emission - Airbus). TVT on lennundusvaldkonnas hetkel 6 
(Development of Business Cases for Fuel Cells and Hydrogen Applications for Regions and Cities 2017).  

MERENDUSALASED RAKENDUSED | Allveelaevades on juba aastakümneid kasutatud elektrolüüsereid 
hapniku tootmiseks, näiteks Saksamaal arendatakse allveelaevu, mis kasutavad PEM-kütuseelemente ja 
metallhüdriid-salvestussüsteeme (Adolf et al. 2017). Viimastel aastatel on hoogustunud vesinikul töötavate 
parv- ja väikelaevade arendustöö ning ehitus (Morgan 2021; Partnership Aims to Develop Hydrogen Ferry 
for Oslo-Copenhagen 2020; Baldassari 2019). Esimesed katsevesiniklaevad on juba merel liiklemas, kuid 
suuremahuliselt ei ole neid veel töös, kuigi tehnoloogiad on kaubanduslikult kättesaadavad. Probleeme 
tekitab aga puudlik vedela vesiniku taristu. HyShip projekti vesiniklaev kasutaks päevas 1,1–1,4 t vesinikku 
ning oleks võimeline läbima umbes 400 meremiili (HyShip 2020). Alternatiivne merenduse 
dekarboniseerimise variant on sünteetiline ammoniaak, mille puhul oleks võimalik kasutada juba 
olemasolevat ammoniaagitaristut (Hansson et al. 2020). Vesiniklaevade TVT on hetkel 7. 

RAUDTEE | Praegu on välja töötatud ja katsetatud kaht tüüpi kütuseelemendiga raudteesõidukeid: 
manöövervedureid kaubaveoks ja kohalikke liinironge reisijateveoks. Hiinas on välja arendatud ka 
kütuseelemendil põhinev tramm ning see on kasutusel Qingdao linnas (Adolf et al. 2017). Esimene vesinikul 
töötav tramm on testimisse suunatud ka Lõuna-Koreas (Herh 2021). Maailma esimene kütuseelemendil 
põhinev rong, Alstomi toodetud Coradia iLint, võeti esmakordselt avalikku kasutusse 2018. aastal 
Saksamaal. Rongi energiavarustuse tagamiseks kasutatakse nii kütuseelemente kui liitiumioonakusid 
(Alstom Coradia ILint). Lisaks on Ühendkuningriigis Birminghami raudteeuuringute ja -hariduse keskus koos 
ettevõttega Porterbrook välja töötanud projekti nimega HydroFLEX, mille esimene edukas testimine 
raudtee pealiinil toimus 2020. aasta septembris (Rail Decarbonisation - University of Birmingham). 

TÕSTUKID | Tõstukite puhul seisneb kütuseelementide kasutamise eelis võrreldes akupõhiste sõidukitega 
tankimises – vesiniktõstukeid on võimalik tankida mõne minutiga, samas akusid tuleb regulaarselt 
vahetada või siis kaasnevad pikad laadimisajad. Lisaks on neid lihtsam hooldada ja parandada, kohalikul 
tasandil ei tekitata saasteaineid ning müratase on madal. Aastaks 2018 oli Ameerika Ühendriikides 
kasutusel umbes 20 000 ja Euroopas umbes 140 kütuseelemendil põhinevat materjalikäitlussõidukit ja 
Jaapanis väike arv prototüüpe (Adolf et al. 2017; There Are Now More Than 20,000 Hydrogen Fuel Cell 
Forklifts in Use Across the United States 2018). 2019. aastal esitles Toyota uut PEM-kütuseelemendiga 
tõstukit (Hydrogen Fuel Cell Forklifts: An Alternative Energy Solution | Toyota Forklifts). Kahveltõstukite 
TVT on kõrge, 9 (Development of Business Cases for Fuel Cells and Hydrogen Applications for Regions and 
Cities 2017). 

BUSSID | Bussid on vesiniku ja kütuseelementide kasutamisega seoses kõige rohkem testitud 
transpordivahend, mille TVT on 9 ( Development of Business Cases for Fuel Cells and Hydrogen Applications 
for Regions and Cities 2017). Tänapäevastel kütuseelementidel põhinevatel bussidel on kaks 
kütuseelementide paketti ning veojõuaku, mis kasutab ära pidurdusenergiat. Lisaks on bussides 350 
baarise rõhu all olevad surugaasimahutid, kus hoiustatakse 30–50 kg kokku surutud vesinikku (Adolf et al. 
2017). Aastal 2020 sõitis Euroopas ringi umbes 150 vesinikbussi, kuid aastaks 2025 plaanitakse rohkem kui 
1000 bussi lisandumist liiklusesse (Fuel Cell Bus Projects in the Spotlight: Fleets, Manufacturers, Trends 
2021). Vesinikbusside suur eelis on nende pikaealisus, näiteks 2021. aastaks olid Londoni bussid sõitnud 
enam kui 30 000 tundi ning Kalifornias rohkem kui 32 000 tundi (Long Branch 2021; Fuel Cell Electric Buses 
- Enable 100% Zero Emission Bus Procurement by 2029. 2019). Euroopas on hetkel FC bussid kasutusel 
Taanis, ÜKs, Saksamaal ja Prantsusmaal ning plaanimise või testimise järgus paljudes teistes Euroopa 
riikides, lähiriikidest Lätis ja Rootsis (Fuel Cell Electric Buses 2021). H2Bus projektis olevate busside hind 
jääb vahemikku 375–410 000 € ning nende sõiduulatus vahemikku 300–675 km. Busside tankimine võtab 
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aega umbes 7 minutit (H2bus.Eu). Fuelcellbuses.eu leheküljele on koondatud kogu info vesinikbusside ja 
nende projektide kohta Euroopas. 

VEOKID | Hetkel on vesiniku raskeveokite TVT 7–8 (Development of Business Cases for Fuel Cells and 
Hydrogen Applications for Regions and Cities 2017). Euroopas ja Põhja-Ameerikas on hetkel 12 
raskeveokitele keskendunud projekti (Yvonne Ruf et al. 2020). Hyundai tarnis 2020. aasta oktoobris Šveitsi 
esimesed seitse vesinikveokit ja plaanib 2030. aastaks sinna tarnida kokku 1600 vesinikveokit, mis 
kasutavad energiaallikana kütuseelemente ja akupatareisid ning hoiustavad korraga seitset 
vesinikumahutit (XCIENT Fuel Cell | HYUNDAI Truck & Bus). 2020. aastal sõlmisid suurimad raskeveokite 
tootjad kokkuleppe, et aastaks 2030 sõidab Euroopa teedel umbes 80 000 vesinikraskeveokit (Europe’s 
Truck Giants to Ditch Diesel, as Hydrogen’s Benefits Come to Fore – EURACTIV.Com). Algatus Fuel Cells and 
Hydrogen 2 Joint Undertaking korraldas uuringu vesinikraskeveokite kohta, mille täpsete tulemustega saab 
tutvuda siin. 

MOOTORRATTAD | Siiani on tehtud ainult mõned kütuseelementidega mootorrataste prototüübid. 
Vesinikkütusega mootorratastel on elektrimootorratastega võrreldes suurem sõiduulatus, kuid need on 
kallid ja vesiniku infrastruktuur on alles arengujärgus. TVT on 7 (Adolf et al. 2017; Development of Business 
Cases for Fuel Cells and Hydrogen Applications for Regions and Cities 2017). 

SÕIDUAUTOD | Funktsionaalseid vesinikkütusega sõidukeid pakub juba mitu autotootjat nagu Toyota, 
Hyundai ja Honda, kuid ka paljud teised autotootjad on enda vesinikuautosid arendamas (Hydrogen Cars - 
2021 UK Guide to Fuel Cell Vehicles). Kõik kütuseelementidega sõiduautod on praegu varustatud PEM-
kütuseelementidega ning nende sõiduulatus on ligikaudu 500–700 km. Tavaliselt hoitakse vesinikku 
survepaakides 700 bar juures, mis võimaldab autodel tankida korraga 4–7 kg vesinikku. Üks esimesi 
kommertskasutuseks välja töötatud kütuseelemendiga elektrisõidukeid oli Toyota Mirai. See auto kasutab 
nii kütuseelemente kui ka metallhüdriidakusid ja autos hoiustatakse korraga kolme vesinikupaaki (2021 
Toyota Mirai Fuel Cell Vehicle | Innovation Is Power). Uue vesinikuauto hind on umbes 60 000 eurot, kuid 
need on pikalt hooldusvabad, kuna puuduvad kiiresti kuluvad liikuvad osad nagu sisepõlemismootoriga 
autodel (Hydrogen Cars - 2021 UK Guide to Fuel Cell Vehicles). Sõiduautode TVT on 9 ( Development of 
Business Cases for Fuel Cells and Hydrogen Applications for Regions and Cities 2017). 

Lisaks eelnevalt nimetatutele arendatakse ka vesinikul põhinevaid mopeede, jalgrattaid, väikeseid paate, 
skuutreid, droone ja teisi transpordivahendeid (Development of Business Cases for Fuel Cells and Hydrogen 
Applications for Regions and Cities 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fuelcellbuses.eu/
https://www.fch.europa.eu/news/new-study-hydrogen-trucks-released
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Allikas: autorite koostatud 

1.3.2. KÜTE JA ELEKTER 

BOILERID | Vesinikuboilerid on hea alternatiiv maagaasipõhistele küttesüsteemidele, kuna suuresti on 
võimalik kasutada olemasolevat infrastruktuuri alates boileritest ning lõpetades gaasitorustikega, mis 
tuleks siiski ümber ehitada puhta vesiniku kasutamiseks. Lisaks puhta vesiniku kasutamisele on võimalik 
praegustes boilerites tarvitada kuni 20% vesinikusisaldusega maagaasi. Vesinikunõukogu raporti kohaselt 
langevad aastaks 2030 vesinikuboilerite hinnad vahemikku 750–1350 eurot ühe majapidamise kohta 
(sellise hinna saavutamiseks peaks vesiniku hind langema alla 1 €/kg), mis on võrreldav maagaasipõhiste 
boileritega. Maksumus oleneb sellest, kuidas suudetakse olemasolevat taristut muuta. Siin on mõjutajaks 
see, kas majad on uued või vanad ning mis seisukorras on olemasolev gaasivõrgustik (Path to Hydrogen 
Competitiveness - A Cost Perspective 2020). Praeguseks on mitmed ettevõtted juba suutnud luua töötavaid 
vesinikuboileri prototüüpe, näiteks Giacomini Group (H₂ydroGEM 2018), BDR Thermea Group (Hydrogen 
Boilers), Worchester Bosch (Hydrogen Boiler | Worcester Bosch), Viessmann (Hydrogen as a Fuel and 
Energy Source | Viessmann). Kuigi boilerite enda tehnoloogiat võib hinnata juba TVT 9-ga, siis 
gaasivõrgustiku takistused toovad TVT 7-ni (Sinclair 2017). 

ELEKTRI JA SOOJUSE KOOSTOOTMINE (CHP) | See väikse süsinikuheitmega seadeldis põhineb 
kütuseelementtehnoloogial, milles toodetakse koos nii elektrit kui ka soojust. Kütuseelement toodab 
elektrit ning üleliigne soojus kasutatakse ära vee ja ruumide kütmiseks nii elu- kui ka ärihoonetes. 
Süsteemid on lihtsasti skaleeritavad, alates mikro-CHP-dest, mis on kuni 50 kW võimsusega ning mõeldud 
kodumajapidamistele, kuni suurte CHP-deni, mida oleks võimalik kasutada tööstuses. Jaapanis on juba 
paigaldatud 300 000 kütuseelementide CHP süsteemi ning Ameerika Ühendriigid ja Korea on alustanud 
1 MW projekte (SRIA - Clean Hydrogen 2020). Praegu on kütuselemendipõhise mikro-CHP hind 
10 000 €/kW ning aastaks 2020 on Euroopas paigaldatud vähem kui 2000 süsteemi. Järgmised 2500 
plaanitakse paigaldada 2021. aasta jooksul (SRIA - Clean Hydrogen 2020). Hydrogen Europe’i hiljuti 
koostatud raportis (SRIA - Clean Hydrogen 2020) kirjutatakse: „Kütuseelementide koostootmiseks on 
Euroopas olemas tugev tarneahel, mis on välja töötatud ka tänu FCH ühisettevõtete rahastatud 
projektidele. See sisaldab mikro-CHP süsteemi integreerijaid nagu Bosch, SOLIDpower, Viessmann, 
SOLENCO Power, aga ka kütuseelementide arendajad nagu Elcogen, Serengy, Ceres Power, Sunfire, HELION, 

JOONIS 1.11 TRANSPORDIVAHENDITE TVT 
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Bosch ja mPower/Hexis. Suuremate süsteemide arendamise jaoks on kogemused veel piiratud, kuigi 
ettevõtted nagu Convion (tahkeoksiid-kütuseelemendid), AFC (leeliselised FC-d jääkvesiniku jaoks), 
PowerCell, NedStack (polümeer-FC-d) ja HELION laienevad pidevalt ning Poolas arendatakse välja 
sulakarbonaat-FC-tehnoloogiat.“  

ELEKTRIGENERAATORID | Mobiilsetes elektrigeneraatorites kasutatakse kütuseelemente, et toota 
vesinikust elektrit. Sellistel generaatoritel on potentsiaalselt palju rakendusi, mis nõuavad võrguvälist 
elektrienergiat. Vesinikkütuseelement-generaatoritega saaks asendada diislielektrigeneraatoreid kohtades, 
kus on vaja kontrollitud, müra- ning muude heidete vaba elektritootmist, näiteks ehitussektoris või 
väliüritustel. Taolised generaatorid aitaks vähendada süsiniku- ja helireostust (Development of Business 
Cases for Fuel Cells and Hydrogen Applications for Regions and Cities 2017). Kütuseelementidel töötavad 
elektrigeneraatorid võiksid rakendust leida ka kriitilise elutähtsusega infrastruktuuride (mobiilside mastid, 
haiglad jne) toite- või tagavaratoiteallikatena. Selline lahendus on olemas juba ettevõttetel BOC (BOConline 
UK), PowerUP Energy Technologies OÜ (PowerUP Energy Technologies) ja Intelligent Energy (Stationary 
and Portable Power 2021).  

1.3.3. TÖÖSTUS 

KEEMIATÖÖSTUS | Vesinikku kasutatakse paljudes tööstuslikes tootmisprotsessides, näiteks 
toormaterjalina, et toota ammoniaaki, mida kasutatakse väetiste valmistamisel. Maailma üheks suuremaks 
roheammoniaagi tootjaks on pürgimas Saudi Araabia, mis on käivitanud 4,2 miljoni euro mahuga projekti, 
et toota aastas 1,2 miljonit tonni roheammoniaaki nii Aasia kui ka Euroopa turu tarvis (Air Products, ACWA 
Power and NEOM Sign Agreement for $5 Billion Production Facility in NEOM Powered by Renewable Energy 
for Production and Export of Green Hydrogen to Global Markets. 2020). 
Lisaks kasutatakse vesinikku metanooli tootmise lähteainena; redutseerijana metalli töötlemisel, 
rafineerimistehastes vaheproduktide töötlemisel, redutseerijana aknaklaaside tootmisel, vesinikperoksiidi 
ja vesinikkloriidhappe tootmisel. 55% toodetud vesinikust kasutatakse praegu ammoniaagi tootmiseks 
Haber-Boschi meetodi abil. 90% sünteesitud ammoniaagist tehakse väetisi, aga osaliselt kasutatakse seda 
ka külmutusseadmetes. Suuruselt teine vesiniku kasutusvaldkond on naftarafineerimistehastes toornaftast 
väävli eraldamisel (The Future of Hydrogen 2019). Lisaks kasutatakse vesinikku metanooli tootmiseks (u 
10% kogu vesinikust), mida saab kasutada sisepõlemismootorites, PEMFC või otseselt metanool-
kütuseelelementides kütusena. Terase ja raua tootmisel kasutatakse vesinikku rauamaagi 
redutseerimiseks. Vesiniku kasutamine on energiaefektiivsem kui traditsiooniline metallurgia kõrgahju 
meetod. Taoline vesiniku kasutamine on siiski hetkel veel pilootprojektide etapis nagu HyBrit (UK) (Fossil-
Free Steel - Hybrit) ja H2FUTURE (Austria) (H2FUTURE PROJECT - Startseite). 

Kogu maailmas toodetud vesinikust 90% on kasutusel ammoniaagi ja metanooli tootmisel ning nafta 
rafineerimisel, enamik tarbitavast vesinikust on hall vesinik, mistõttu rohelise või isegi sinise vesiniku 
kasutamine aitaks tööstussektorit dekarboniseerida ning kiirendaks ka teiste vesinikutehnoloogiate 
kasutuselevõttu (Hydrogen - Industry as Catalyst 2018). 

  



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

I OSA – Vesiniku tootmise ja kasutamise arengud, välistegurid ja trendid 

 

 

 

62 

 

 STRATEEGILISED JA POLIITILISED TEETÄHISED VESINIKU 
KASUTUSELE VÕTMISEL 

Vesiniku kasutamist kiirendav välistegur Euroopa Liidu liikmesriikide, sealhulgas ka Eesti puhul, on nii EL-i 
enda vesinikupoliitika kui ka kliimaneutraalsuse eesmärgid üldisemalt. Sellest tulenevalt lasub Eestil rida 
kohustusi CO2 heite vähendamiseks. See on oluline välistegur valitsuse seniste vesinikuvaldkonda 
toetavate strateegiliste otsuste tegemisel ning finantsressursside eraldamisel. Joonisel 1.12 on toodud 
ülevaade alates 2002. aastast Euroopa Liidus ja Eestis tehtud olulisematest poliitilistest ja strateegilistest 
otsustest, mis on tugevalt toetanud vesinikutehnoloogiate kiiremat arendamist ja äriprojektides 
kasutamist. Peatükis 1.4 esitatakse nendest teetähistest detailsem ülevaade. 
 
JOONIS 1.12 KOKKUVÕTLIK AJAJOON EUROOPA LIIDUS JA EESTIS TOIMUNUD VESINIKU VALDKONNA 
POLIITILISTEST JA STRATEEGILISTEST ARENGUTEST  

 

Allikas: autorite koostatud joonis  

1.4.1 VESINIK EUROOPA LIIDUS 

Viimaste aastate peamised vesiniku laiemat kasutamist soodustavad poliitilised otsused ning 
strateegilised valikud Euroopa Liidu tasandil on olnud järgmised. 

• 2002. aasta oktoobris loodi Euroopa Liidu vesiniku ja kütuseelementide kõrgetasemeline rühm, 
kuhu kuulus 19 sidusrühma riigi-, teadus- ja tööstusasutustest ja lõppkasutajad.  

• 2003. aastal avaldas vesiniku ja kütuseelementide kõrgetasemeline rühm aruande 
„Vesinikuenergia ja kütuseelemendid – meie tuleviku visioon“. (Euroopa Komisjon, 2003) 



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

I OSA – Vesiniku tootmise ja kasutamise arengud, välistegurid ja trendid 

 

 

 

63 

 

• 30. mail 2008 lõi Euroopa Komisjon (edaspidi komisjon) avaliku ja erasektori partnerlusena 
kütuseelementide ja vesiniku ühisettevõtte, mille eesmärk on kiirendada tehnoloogiate turule 
toomist.1 

• 28. novembril 2018 võttis komisjon vastu pikaajalise strateegilise visiooni „Puhas planeet kõigi 
jaoks“, milles on seatud eesmärk jõuda 2050. aastaks jõuka nüüdisaegse konkurentsivõimelise ja 
kliimaneutraalse majanduseni.2 

• 2019. aasta jaanuaris avaldas kütuseelementide ja vesiniku ühisettevõte Euroopa Liidu vesiniku 
teekaardi.3 

• 11. detsembril 2019 avaldas komisjon Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava, mille eesmärk 
on saavutada ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise majandusega Euroopa, kus aastaks 2050 on 
saavutatud kliimaneutraalsus ja ressursside jätkusuutlik kasutus ning tagatud piisav 
majanduskasv. Rohelise kokkuleppe tegevuste raames on komisjonil perioodil 2020–2021 plaan 
esitada mitmeid valdkondlikke algatusi ja strateegiaid.4 

• 2020. aasta märtsis esitles komisjon kliimaseaduse eelnõu, millega soovitakse õiguslikult 
kehtestada kogu EL-is kliimaneutraalsus aastaks 2050.5 

• 10. märtsil 2020 esitles komisjon uut EL-i tööstusstrateegiat, kus ühe teemana on välja toodud 
Euroopa puhta vesiniku liidu (European Clean Hydrogen Alliance) loomine. Euroopa puhta 
vesiniku liit peaks koondama nii avalikku kui ka erasektorit.6 

• 8. juunil 2020 võttis komisjon vastu kliimaneutraalse Euroopa vesinikustrateegia, millega seati 
vesiniku kasutuselevõtu eesmärgid (aastaks 2050 moodustab vesinik EL-i energiaportfellist 13–
14%), eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused, toodi välja hinnangulised 
investeerimisvajadused ning loetleti erinevad töögrupid, mis panustavad sektori arendamisse.7 

Ühtlasi on komisjonil plaanis avaldada targa ja kestliku mobiilsuse strateegia, mis hõlmab lennundust, 
merendust ja maanteetransporti. Plaanis on välja töötada rangemad õhusaaste standardid 
sisepõlemismootoritele. Olulist tähelepanu pööratakse alternatiivkütuste arendamisele, nende tootmise 
ja kasutuselevõtu soodustamisele. Energeetikasektoris vaadatakse läbi energia maksustamise direktiiv, 
algatatakse hoonete renoveerimislaine, töötatakse välja avamere tuuleenergia kasutamise strateegia. 

1.4.2. VESINIK EESTIS 8 

Eestis on vesiniku laialdasema kasutamise toetamiseks viimastel aastatel tehtud järgmised strateegilised 
otsused. 

 

1 Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking: https://www.fch.europa.eu/page/who-we-are  
2European Commission, A Clean Planet for all, COM/2018/773: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773  
3 Hydrogen Roadmap Europe, 2019: 

https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Roadmap%20Europe_Report.pdf  
4 Euroopa Komisjon, Euroopa roheline kokkulepe: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_et  
5 Keskkonnaministeerium, Kujundame seisukohad Euroopa kliimaseaduse kohta lähikuudel: 
https://www.envir.ee/et/uudised/kujundame-seisukohad-euroopa-kliimaseaduse-kohta-lahikuudel 
6 Euroopa Komisjon, Euroopa uus tööstusstrateegia, COM (2020) 102; https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN  
7European Commission, A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe, COM (2020) 301: 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf  
8 Nimekirjas on esitatud tähtsamad sündmused, kuid lisaks on toimunud mitmeid seminare, 
kommunikatsioonihangete välja kuulutamisi ja kaasamisi, mida siin pole märgitud. 

https://www.fch.europa.eu/page/who-we-are
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Roadmap%20Europe_Report.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
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• 18. märtsil 2016 asutati Eesti Vesiniku Tehnoloogiate Ühing, mis ühendab erinevaid Eestis 
tegutsevaid vesinikutehnoloogiatega seotud isikuid, ettevõtteid, teadusasutusi ning huvigruppe. 
Ühingu tegevus rajaneb liikmete initsiatiivil ja ühiskondlikul tegevusel. Loengute, seminaride, 
strateegilise kommunikatsiooni, lobitegevuse ning näidisprojektide kaudu suurendatakse 
inimeste teadlikkust vesinikutehnoloogiate arengust ja kasutusvõimalustest ühiskonnas.9 

• 17. septembril 2018 allkirjastasid mitmed EL-i liikmesriigid, sealhulgas Eesti, Austrias toimunud 
konverentsil Charge for Change: Innovative Technologies for Energy-Intensive Industries 
vesinikualgatuse dokumendi (The Hydrogen Initiative). 10 

• 3. oktoobril 2019 kiitis valitsus heaks Euroopa pikaajalise strateegilise visiooni „Puhas planeet 
kõigi jaoks“ seisukohad, millega Eesti toetab kliimaneutraalsuse eesmärgi seadmist kogu EL-is 
aastaks 2050. 11 

• 25. oktoobril 2019 asutati Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel vesiniku töörühm, mille 
eesmärk on vesiniku- ja kütuseelementide tehnoloogia rakendamine kliimaeesmärkide 
saavutamiseks. Lisaks paneb töörühm kokku Eesti vesiniku teekaarti.12 

• 2020. aasta juunis kinnitas valitsus Eesti seisukohad Euroopa rohelise kokkuleppe kohta. Oluline 
valdkond Eesti jaoks on vesiniku- ja muude taastuvenergia ja -kütuste tehnoloogiate 
arendamine.13 

• 2020. aasta oktoobris alustati Eesti vesinikuressursside kasutuselevõtu analüüsiga, mille eesmärk 
on tuvastada Eestis rohelise ja sinise vesiniku tootmise, jaotamise ja tarbimise potentsiaal ning 
kasutuselevõtu võimekus. Uuring loob Eestis vesiniku tootmisest ja kasutusele võtmisest 
tervikkäsitluse, hinnates vesiniku tootmise ja kasutamise potentsiaali Eestis, kaardistades ära 
võimalused, kitsaskohad, turutõkked ja ohud ning nn strateegilised läbilöögisuunad tulevikuks, sh 
tuues välja ja hinnates potentsiaalseid ärimudeleid.14 

• 12. novembril 2020 otsustas valitsus toetada üleeuroopalist energiasüsteemide integreerimise ja 
vesinikustrateegiat. Vesinikustrateegiaga soovib komisjon anda tõuke puhta vesiniku tootmisele 
Euroopa Liidus, mis võimaldab vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja pakkuda alternatiivi 
fossiilkütustele. Strateegia eesmärk on toetada tuule- ja päikeseenergial rajaneva puhta vesiniku 
tootmist, ent lühiperspektiivis aktsepteeritakse ka teiste madala süsinikusisaldusega kütuste 
baasil vesiniku tootmist. 

• 27. oktoobril 2020 algatati vesinikustrateegia väljatöötamise eelnõu.15 

• 23. novembril 2020 saadeti vesinikustrateegia väljatöötamise eelnõu esimesele lugemisele.16 

• 9. detsembril 2020 lükati vesinikustrateegia väljatöötamise ettepanek Riigikogu hääletusega 
tagasi. 

• 17. detsembril 2020 allkirjastas Eesti koos 22 EL-i liikmesriigi ja Norraga vesiniku IPCEI manifesti 
(Important Projects of Common European Interest).17 

• 11. veebruaril 2021 kiitis Kaja Kallase valitsus heaks 100 päeva plaani, mille üks alaeesmärk on 
töötada majandus- ja taristuministri eestvedamisel välja vesinikkütuste strateegia ja vesiniku 

 

9 Eesti Vesinikuühing: http://h2est.ee/eesti-vesinikuuhing/ 
10 REKK 2030: https://www.mkm.ee/sites/default/files/teatis_eesti_riiklik_energia-_ja_kliimakava_aastani_2030.pdf  
11  Vabariigi Valitsus, Valitsus toetab Euroopa kliimaneutraalsuse saavutamist aastaks 2050: 
https://www.valitsus.ee/uudised/valitsus-toetab-euroopa-kliimaneutraalsuse-saavutamist-aastaks-2050  
12 Eesti Vesiniku Tehnoloogiate Ühing, Vesiniku kick-off kohtumine: http://h2est.ee/vesiniku-kick-off-kohtumine/  
13 Vabariigi Valitsus, Valitsus kinnitas Eesti seisukohad Euroopa rohelise kokkuleppe kohta: https://valitsus.ee/uudised/valitsus-
kinnitas-eesti-seisukohad-euroopa-rohelise-kokkuleppe-kohta  
14 Keskkonnaministeerium, Eesti toetab kahte rohepöördeks vajalikku üle-euroopalist strateegiat: 
https://www.envir.ee/et/uudised/eesti-toetab-kahte-rohepoordeks-vajalikku-ule-euroopalist-strateegiat  
15 Eesti Vesiniku Tehnoloogiate Ühing, Eesti vesinikustrateegia: http://h2est.ee/eesti-vesinikustrateegia/  
16 Eesti Vesiniku Tehnoloogiate Ühing, Eesti vesinikustrateegia: http://h2est.ee/eesti-vesinikustrateegia/  
17 Eesti Vesiniku Tehnoloogiate Ühing, Vesiniku IPCEI: http://h2est.ee/vesiniku-ipcei/  

https://www.mkm.ee/sites/default/files/teatis_eesti_riiklik_energia-_ja_kliimakava_aastani_2030.pdf
https://www.valitsus.ee/uudised/valitsus-toetab-euroopa-kliimaneutraalsuse-saavutamist-aastaks-2050
http://h2est.ee/vesiniku-kick-off-kohtumine/
https://valitsus.ee/uudised/valitsus-kinnitas-eesti-seisukohad-euroopa-rohelise-kokkuleppe-kohta
https://valitsus.ee/uudised/valitsus-kinnitas-eesti-seisukohad-euroopa-rohelise-kokkuleppe-kohta
https://www.envir.ee/et/uudised/eesti-toetab-kahte-rohepoordeks-vajalikku-ule-euroopalist-strateegiat
http://h2est.ee/eesti-vesinikustrateegia/
http://h2est.ee/eesti-vesinikustrateegia/
http://h2est.ee/vesiniku-ipcei/
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pilootprojekt, et katsetada Eesti oludes vesiniku tervikahelat tootmisest kasutamiseni.18 Lisaks 
otsustati samal päeval koos Euroopa Komisjoniga suunata EL-i taaste- ja vastupidavusrahastusest 
(RRF) 50 miljonit eurot vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamisse. 

• 23. veebruaril 2021 avalikustati Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm (VVTP) perioodiks 2021–
2023, mille üks eesmärk on töötada välja vesinikkütuste strateegia ja vesiniku pilootprojekti 
meede, et katsetada Eesti oludes vesiniku tervikahelat, mille raames tuleb vesinikku toota, 
tarnida ja tarbida. 19 

1.4.3. VESINIK RIIKLIKUS ENERGIA- JA KLIIMAKAVAS 

Riiklikus energia- ja kliimakavas (REKK 2030) tuuakse välja, et vesiniku rakendamisega eri 
majandussektorites on võimalik kõige efektiivsemalt liikuda vähese süsinikuga majanduse poole. Tuleviku 
globaalse elektrinõudluse kasvu juures on oluline energiaallikate mitmekesisus, mille puhul kasvab 
kunstlike/sünteetiliste energiakandjate ja kütuste tähtsus, eriti pigem elektriga kui soojusenergiaga või 
keemiliselt saadud vedela vesiniku roll. 
Lisaks mainitakse REKK 2030-s, et vesinikku ja vesinikukütuseid on võimalik kasutada ka energiasalvestuses. 
Täna toodetakse vesinikku peamiselt maagaasist ja kivisöest ning kasutatakse peamiselt nafta 
rafineerimisel ja väetiste tootmisel. Vesiniku tänase fossiilkütuste baasil kasutusega kaasneb CO2 heide, 
mis moodustab kokku Indoneesia ja Ühendkuningriigi heitkoguse. Puhtale energiale üleminekuks tuleks nii 
fossiilkütustest saadud vesinikuga kaasnev CO2 salvestada kui ka suurendada taastuvelektrist saadavaid 
vesinikuvarusid. IEA on leidnud analüüside põhjal, et aastaks 2030 väheneb taastuvelektrist vesiniku 
tootmise maksumus 30%. Vesinik võiks olla üks põhilisi variante taastuvenergia salvestamiseks ning üks 
soodsamaid võimalusi elektri salvestamiseks päevadeks, nädalateks või isegi kuudeks. Puhtale energiale 
üleminekuks tuleb taastuvenergiast saadud vesinik võtta kasutusse transpordis, hoonetes ja elektri 
tootmisel, st muuhulgas teha vesinik kättesaadavaks kasutajatele. Puhta vesiniku tööstuse arengu peamine 
takistus on puudulik regulatsioon. Peamised puhta vesiniku arenduskeskused peaks olema 
tööstussadamad, et varustada nii laevu kui ka muid veokeid. Vesiniku edastamiseks sobib olemasolev 
maagaasivõrk. 
Balti riigid on koordineerinud riiklike energia- ja kliimakavade meetmete vahetust ning hinnanud 
meetmete võimalikke mõjusid naaberriikidele. Otsitakse Põhjamaade ja Balti riikide koostöövõimalusi 
tulevikutehnoloogiate arenduseks (energiasalvestus, CCUS, vesinik jne). 
REKK 2030 on ajas muutuv dokument, mida iga paari aasta tagant Euroopa Liidus ette nähtud nõuete alusel 
täiendatakse. Seetõttu saab eeldada, et lähiaastatel lisatakse REKK-i uuendamisel kavasse vesiniku 
teekaardi tulemusi ja põhilisi järeldusi.  
 

1.4.4. VESINIK OLEMASOLEVAS SEADUSANDLUSES 

Kuna Eestis seni vesinikku laiaulatuslikult ei toodeta ega tarbita, on puudunud vajadus ka seda reguleerida. 
Tabelis 1.4 antakse ülevaade energeetikaga seotud riiklikest strateegiatest, seadustest ja määrustest ning 
vesiniku mainimisest või mittemainimisest neis käesoleva uuringu tegemise ajal. Soovitusi vajalike ja 
konkreetsete regulatiivsete muudatuste kohta antakse uuringu osas VI – barjäärid ja meetmed. 

 

 

 

18  Vabariigi Valitsus, Kaja Kallase valitsus kiitis heaks 100 päeva plaani: https://valitsus.ee/uudised/kaja-kallase-valitsus-kiitis-
heaks-100-paeva-plaani  
19 Kaja Kallase valitsuse tegevusprogramm, https://www.valitsus.ee/valitsuse-eesmargid-ja-
tegevused/valitsemise-alused/tegevusprogramm#roheline-eesti  

https://valitsus.ee/uudised/kaja-kallase-valitsus-kiitis-heaks-100-paeva-plaani
https://valitsus.ee/uudised/kaja-kallase-valitsus-kiitis-heaks-100-paeva-plaani
https://www.valitsus.ee/valitsuse-eesmargid-ja-tegevused/valitsemise-alused/tegevusprogramm#roheline-eesti
https://www.valitsus.ee/valitsuse-eesmargid-ja-tegevused/valitsemise-alused/tegevusprogramm#roheline-eesti
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RIIKLIKUD STRATEEGIAD 

ENMAK 2030   

REKK 2030   

Kliimaambitsiooni analüüs 2050  

SEADUSED JA MÄÄRUSED 

Vedelkütuse seadus - 

Vedelkütuste erimärgistamise seadus - 

Kaugkütteseadus - 

Maagaasiseadus - 

Seadme ohutuse seadus - 

Toote nõuetele vastavuse seadus - 

Vedelkütusevaru seadus - 

Tuleohutuse seadus - 

Elektrituruseadus - 

Energiamajanduse korralduse seadus - 

Alternatiivkütuste taristu tegevuskava  

Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtule esitatavad ohutusnõuded  

Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR) - 

Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning 
gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded 

- 

Kemikaaliseadus - 

Maagaasiseadus  - 

Atmosfääriõhu kaitse seadus   

 

Tabelist järeldub, et erinevates Eesti riiklikes energeetikaga seotud strateegiates on vesinikku mainitud, 
kuid vesiniku käsitlus seadustes ja määrustes vajaks veel lisatööd.  

• REKK 2030-s tuuakse vesinik välja kui üks efektiivsemaid võimalusi liikuda vähese süsinikuheitega 
majanduse poole. Lisaks nimetatakse seda võimaliku energiasalvestuse variandina, rõhutades, et 
vesinik võiks olla üks põhilisi taastuvenergia salvestamise võimalusi ning üks soodsamaid võimalusi 
elektri päevadeks, nädalateks või kuudeks salvestamiseks. Puhtale energiale üleminekuks tuleb 
taastuvenergiast saadud vesinik võtta kasutusse transpordis, hoonetes ja elektri tootmisel, st 
muuhulgas teha vesinik kättesaadavaks kasutajatele. 

• ENMAK 2030-s on vesinikku mainitud kui potentsiaalset tuleviku transpordikütust, lootes selle 
variandi võimalikule edaspidisele uurimisele teadus- ja arendustegevuses.  

• Kliimaambitsiooni analüüsis 2050 töötati välja kaks vesinikupõhist meedet: vesinikutootmine 10% 
ulatuses tänasest maagaasivõrgu mahust ja vesiniksõidukite kasutuselevõtu toetamine (u 9000 
perioodil 2040–2050).  

• Alternatiivkütuste taristu tegevuskavas on vesinikku esitletud kui suure kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise potentsiaaliga alternatiivkütust. Samas on välja toodud ka vesiniku senine kasutus 

TABEL 1.4 VESINIKU MAINIMINE ENERGEETIKAGA SEOTUD RIIKLIKES STRATEEGIATES, SEADUSTES JA MÄÄRUSTES 
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maantee- ja meretranspordis, võttes kokku, et ei maanteetranspordis ega laevanduses seda 
praegu ei kasutata või puudub kasutuseks valmisolek. Seevastu aga on mainitud, et esimesed 
laadimistaristu osad on plaanimisel.  

• Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu ohutusnõuetes on sätestatud nõuded transpordi elektri 
ja vesinikuga varustamisele ehk mootorsõiduki vesinikutanklatele, mis peavad vastama direktiivi 
2014/94/EL artikli 5 punkti 2 nõuetele.  

• Atmosfääriõhu kaitse seaduses käsitletakse vesinikku kui energiakandjat, mida kasutatakse 
maanteesõidukites ja väljaspool teid kasutatavates liikurmasinates, siseveelaevades, põllu- ja 
metsamajandustraktorites ning väikelaevades, kui need ei ole merel. Vesiniku tarnijat on seaduses 
käsitletud võrdväärselt elektrienergia ja gaasikütuse tarnijaga. AÕKS § 155 lg 1 kohases VV 
määruses “Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate 
käitajate tegevusalade loetelu” on vesiniku tootmine valdkonnana ära märgitud. See tähendab, et 
vesinikutootmine kuulub Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega 
kauplemise süsteem kohaldamisalasse. 

1.4.5. VESINIKU KASUTAMINE EUROOPA LIIDUS JA EDUMEELSEMATES RIIKIDES 

Ehkki üldjoontes on vesiniku praegused võimalikud kasutusalad teada (vt peatükk 1.2 ja 1.3) (transpordi-, 
tööstus-, hoonete- ja energiasektor), võib vesiniku kasutamise potentsiaal riigiti valdkondades varieeruda. 
Selle peatüki eesmärk on analüüsida Euroopa Liidu ja edumeelsemate riikide vesinikustrateegiaid ning 
teekaarte, et määratleda, millistele vesiniku kasutuselevõtu sektoritele tulevikus enim keskendutakse. 
Teisisõnu keskendub peatükk valdkondlikele eesmärkidele, tuues mõningaid praktilisi näiteid projektidest 
või programmidest. Konkreetsemalt on majanduslikke ja õiguslikke meetmeid käsitletud uuringu osas VI – 
barjäärid ja meetmed. Erinevates edumeelsemates riikides vesiniku alal toimunud arengud on motiveeriv 
välistegur ja tõukejõud ka teistele riikidele, kus vesinik on veel seni vähemtuntud, sealhulgas Eestile.  
Joonis 1.13 on toodud sektorid ja nende olulisus erinevate riikide vesinikustrateegiates. Suurema rohelise 
linnukesega on toodud riigid, kus konkreetne sektor on peamine, ja väiksema linnukesega on toodud riigid, 
kus käsitletav sektor on vähemtähtis. Riigid, kus teatud sektorit strateegias üldse ei käsitleta, on märgitud 
ristiga. (Dr Albrecht et al. 2020) 
 

 

Allikas: Dr Albrecht et al. 2020 
 

 

20 IBAN, Country Codes: https://www.iban.com/country-codes  

JOONIS 1.13 VESINIKU PEAMISED KASUTUSVALDKONNAD EL-I JA ERINEVATE RIIKIDE TEEKAARTIDE PÕHJAL20 

https://www.iban.com/country-codes
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Rahvusvahelise vesinikustrateegiate uuringu andmetel sõltub meetmete valik sageli strateegia 
väljatöötamise ajast ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärkidest riigis. 
Ambitsioonikamate kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärkidega riikides on vesinikutehnoloogial 
tulevikus suurem roll tööstus-, hoonete- ja energiasektoris. Transpordi- ja tööstussektor on vaatamata 
sellele kõige silmapaistvamad rakendussektorid. Transpordis keskendutakse peamiselt raskesti 
elektrifitseeritavatele transpordiliikidele nagu raskeveokid, bussid, raudteed, laevandus ja lennundus. 
Tööstussektoris vesiniku kasutamise võimalust mainivad mitmed riigid, kuid sageli ilma konkreetsete 
sammude, toimingute ja eesmärkideta. Keskendutakse tavaliselt olemasolevatele keemilistele 
protsessidele nagu ammoniaagi või metanooli tootmisele. (Dr. Albrecht et al. 2020) 

1.4.6. EUROOPA LIIDU PRAKTIKA 

Euroopa Liit tervikuna peab vähendama süsinikdioksiidi heidet aastaks 2050 tänaselt 3500 miljonilt tonnilt 
770 miljonile tonnile. Olemasolevate tehnoloogiate kasutuselevõtt ning energia- ja kliimaga seotud 
kohustuste võtmine Euroopa liikmesriikides likvideeriks ligikaudu 60% tühimikust (ligikaudu 1700 miljonit 
tonni võrdlustehnoloogia stsenaariumis). Vesiniku kasutamine võib kõige ambitsioonikama stsenaariumi 
korral aidata vähendada järelejäänud umbes 560 miljonit tonni CO2 heidet ehk umbes poolt sellest, mis on 
vajalik, et saavutada kahekraadise temperatuuritõusu stsenaarium. Lisaks annaks vesiniku kavandatud 
kasutuselevõtt 2030. aastaks tööd umbes miljonile kvalifitseeritud töötajale, 2050. aastaks 5,4 miljonile. 
(Hydrogen Roadmap of Europe, 2019) 
 
Suurimat vesiniku kasutuspotentsiaali nähakse transpordi- ning hoonete ekspluatatsiooni sektoris (joonis 
1.14). Euroopa vesiniku tegevuskavas on määratletud, et vesinik võib 2050. aastaks anda Euroopa Liidus 
kuni 24% kogu energiavajadusest ehk kuni 2250 TWh energiat 21 . Aastaks 2030 soovitakse suure 
stsenaariumi kohaselt sama näitaja tõsta 665 TWh-le. Baasstsenaariumi järgi prognoositi, et Euroopa 
saavutab 2030. aastaks 481 TWh ja 2050. aastaks 780 TWh vesinikutehnoloogia mahu. (Hydrogen Roadmap 
of Europe, 2019) 

 

21 Võttes arvesse tootva elektrolüüseri efektiivsust umbes 80%, tähendab see, et 2250 TWh vesinikuenergia 
tootmiseks läheb vaja umbes 20% rohkem energiat. (Autorite kommentaar.) 
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Allikas: Hydrogen Roadmap Europe, 2019 

Ambitsiooni realiseerimine nõuab aga kogu väärtusahela ulatuses olulist tegevust. Euroopa vesiniku 
tegevuskava kohaselt on soovitatud vahe-eesmärgid sektorite kaupa järgmised. 
 

TABEL 1.5 ALLIKAS: EUROOPA LIIDU VESINIKUSTRATEEGIA PÕHJAL KOOSTATUD AUTORITE KOKKUVÕTE 

TRANSPORT HOONED TÖÖSTUS ELEKTRI 
VARUSTUSKINDLUS/SAL
VESTAMINE 

EESMÄRK 

Aastaks 2030: 3,7 
miljonit 
kütuseelemendil 
sõidukit (fuel cell 
electric vehicles, 
FCEV) ning 500 000 
väiketarbesõidukit 
(light commercial 
vehicles, LCV). 

Aastaks 2030: vesinik 
võiks asendada 7% 
tarvitatud maagaasi 
koguhulgast (u 30 TWh) 
ning 2040. aastaks 32% 
(u 120 TWh).  
See kataks lisaks 
ärihoonetele 2030. 
aastal umbes 2,5 miljoni 

Kolmandiku võrra 
üleminek ülimadala 
süsinikusisaldusega 
vesiniku tootmisele 
aastaks 2030 on võimalik 
saavutada kõigis 
tööstusvaldkondades, 
sealhulgas 
rafineerimistehastes ja 

Aastaks 2030: üleliigse 
taastuvenergia 
muutmine vesinikuks, 
ulatuslikud vesiniku kui 
energiaallika näited ja 
taastuvvesiniku 
tootmise jaamad. 

JOONIS 1.14 VESINIKU KASUTUSPOTENTSIAAL EUROOPAS (TWH) AASTAKS 2030 JA 2050 
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1.4.7. EDUMEELSEMATE RIIKIDE PRAKTIKA 

Peatüki eesmärk on anda erinevate edumeelsemate riikide vesinikustrateegiate põhjal ülevaade 
sektoritest (transport, hooned, tööstus, energia tootmine, eksport), millele konkreetsed riigid vesiniku 
vallas kõige rohkem rõhuvad. Analüüs keskendub peamiselt olulisematele riiklikele eesmärkidele või 
otsustele ning toob ka praktilisi näiteid projektidest või programmidest erinevates riikides valdkondade 
kaupa. Konkreetseid majanduslikke ja õiguslikke meetmeid on käsitletud uuringu osas VI – barjäärid ja 
meetmed.  

TRANSPORT 

Lisaks Euroopa Liidule on riiklikes vesiniku teekaartides esitanud väga konkreetsed kalkulatsioonid vesiniku 
kasutuselevõtuks aastaks 2050 ka riigid mujalt maailmast (Lisas 3 on näitena toodud Ameerika Ühendriigid, 
Lõuna-Korea ja Prantsusmaa). Transport on üks olulisemaid vesiniku kasutusvaldkondi mitmetes riikides. 

Üks juhtivamaid riike vesiniku- ja kütuseelementide tehnoloogiate arendamises on Jaapan, kes laiendab 
uue kasvava tööstusharu loomiseks tehnoloogiaid nii riigisiseselt kui ka tootmises/arendustegevuses 
välismaal. Jaapan on prognoosinud, et 2025. aastaks võetakse kasutusele ligikaudu 200 000 ning 

ja 2040. aastal rohkem 
kui 11 miljoni 
majapidamise 
küttevajaduse. Lisaks 
suurendaks enam kui 
2,5 miljoni 
kütuseelemendi 
koostootmisjaama 
arendamine aastaks 
2040 energiatõhusust ja 
säästaks umbes 15 TWh 
elektrit.  

ammoniaagi tootmisel. 
Lisaks peavad suure 
vähendamispotentsiaalig
a rakendused, näiteks DRI 
terasetootmine, läbima 
ulatuslikud 
teostatavustestid. 

SOOVITUSLIK KÄIVITUSMEHHANISM 

Reguleerijad 
peaksid üle saama 
kana ja muna 
probleemist, 
esitama selged ja 
usaldusväärsed 
tegevuskavad ning 
töötama välja 
heitevaba liikuvuse 
poliitika koos 
vastava 
rahastamise ja 
garantiimehhanism
idega, et avada 
investeeringud 
tankimistaristusse. 

Reguleerivad asutused 
ja gaasiettevõtted 
peaksid alustama 
gaasivõrgu 
dekarboniseerimist. 
Sundmehhanismidena 
võiksid nad kasutada 
siduvaid eesmärke 
gaasivõrgu 
taastuvenergia osakaalu 
kohta või muid 
vahendeid, näiteks 
erinevuste lepinguid 
(CfD), sisestamistariife 
(FiT) või ülimadala 
süsinikusisaldusega 
vesiniku 
investeeringutoetusi (nt 
biogaasi jaoks). 

Sidusrühmad peaksid 
alustama üleminekut 
hallilt vesinikult vähese 
süsinikusisaldusega 
vesinikule ja toetama 
fossiilkütuste asendamist 
uute 
vesinikusüsteemidega. 

Reguleerivad asutused 
peaksid julgustama 
elektrolüüserite 
kasutamist võrgu 
tasakaalustamiseks, 
näiteks vabastades need 
võrgutasudest ja 
tagades turul 
konkurentsivõimelise 
juurdepääsu 
taastuvenergiale. 
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2030. aastaks 800 000 kütuseelemendiga sõidukit (eelkõige bussid, tõstukid, veoautod ja väikelaevad). 
Samuti on võetud eesmärgiks rajada 2025. aastaks 320 vesinikutanklat. 2019. aasta lõpus oli Jaapani teedel 
umbes 3500 kütuseelemendisõidukit, millest veidi üle 20 olid bussid (Dr Albrecht et al. 2020). Lisaks on 
näiteks Honda võtnud 2040. aastaks eesmärgiks müüa ainult kütuseelemendil või elektriakudel põhinevaid 
sõidukeid.22 Jaapan finantseeris vesiniku ja kütuseelementide tehnoloogiate teadustöid 2019. aastal 254 
miljoni euro ulatuses. 

 
Juhtiv riigiks peetakse vesiniku alal ka Lõuna-Koread, kus varajane vesiniku kasutuselevõtt esmalt bussides 
ja muudes kommertssõidukites ning seejärel suurtes autodes ja kaubikutes lubab aastaks 2030 
prognoosida kütuseelemendiga sõidukite arvuks 2 miljonit, ning aastaks 2050 juba 8 miljonit. Riik on 
investeerinud ligikaudu 11,2 miljonit eurot uute linnatranspordiks kohandatud vesinikkütusega busside 
väljatöötamisse. Lõuna-Korea rõhutab, et vesinikkütuseelement on kõige tõhusam dekarboniseerimise 
vahend eelkõige pikkade vahemaade, suure koormuse ja kasutusega transpordisegmendis ning väljaspool 
maismaad nähakse kõige suuremat potentsiaali eelkõige näiteks kaubalaevade puhul. (Hydrogen Roadmap 
Korea, 2018) Ka meie lähinaabri Soome vesiniku teekaardis tuuakse esile transpordisektoris raskeveokitega 
esmaste pilootprojektide korraldamise võimalus. (National Hydrogen Roadmap for Finland, 2020) 

Ameerika Ühendriikides moodustab transport samuti umbes kolmandiku kogu riigi süsinikdioksiidi 
heitkogustest, olles seega kõige rohkem kasvuhoonegaase õhku paiskav sektor. Suure stsenaariumi korral 
võiks aastaks 2050 müüa kuni 8 miljonit kütuseelemendiga sõidukit. See tähendaks umbes 7 miljonit 
sõiduautot, pool miljonit veoautot ja 100 000 veokit. See omakorda vähendaks USA transpordisektori 
süsiniku heitkoguseid 30% ja moodustaks 8% kogu energiavajadusest. Et seda saavutada, rõhutatakse 
eelkõige vajamineva infrastruktuuri arendamise (tanklad) ning kulude vähendamise vajadust kogu vesiniku 
väärtusahelas (näiteks siis, kui kasutatakse rohkem jaeketti, väheneksid kulud prognooside kohaselt kuni 
50%). Alates 2009. aastast on Kalifornia osariigis puhta transpordiprogrammi kaudu investeeritud 125 
miljoni dollarit 62 vesinikutankla rajamisse või ajakohastamisse, 2020. aasta detsembris otsustati 
rahastada veel 30 tankla rajamist 115 miljoni dollariga.23 (Roadmap to a USA Hydrogen Economy)  

Meile lähematest riikidest on ka Prantsusmaa transpordisektoris võtnud üsna kindla sihi selle sektori 
dekarboniseerimise suunas, kehtestades alates 2040. aastast diisel- ja bensiiniautode müügikeelu. Aastaks 
2028 on seal prognooside kohaselt u 200 000 kütuseelemendiga sõiduautot ning u 400 vesinikutanklat. 
Peale maanteeliikluse võetakse järgmisel kümnendil vesinik kasutuse ka raudteel ja laevades. Neli kõige 
olulisemat tegurit, mis Prantsusmaa vesinikustrateegia kohaselt määravad transpordisektoris vesinikule 
ülemineku, on infrastruktuuri laienemise kiirus, FCEV-de ja muude tehnoloogiate maksumuse/kulude 
vähenemine, vesiniku kasutuselevõtt kaubandus- ning avalikus sektoris (eriti oluline, kuna Prantsusmaal 
on väga suur hulk kauba- ning muid raskeveokeid) ning Prantsuse tootjate huvi. (Developing Hydrogen for 
the French Economy, 2018) 

 

22 Hydrogen Fuel News: https://www.hydrogenfuelnews.com/ (03.05.2021) 
23 California Energy Commission, 2020: https://www.energy.ca.gov/news/2020-12/energy-commission-
approves-plan-invest-115-million-hydrogen-fueling  

 

Hiljuti teatasid Toyota ja veel kaheksa Jaapani ettevõtet Jaapani vesinikuühenduse (JH2A) 
asutamisest, et edendada vesiniku tarneahela moodustumist ja globaalseid partnerlusi 

vesinikusektoris. 

https://www.energy.ca.gov/news/2020-12/energy-commission-approves-plan-invest-115-million-hydrogen-fueling
https://www.energy.ca.gov/news/2020-12/energy-commission-approves-plan-invest-115-million-hydrogen-fueling
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Erinevaid arendusi on näha ka Saksamaal, kus maanteeliikluse jaoks mõeldud vesinikutanklate arv kasvab 
kiiresti ja on loodud pikaajaline avaliku ja erasektori partnerluse innovatsiooniprogramm H2 Mobility, mille 
koguinvesteering on ligikaudu 400 miljonit eurot. Föderaalvalitsus on otsustanud seada eesmärgiks 
suurendada taastuvate energiaallikate minimaalset osakaalu Saksamaa energia lõpptarbimises 
2030. aastaks oluliselt rohkem kui EL-i seatud eeskirjades nõutakse. Eesmärk seatakse föderaalses 
impordikontrolli seaduses (Federal Immission Control Act, 2013). Selles sätestatakse transpordisektori 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise määr, mida tuleb edasi arendada vastavalt 
koalitsioonilepingule. Jällegi rõhutatakse, kui oluline on vesiniku kättesaadavus eelkõige raskeveokitele ja 
rongidele. (The Federal Government, National Hydrogen Strategy, 2020) 

Ka Ühendkuningriigi valitsus on algatanud roheliste busside revolutsiooni, millega võetakse kohustus 
lõpetada aastaks 2030 uute diiselbusside müük ning suurendada elektri- ja vesiniksõidukite 
kasutuselevõttu, et võidelda kliimamuutuste ja õhusaastega. 4000 rohelise bussi kasutuselevõtuks on 
ettenähtud ligi kolme miljardi naela suurune toetusprogramm. 24  
HOONED 

Euroopa riikidest keskendub vesinikukasutuses hoonetele näiteks Ühendkuningriik, kes on juba jõudnud 
märkimisväärsele tasemele vesiniku kasutamisel ehitussektoris. Ühendkuningriigi vesiniku teekaart 

 

24'Green bus revolution': UK to ban diesel bus sales and boost electric and hydrogen fleets: https://www.edie.net/ 

(03.05.2021) 

 
H2 Mobility Deutschland GmbH & Co KG on Saksamaa algatus, mille moodustasid ühiselt 

autotootjad, gaasiettevõtted ja kütuse jaemüüjad (Shell, OMV, TOTAL, Linde, Daimler, Air Liquide), 
et edendada ja koordineerida vesinikutanklate arengut ja kasutuselevõttu kogu Saksamaal. H2 
Mobility esmane eesmärk on käitada 100 vesinikujaama seitsmes Saksamaa liidumaa pealinnas 

(Hamburg, Berliin, Rein-Ruhr, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart ja München) ning 
ühendusmagistraalide ja kiirteede ääres. H2 Mobility saab toetust Saksamaa föderaalselt 

transpordi- ja digitaalse infrastruktuuri ministeeriumilt osana vesiniku- ja kütuseelementide 
tehnoloogia riiklikust innovatsiooniprogrammist ning Euroopa Komisjonilt projektist Hydrogen 

Mobility Europe, mis saab rahastust algatuselt Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH 2 
JU, grant agreement no. 671438). Sarnased partnerlused toimivad ka mujal maailmas, näiteks H2 

Mobility UK, Scandinavia Hydrogen Highway Partnership, California Fuel Cell Partnership ja H2 
Korea. 

 
H21 Leeds City Gate projekt: Leedsi linna maagaasivõrgu puhtale vesinikule üleminek aastaks 2030, 

et olla teerajajaks kogu riiklikule üleminekusüsteemile. Programm näeb ette nelja auru-metaani 
reformeri (SMR) ehitamist, sealjuures CO2 sidumist ja hoiustamist avamerel. Soolakoopad 

võimaldavad hooajalist ladustamist ja uus vesiniku ülekandetorustik ühendab hooneid 660 000 
elanikuga linnas. Katkestuste minimeerimiseks on vesinikule üleminek planeeritud mitmes etapis 

kolme aasta jooksul. 

https://www.edie.net/
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keskendub mikro-CHP rakendustele kodudes ning ka suuremates süsteemides äri- ja tööstushoonetes. Kuni 
2030. aastani on ette näha üha uusi ja suuremaid valdkonna juhtprojekte. (E4tech and Element Energy, 
2016) 

Lisaks asub Ühendkuningriigis Orkney saartel Kirkwallis üks maailma esimesi lõpule viidud 
vesinikuterritooriumi ehk Hydrogen Valley25 projekte BIG HIT. BIG HIT26 on kuueaastane näidisprojekt, 
mille eesmärk on integreeritud vähese süsinikdioksiidiheitega ja lokaliseeritud energiasüsteem, millega 
luuakse korduv vesiniku tootmise, ladustamise, jaotamise ja vähese süsinikusisaldusega soojusenergia, 
energia ja transpordi kasutamise mudel. Elektrolüüserites kasutatakse vee elektrolüüsi teel vesiniku 
tootmiseks Eday ja Shapinsay saartel toodetud taastuvenergiat. Toodetud vesinikku hoiustatakse 
kõrgsurvegaasina, mida saab transportida Orkney põhisaarele. (FCH, 2018) 

 
Mikro-CHP rakendustele üleminekut uutes hoonetes tuuakse esile ka Lõuna-Korea vesiniku teekaardis, 
eeldusel, et kui tehnoloogiad muutuvad tõhusamaks ja kulud kiirelt vähenevad, muutuvad rakendused 
traditsiooniliste tehnoloogiatega võrreldes kiirelt konkurentsivõimelisemaks. (Hydrogen Roadmap Korea, 
2018) 

Prantsusmaa energiaseadustiku eesmärk on saavutada aastaks 2030 taastuvgaasi 10% osakaal; samas on 
Prantsusmaa uurimisasutused prognoosinud 2030. aastaks kuni 30% ja 2050. aastaks 100% osakaalu 
(Guénaire M. et al., 2020). Aastaks 2050 võib vesinik (puhas või sünteetilise maagaasina) katta umbes 
kolmandiku gaasivajadusest ja umbes 12% kogu hoonete energiavajadusest. Ehitussektoris panustatakse 

 

25Hydrogen Valley on geograafiline piirkond, linn, saar või tööstuskompleks, kus mitmed vesinikurakendused on 
integreeritud ühtseks vesinikusüsteemiks, mis tarbib märkimisväärses koguses vesinikku. Ideaalis hõlmab see kogu 
vesiniku väärtusahelat: tootmist, ladustamist, jaotamist ja lõppkasutust. The Hydrogen Valleys Platform: 

https://www.h2v.eu/  
26 BIG HIT projekti koduleht: https://www.bighit.eu/  

 

Maagaasivõrku vesiniku segamise uurimist on Prantsusmaal alustatud esimeste elektri ja gaasi 
näidisprojektidega, näiteks GRHYD projekt Dunkerque’is või Jupiter 1000 Fos-sur-Meris. Järgmine 

samm on suuremate projektide käivitamine, et testida suuremates kogustes vesiniku lisamist 
transpordi- ja jaotusvõrkudesse. 

 

HyDeploy projekt: on teine positiivne näide Inglismaalt Keele’i ülikoolilinnakust, mis on 
Ühendkuningriigi üks suurimaid. Nii elu- kui ka kommertshoonete kompleksina on see ideaalne 

testpiirkond, kus on ka eragaasivõrk. Paralleelselt on uurimisasutustele loodud võimalus protsessi 
jälgida ja kontrollida. HyDeploy näidisprojekti eesmärk on tõestada, et kuni 20% vesiniku 

maagaasiga segamine on ohutu ja rohelisem praegu kasutatava gaasi alternatiiv. Projekt sai alguse 
juba 2019. aasta sügisel. 

https://www.h2v.eu/
https://www.bighit.eu/
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järgmise viie aasta jooksul näidisprojektidesse ning 2028. aastaks planeeritud 1–2 TWh maagaasiga 
segatud vesinik võib moodustada 0,5–1% maagaasivõrgu kaudu hoonetesse tarnitavast energiast. Taoliste 
kontsentratsioonide juures ei ole taristut ega muid olemasolevaid seadmeid vaja muuta. Kuna 
modifikatsioonide plaanimishorisont on umbes 10 aastat, tuleks alates 2030. aastast astuda samme 
suuremate vesinikukoguste integreerimise kavandamiseks aastaks 2040 (spetsiaalsed võrgud või 
metinatsioon). Ka Prantsusmaal nähakse vaatamata mitmetele lahendustele hoonete energiatõhustamisel 
jätkuvat vajadust küttesektori dekarboniseerimise järele ning vesinikul on suur roll selle saavutamisel. 

Nii Hollandi kui ka Austraalia vesinikustrateegiates kirjeldatakse, et kütteallikana vesinik kuni aastani 2030 
maagaasi kõrval siiski väga suurt konkurentsi ei paku. Sellegipoolest loodavad mõlemad riigid, et olud 
paranevad pärast 2030. aastat. Vesinikku nähakse siiski suure abivahendina ka nende riikide ehitussektori 
(kaasa arvatud elamumajanduse) dekarboniseerimisel tulevikus, rõhutades, et märkimisväärsemad 
kogused (rohelist) vesinikku muutuvad kättesaadavaks ilmselt alles pärast 2030. aastat. Kuigi eeldatakse, 
et rohelise vesiniku tootmiskulud vähenevad pikemas perspektiivis järsult, on siiski raske ennustada, millise 
hinnaga vesinik tegelikult kättesaadavaks muutub ja kas hind toob kaasa ka taskukohased võimalused 
hoonetesektoris. Hollandi vesinikustrateegias rõhutatakse lisaks, et kuna rohelise vesiniku kättesaadavus 
on eeldatavasti piiratud, nähakse vesiniku potentsiaali hoonetesektoris esialgu taoliste ehitiste ja 
linnaosade või muude asulate vajaduste katmiseks, mida on muud moodi raskem keskkonnasõbralikumaks 
muuta. (Government Strategy on Hydrogen, Netherlands) 
Austraalias märgitakse, et vesiniku kasutuselevõtuks hoonetesektoris oleks vajalik valitsuse selge poliitiline 
signaal, mis keskenduks gaasivõrkude dekarboniseerimisele. Maagaasivõrgu vesinikuga rikastamine 
pakuks võimaluse lühikese aja jooksul sektor dekarboniseerida, kasutades selleks olemasolevat 
infrastruktuuri, kuid pikas perspektiivis nõuab maagaasilt 100% üleminek vesinikule olemasolevate 
seadmete ja toruvõrgustiku väljavahetamist. Seetõttu näeb Austraalia esmast ja kiiremat potentsiaali 
vesiniku kasutuselevõtus eelkõige kütuseelementidega kodumasinates, kuna see on tehniliselt lihtsam ja 
laialdane kasutuselevõtt võiks olla võimalik juba 2030. aasta paiku. Sellegipoolest seisneb põhiline 
probleem keerukas koordineerimisprotsessis, mis on vajalik seniselt gaasivarustuselt üleminekuks. 
(Australia’s National Hydrogen Strategy, 2019) 

 

TÖÖSTUS  

Mitmetes riikides on enamik täna kasutusel olevast fossiilsetel energiaallikatel põhinevast vesinikust 
tarvitusel just tööstussektoris. Näiteks USAs on ligikaudu 95% praegu tarbitavast vesinikust kasutuses 
rafineerimis-, ammoniaagi- ja metanoolitehaste tööstuslikes protsessides. Lisaks kasutatakse vesinikku 
väiksemates kogustes ka teistes tööstussektorites (nt toiduaine-, klaasitööstus). Tööstus annab USAs aga 

 

Selleks, et hankida teavet ja teadmisi vesiniku võimaliku kasutuse kohta hoonetesektoris, on 
Hollandis plaanis perioodil 2020–2025 korraldada mitmeid pilootprojekte, näiteks Rozenburgis, 
Stad aan ‘t Haringvliet’s ja Hoogeveenis. Pilootprojektide hõlpsamaks korraldamiseks nimetatud 

asukohtades on plaanitud ka valdkonna seadusi ja määrusi paindlikumaks muuta. 

 

ENEfarm projekt Jaapanis: ENE-FARM on Jaapanis kasutusele võetud esimese praktilise 
kodukasutuseks mõeldud kütuseelemendi nimi. Need kütuseelemendid on soojuse ja 

elektrienergia saamiseks paigaldatud juba üle 230 000 Jaapani koju. ENEfarmi algatust toetab 
avaliku ja erasektori partnerlus, milles osalevad Jaapani valitsus ja kütuseelementide tootjad. 

Element on saadaval kas polümeerelektrolüüt-membraanina või tahkeoksiidina. Seadmed 
töötlevad maagaasi, et varustada kütuseelementi vesinikuga elektri ja soojuse tootmiseks. 

Kohapealne elektritootmine välistab ülekandekaod ja mõned mudelid suudavad saavutada 95% 
soojuse ja elektri kooskasutuse. Jaapani vesinikustrateegia eesmärk on 2030. aastaks katta 5,3 

miljonit majapidamist, u 10%. 
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umbes 20% kogu riigi süsinikdioksiidi heitkogustest. Selleks, et tööstussektori heiteid vähendada, on 
tulevikus üha suurem vajadus üle minna vähese süsinikusisaldusega vesinikule nii mitmesugustes 
tööstusprotsessides (terasetootmine, keemiatööstus, rafineerimine) kui ka kütteallikates, et asendada 
fossiilkütuseid. (Roadmap to a USA Hydrogen Economy) 

Riik, mille vesinikustrateegiast kumab selgelt läbi tööstussektori fookus, on Saksamaa, mille jaoks puhta 
vesiniku kättesaadavus tööstuses on üks põhieesmärke. Igal aastal kasutatakse tööstuslikul otstarbel 
(keemiatööstus, terasetootmine) riigis umbes 55 TWh vesinikku. Suurem osa sellest põhineb siiski veel 

fossiilsetel energiaallikatel, mistõttu otsitakse võimalusi rohelisele vesinikule üleminekuks. Lisaks sellele 
tuleb vesiniku- ja vesinikupõhiseid PtX-tooteid kasutada heitgaasimahukate tööstusprotsesside 
dekarboniseerimise edendamiseks, mis avab vesiniku ja PtX-kaupade jaoks uusi kasutusvaldkondi. Näiteks 
oleks Saksamaa terasetootmise dekarboniseerimiseks 2050. aastaks vaja üle 80 TWh vesinikku ning 
rafineerimistehaste ja ammoniaagi tootmisel oleks üleminekuks vaja umbes 22 TWh rohelist vesinikku. 
Seda kõike arvestades on Saksamaa tööstussektoris vesiniku järele väga suur nõudlus, mis tähendab, et sel 
on head võimalused saada üheks peamiseks vesiniku turule toomist kiirendavaks teguriks ja 
vesinikutehnoloogiate ülemaailmseks teerajajaks. (The Federal Government, National Hydrogen Strategy, 
2020) 

 
Prantsusmaalgi nähakse vesinikku kui suurt abivahendit, millega dekarboniseerida protsesse, mida on 
raske elektrifitseerida, näiteks tööstuses vajaliku kvaliteetse soojuse tootmist. Prantsusmaa riikliku 
vesinikustrateegia kohaselt võib vesinik 2050. aastaks katta umbes 10% tööstuse energiast.  

 

Saksamaal on vaatamata mitmetele hoonete energiatõhustamise lahendustele jätkuv vajadus 
küttesektori dekarboniseerimise järele ning arvatakse, et vesinikul on suur rolli selle eesmärgi 
saavutamisel. Saksamaal on alates 2016. aastast käibel olnud tõhusate kütuseelementidega 
küttesüsteemide energiatõhususe stimuleerimise programm. Föderaalvalitsus jätkab selle 

rahastamist ning vajadusel suurendab seda. Plaanis on laiendada ka rahastust saavate projektide 
ulatust. Toetust kasutatakse lisaks kütuseelementidega küttesüsteemide (ing k FC-heating 

systems) rahastamiseks. 
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Samas, arvestades tööstusprotsesside kulutundlikkust, ei ole selles sektoris vesiniku kasutamine 
kvaliteetse soojuse tootmiseks tõenäoliselt järgmise 10 aasta jooksul märkimisväärne, v.a tööstustes, kus 
vesinikku toodetakse kõrvalsaadusena ning kus võiksid toimuda suuremahulised näidisprojektid. Vesiniku 
ja süsiniku sidumist kombineerides on vesinikku võimalik kasutada ka lähteainena keemia- ja 
terasetööstuses. Aastaks 2028 võiks rohkem kui 300 000 t CO2 muuta metanooliks ja muudeks 
kemikaalideks. Samal ajal võiks esimestes suuremahulistes näidisprojektides toota terast, kasutades 
vesinikul põhinevat raua otsest redutseerimisprotsessi, mida saaks rakendada rohkem kui 1,5 miljoni t 
terase tootmiseks. (Developing Hydrogen for the French Economy, 2018)  

 

Mitmed ettevõtted kogu maailmas on käivitanud pilootprojekte vesiniku kasutamiseks 
tööstusprotsessides soojusallikana. Üks taoline näide on STEPWISE projekt Rootsis, mida 
kaasrahastati EL-i programmi Horizon 2020 toetuse abil, ja Toyota projekt Plant Zero CO2 
Emissions Challenge Jaapanis. Rafineerimistööstuses alustasid Shell ja ITM Power hiljuti 

Saksamaal Shelli Reinimaa rafineerimistehaste kompleksis 10 MW elektrolüüseri paigaldamist. 
Skaala on märkimisväärne ning projekti valmimisel on tegu maailma suurima 

polümeerelektrolüüt-membraani elektrolüüseriga. 

 

USAs on Freeportis Texases asuv Yara/BASF-i ammoniaagitehas välja töötanud madala 
süsinikusisaldusega vesinikku kasutava pilootprojekti. See 600 miljoni dollari eest rajatud tehas 

avati 2018. aastal ja demonstreerib säästvat tootmisprotsessi, kus SMR-i maagaasi asemel 
kasutatakse ligidal asuva naftakeemiatehase kõrvalsaadusena toodetud vesinikku. 
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Vesinik on tööstussektori jaoks tähtsal kohal ka meie naaberriigis Soomes, kus vesiniku praegust 
kasutamist keemia- ja rafineerimistööstuses soovitakse jätkata või isegi suurendada. Eelkõige võib vesiniku 
kasutamine rafineerimistööstuses suureneda, kui vesinikuga toodetud taimeõlide (ing k Hydrotreated 
Vegetable Oils, HVO) tootmiseks kasutatakse lähteainena rohkem õlisid, kuna neid tuleb hüdrogeenida. 
Vesiniku energiasisaldus seda tüüpi lõpptootes on umbes 10%. Samuti võib järgmise 10 aasta jooksul uueks 
potentsiaalseks tööstuslikuks vesiniku kasutamise valdkonnaks Soomes saada P2X-keemiline tootmine. 
Kõige lootustandvamad on selles valdkonnas kohad, kus praegu leidub kasutamata vesinikku, mis tekib 
kõrvalsaadusena, ja kohad, kus on tasuta saadaval kontsentreeritud ja puhtaid CO2 vooge. Ühe P2X variandi 

kohta käib praegu teostatavusuuringu – metanooli tootmine Joutsenos, kus nähakse võimalust kasutada 
kõrvalsaadusena tekkinud vesinikku Kemira keemiatööstusest ja täiendavat vesinikku elektrolüüsist. 
(National Hydrogen Roadmap for Finland, 2020)  
 
ENERGIA TOOTMINE VARUSTUSKINDLUSE TÕSTMISEKS  

Sarnaselt maagaasiga elektri tootmisele võib ka vesinikuenergia tootmisel olla oluline roll reguleeritud 
toiteallikana (ing k regulated power supply) ja vajaliku taastuvenergial põhineva energia varuallikana (ing k 
backup power source). Austraalia vesinikustrateegias on välja toodud, et kuna vesinikusüsteemidega 

 

Hollandis on keemiatööstuses vesinikku toorainena kasutatud juba mitmeid aastaid. Eraldi 
äramärkimist väärib Hollandis H-Vision projekt, millele on pühendunud rohkem kui kümme 

ettevõtet ning mille üldine eesmärk on panustada Hollandi riiklike kliimaeesmärkide 
saavutamisse vesiniku ulatusliku kasutamise kaudu Rotterdami sadama tööstuspiirkonnas. 

Kaasatud poolte eesmärk on kiirendada selliste lahenduste väljatöötamist, mis võimaldavad 
tööstuse süsinikdioksiidi heite vähendamist. H-visioonis esindavad vesiniku väärtusahelat 

peamiselt Rotterdami sadamast ja tööstuspiirkonnast pärit ettevõtted alates tootjatest kuni 
lõpptarbijateni. H-visiooni plaanid on tihedalt seotud teiste suuremate algatustega Rotterdami 
sadamas, näiteks Porthose projekt ja TNO algatatud Põhjamere energiaprogramm. Mõlemad 

näevad ette arukate ühenduste loomist avamere tuuleenergia ja gaasi infrastruktuuride vahel. 
Praegu kasutab tööstussektor kõrgtemperatuurilistes protsessides palju vesinikku, mis saadakse 

maagaasi põletamisel. Projekti järgi plaanitakse aga eralduv süsinikdioksiid kinni püüda ja 
transportida see ammendatud gaasiväljadele Põhjamere all. Saadud CO2-vaba sinist vesinikku 

saab kasutada eelkõige rasketööstuse protsessides ja elektri tootmiseks. Hollandi jaoks on 
Saksamaa väga oluline, kuna tõenäoliselt tuleb osa Saksamaa nõudlusest rahuldada läbi Hollandi 

Euroopasse siseneva impordiga. 

 

Soomes on põhitähelepanu suunatud tsemendi- ja terasetööstusele. Terasetööstus SSAB AB on 
avalikustanud plaani, et aastatel 2030–2040 asendatakse Raahe terasetehases kõrgahjud 

elektrikaarahjudega, mille CO2 heitkogused tonni toodetud terase kohta on väiksemad. See aga 
eeldaks hinnanguliselt 100 000–120 000 m3/h vesinikgaasi, mis elektrolüüsiga tootmisel vastaks 
450–550 MWe elektrolüüseri sisendile. See suurendaks praegust vesinikutootmist ja -kasutamist 

ligi kolmandiku võrra. 
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seotud tõhusus ja kulud ei ole kaugeltki nii soodsad kui tuule- ja päikeseenergia otsesel muundamisel 
elektriks, on vesinikku esmalt kõige lihtsam kasutada elektrisektoris alternatiivse energia salvestamisviisina. 
Salvestatutud vesinikku on võimalik elektri tootmiseks kasutada kütuseelelemendi või turbiinitehnoloogia 
abil näiteks andmekeskustes, haiglate ja muude esmatähtsade infrastruktuuride tarbeks, samuti 
elektrivõrguvälistes sõjaväebaasides ja teistes isoleeritud rajatistes või piirkondades. Näiteks Hispaania 
vesinikustrateegias rõhutatakse ka taastuva vesiniku potentsiaali soodustada isoleeritud 
energiasüsteemide süsinikdioksiidi vähendamist, pöörates erilist tähelepanu saarte territooriumidele. 

Ka Prantsusmaa on välja toonud vesiniku kui suurepärase variandi energiatagavara tekitamiseks. Praegu 
on Prantsusmaa energiasüsteemi puhvervõimsus ~20% lõplikust maagaasivajadusest. Vesinik aitaks luua 
puhvri, et moodustada taastuvenergial põhinev energiareserv. Sarnaselt praegu kasutatava maagaasiga 
saab vesinikku hoiustada maa-alustes koobastes. Selleks prognoositud vajamineva vesiniku kogus on ~0,3-
0,5 PJ (1,5–2,5 TWh aastas). (Developing Hydrogen for the French Economy, 2018) 

 
EKSPORT JA IMPORT 

Jaapan ja Lõuna-Korea planeerivad vesiniku ulatuslikku importi, kuid viimane avalikustas 2020. aasta mais 
plaani finantseerida 205 miljoni euroga maailma suurima vedela vesiniku tehase ehitamist.27 Lisaks on 
Saksamaa valitsus teatanud, et suur osa tulevasest vesinikuvarustusest tuleb importida välisriikidest, sest 
rohelist vesinikku ei tohiks toota kohaliku keskkonna arvelt. Holland ja Saksamaa on koostamas vesiniku 
väljapoolt Euroopa Liitu importimise kava, sest nad kahtlevad, kas liidusiseselt on võimalik toota piisavas 
koguses taastuvenergiat28.  

Seevastu Austraalia, Tšiili ja Uus-Meremaa vesinikustrateegiad keskenduvad ekspordipotentsiaalile. 
Potentsiaalne nõudlus imporditud vesiniku järele võib 2030. aastal Hiinas, Jaapanis, Lõuna-Koreas ja 
Singapuris olla rohkem kui 3,8 miljonit t (9,5 miljardit AUD), mistõttu on näiteks Austraalia toonud välja 
selle kui võimaluse, mille abil saavutada eksporditurul võtmeroll. Samas sõltub selle nägemuse täideviimine 
omakorda tootmis-, ladustamis- ja transporditehnoloogiate arengust ning veeldatud maagaasi ekspordist 
(LNG) saadavatest õppetundidest. Arvestades, et Victorias hakatakse kaubanduslikult pruunsöest vesinikku 
tootma tõenäoliselt alles pärast 2030. aastat, eeldatakse, et suurem osa varasemast nõudlusest 

 

27S&P Global Platts, South Korea's hydrogen ambitions propel Hyundai Motor into top gear: 

 https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/061020-south-koreas-
hydrogen-ambitions-propel-hyundai-motor-into-top-gear  
28 Nordic West Office, Finland and the hydrogen economy: 

https://static1.squarespace.com/static/596def8d579fb3247d0ce5f0/t/5f7b446b76fc7c29f49c8a59/1601
913965183/Finland+and+the+Hydrogen+Economy.pdf  

 

Rohelise vesiniku kasutamine gaasijaamades annab võimaluse jätkusuutliku tagavaraenergia 
loomiseks. Eemshaveni meresadama projekt Magnum Hollandis, mille käigus uuritakse, kas üht 
gaasiturbiini saab vesinikule lülitada, on hea näide. Kui rohelise vesiniku hulka saab õigeaegselt 
suurendada, pakuks see väljavaateid pikas perspektiivis elektrisektoris CO2-heidet vähendada. 

Kohalikul ja piirkondlikul tasandil tehakse praegu algatusi kohaliku tootmise ühendamiseks vesiniku 
tootmise, kasutamise ja ladustamisega. See võib aidata lahendada ja ennetada elektrivõrgu 
ülekoormuse probleeme ja seeläbi suurendada kohalikul ja piirkondlikul tasandil toodetud 

taastuvenergia integreerimiseks saadaolevate võimaluste arvu. 

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/061020-south-koreas-hydrogen-ambitions-propel-hyundai-motor-into-top-gear
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/061020-south-koreas-hydrogen-ambitions-propel-hyundai-motor-into-top-gear
https://static1.squarespace.com/static/596def8d579fb3247d0ce5f0/t/5f7b446b76fc7c29f49c8a59/1601913965183/Finland+and+the+Hydrogen+Economy.pdf
https://static1.squarespace.com/static/596def8d579fb3247d0ce5f0/t/5f7b446b76fc7c29f49c8a59/1601913965183/Finland+and+the+Hydrogen+Economy.pdf
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rahuldatakse elektrolüüsi abil koos spetsiaalsete taastuvate energiaallikatega ja/või võrguelektriga. 
Tõenäoliselt peab Austraaliale teiste eksportivate riikidega konkureerimiseks viima vesiniku tootmise 
sihthinna 2–3 dollarile/kg (välja arvatud ladustamine ja transport). (National Hydrogen Roadmap, 2018) 

Tšiili vesinikustrateegia eesmärgid on toota 2030. aastaks odavaimat rohelist vesinikku maailmas (vähem 
kui 1,50 dollarit/kg), olla 2040. aastaks kolme peamise vesinikueksportija hulgas ja saada 2025. aastaks 
arengujärgus 5 GW elektrolüüsivõimsust. (Chile’s National Green Hydrogen Strategy, 2020) 

 KOKKUVÕTE  

Kuigi 95% kogu maailmas toodetud vesinikukogusest võtab enda alla fossiilkütuste reformimise 
tehnoloogia, siis järjest enam vaadatakse selle rohelisema alternatiivi ehk vee elektrolüüsi poole. Vee 
elektrolüüs iseenesest nõuab palju taastuvat elektrit, mis Eesti kontekstis saaks olla tuule- või 
päikeseenergia. Lisaks odavale süsinikuneutraalsele elektrile on vaja vee elektrolüüsi edukaks 
kasutamiseks gaasikompressoreid ning sobivaid salvestamistehnoloogiaid. Siiski on kõige olulisem faktor 
rohelise vesiniku tootmisel süsinikuneutraalse elektri kättesaadavus ning elektrolüüserite hind. Praegusel 
hetkel sobib rohelise vesiniku tootmiseks kõige paremini prootonvahetusmembraaniga elektrolüüs, mida 
on võimalik kasutada ka kõikuva tuule ning päikeseenergia korral tänu elektrolüüseri kiirele sisse- ning 
väljalülitamisele (umbes 15 minutit). Kuigi nii PEMi kui ka leeliselise elektrolüüseri TVT on kõrge, siis 
suuremad tootmismahud eeldavad hetkel veel kindlasti mahukat alginvesteeringut. PEM elektrolüüserid 
vajavad 1 kg vesiniku tootmiseks umbes 55–60 kWh elektrienergiat. Lisaks eelnevalt mainitud 
elektrolüüsitehnoloogiatele on kaubanduslikule kasutusele lähedal ka suurema efektiivsusega tahkoksiid-
elektrolüüserid (SOEC). Lisaks sellele saab SOEC töötada nii elektrolüüseri kui ka kütuseelemendi 
töörežiimis, mistõttu on võimalik tänu sellele energia kasutamist paremini optimeerida. Miinuseks on 
SOEC-elektrolüüserite kõrge töötemperatuur (700–800 oC), mis nõuab stabiilset elektrienergiat, mida 
ainult tuule- ja päikeseenergia kasutamine ei paku. Vesiniku tootmine biomassist võiks tulla kõne alla, kui 
kasutatakse ka CO2 sidumise ja salvestamise süsteeme. Sellisel juhul oleks toodetud vesinik sinine, mis 
aitaks kaasa varustuskindlusele täielikult rohelisele vesinikule üleminekul. Aktsepteeritav vesiniku 
tootmishind võiks hinnanguliselt olla 2 €/kg, et teha vesinikutehnoloogiad veelgi atraktiivsemaks, kuigi 
transpordisektoris võib vesiniku müügihind olla veidike kallim, umbes 4–8 €/kg. Erinevates maailmajagudes 
on vesiniku hind loomulikult erinev. Hinna alanemisele aitaks kaasa spetsiaalselt vesiniku tootmiseks 
mõeldud tuule- või päikeseparkide rajamine. Varustuskindluse tagamiseks võiks olla mõeldav ka biogaasist 
vesiniku tootmine, mis on samuti tehnoloogiliselt arenenud, sest kasutab samu tehnoloogilisi lahendusi 
nagu maagaasi reformimine. 

CO2 sidumise, salvestamise ja ümbertöötlemise süsteemid võimaldavad järk-järgult dekarboniseerida nii 
tööstust kui ka aidata loobuda fossiilset päritolu kütuste kasutamisest. IEA jätkusuutliku arengu kava järgi 
võiks tehnoloogiad aidata vähendada kasvuhoonegaaside heidet käesoleval kümnendil 50% ulatuses. 
Eestis saaks rakendada tehnoloogiaid väikese süsinikujalajäljega metanooli ja ammoniaagi tootmiseks või 
biogaasist vesiniku tootmiseks, et tagada varustuskindlust. 

Kõige arenenumad ning praegusel hetkel kõige usaldusväärsemad tehnoloogiad vesiniku salvestamiseks 
põhinevad gaasilisel vesinikul. Kui vesinik kasutatakse ära seal, kus see toodetakse, siis ei ole ka põhjust 
vesinikku suuremahuliselt salvestada ning alternatiivseid lahendusi leida. Vesiniku tootmine ja 
salvestamine ekspordiks aga tekitab vajaduse erinevate keemiliste ühendite põhiste salvestusviiside järele, 
kuna need on hinna poolest konkurentsivõimelisemad ning ei vaja spetsiifilist taristut. Eesti kontekstis on 
tänu lühikestele vahemaadele kõige sobivam variant gaasilise või vedela vesiniku salvestamine 
spetsiaalsetes gaasiballoonides, kuid pikemaajalise salvestamise eesmärgil võiks olla mõeldav ka vanade 
põlevkivikaevanduste kasutamine (vajaks eraldi uuringut) või salvestamine mõne keemilise ühendina, 
näiteks ammoniaagi või metanoolina, sest neil ühenditel on lisaks vesiniku salvestamisele ka lisaväärtus 
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keemiatööstuses ning need võimaldaks vesiniku eksporti ka kaugematesse riikidesse (mitme tuhande 
kilomeetri kaugusele). Lõpuks tuleks siiski vesiniku salvestamistehnoloogia valikul arvestada selle tervikliku 
väärtusahelaga, et mõista, kus, kui palju ja mis eesmärgil vesinikku on plaanis kasutada. 

Vesiniku transpordiks on mitmeid võimalusi. Vesiniku transpordi hind ja mõttekus oleneb läbitavast 
vahemaast. Lühema vahemaa (mõnisada kilomeetrit) läbimiseks ning väiksemate koguste transpordiks on 
sobilikum viis vedada puhast vesinikku raskeveokitega kas gaasilisel või vedelal kujul. Koguste ja 
vahemaade suurenemisel muutuvad atraktiivseks muud transpordiviisid, näiteks torutransport (kuni 1500 
km), mille puhul on võimalik lühikese ajaga transportida suuri vesinikukoguseid. Kui vahemaa on pikem kui 
1500 km, siis muutub mõistlikumaks transportida vesinikku kandjate (ammoniaak, LOHC) abil, kasutades 
olemasolevat maagaasi, nafta vms infrastruktuuri. Suurte vahemaade läbimiseks on võimalik kasutada ka 
laevu, kuid praegusel hetkel on maailmas ainult üks toimiv LH2 tanker. Eestisiseselt puhta vesiniku 
transpordiks sobiks kõige paremini raskeveokid. Kui kogused suurenevad, võib kõne alla tulla ka torustike 
kasutamine, kuid täpne tasuvusanalüüs tuleb konkreetsete projektide jaoks eraldi teha, arvestades 
distantsi, transporditava vesiniku mahtu ja lõpptarbijat. 

Vesinikkütuseelementide rakendamisel transpordivaldkonnas on suur potentsiaal ning mitmed erinevad 
transpordivahendid on juba kaubanduslikult kättesaadavad. Suurim takistus nende kasutamisel on 
tankimisvõrgustiku puudulikkus, mille väljaehitamisele keskendub Euroopas ka H2ME projekt. Kõige 
kiiremini oleks võimalik kasutusele võtta vesinikbussid linnasiseseks transpordiks, sõiduautod, rongid ja 
kahveltõstukid, mille tehnoloogia ja vastupidavus on juba mujal maailmas ennast tõestanud. Suur eelis 
vesiniksõidukite kasutamisel ongi nende pikk ekspluatatsiooniaeg ning süsinikuneutraalsus. 

Elektri ja soojuse koostootmine kütuseelementidega on maailmas juba kanda kinnitamas ning mitmed 
ettevõtted üle maailma tegelevad nende tehnoloogiate arendamisega. Suurem efektiivsus koostootmisel 
on selliste süsteemide üks suuremaid eeliseid. 

Kemikaali- ja metallitööstus on suurimad vesiniku kasutajad ning tööstuse dekarboniseerimine on ühtlasi 
üks suuremaid proovikive. Kõige suurem kogus vesinikku kulub ammoniaagi ning metanooli tootmiseks 
ning kui asendada fossiilsetest kütustest pärit olev vesinik nende tootmisprotsessis rohelise vesinikuga, siis 
oleks võimalik ka need valdkonnad loodussõbralikumaks muuta. 

Lisaks tehnoloogia arengule toetavad vesiniku aina laiemat kasutamist ka mitmed Euroopa Liidu ja 
erinevate riikide poliitilised ja strateegilised suunised. Ambitsioonikale 2050 kliimaneutraalsuse eesmärgile 
lisaks võttis Euroopa Liit 8. juunil 2020 vastu ka Euroopa vesinikustrateegia, mille kohaselt vesinik 
moodustab 2050. aastaks 13–14% kogu EL-i energiaportfellist ning ühtlasi annaks see 2030. aastaks tööd 
umbes miljonile kõrgelt kvalifitseeritud töötajale, 2050. aastaks 5,4 miljonile. Taolised eesmärgid tekitavad 
ka liikmesriikidele, sealhulgas Eestile, survet vähendada kasvuhoonegaaside heitekoguseid ning kasutada 
ühe vahendina selleks vesinikku. Vesiniku senine kasutus Eestis on kesine, kuid hiljutised valitsuse otsused 
(11.02.2021 Kaja Kallase valitsus kiitis heaks 100 päeva plaani) töötada välja vesinikkütuse strateegia ja 
vesiniku pilootprojekt, on tõestus, et EL-i tasandil võetud eesmärgid on olnud tõukejõud ka Eestile.  

Üle maailma leidub mitmeid edumeelsemaid riike, kes on vesinikukasutuses juba üpriski heal järjel, olles 
samuti eeskujuks teistele, vesiniku vallas vähem arenenud riikidele. Näiteks transpordivaldkonnas on üks 
juhtivaid riike Jaapan, mis prognoosib 2025. aastaks 200 000 kütuseelemendiga sõiduki kasutuselevõttu 
ning lisaks on Prantsusmaa võtnud üpriski kindla sihi selle sektori dekarboniseerimisele, kuid ka teised 
Euroopa riigid on taolised sihid seadnud. Transport on just see sektor, kus nii Euroopa Liidu kui ka eri riikide 
vesinikustrateegiate võrdluses vesiniku kasutuselevõttu kõige enam esile tuuakse. Olulisuselt järgneb 
transpordisektorile tööstus (EL, Saksamaa, Holland) ning kolmandaks energiatootmine (Prantsusmaa, 
Inglismaa). Vähem pannakse rõhku vesiniku kasutusele hoonetesektoris (näiteks Ühendkuningriik, Jaapan, 
Korea) ning on kindlad riigid, mis on strateegias rõhu asetanud vesiniku tootmisele ekspordiks (näiteks Tšiili, 
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Hispaania, Austraalia, Venemaa). Taoline järjestus on suuresti mõjutatud kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise vajadusest sektorite lõikes ning strateegiate väljatöötamise ajast lähtuvalt. 
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LISA 1.1 TEHNOLOOGIA VALMIDUSE TASEMETE KIRJELDUSED 

TVT 1 – uuritakse tehnoloogia põhiprintsiipe (ing k principles observed). Selgitus: tehnoloogia olulisi 
omadusi ja käitumist uuritakse teoreetiliselt. Näiteks kirjanduse ülevaated ja alusuuringud.  

TVT 2 – tehnoloogiline kontseptsioon on sõnastatud (ing k technology concept formulated). Selgitus: 
järgneb tehnoloogia põhiomaduste teoreetilistele uuringutele. Võimaliku tehnoloogia omadused on 
kirjeldatud. Näiteks sõnastatakse vajalikud analüütilised uuringud ja katsed ning nende korraldamise 
metoodika.  

TVT 3 – oluliste näitajate ja kontseptsiooni katseline tõestus (ing k experimental proof of concept). Selgitus: 
alustatakse aktiivsete analüütiliste ja laboratoorsete uuringutega. Tehnoloogia üksikute komponentide 
tehnilist teostatavust tõendatakse piisavate andmete põhjal.  

TVT 4 – tehnoloogia komponentide töö on kontrollitud laboris (ing k technology validated in lab). Selgitus:  
tehnoloogia olulisi komponente projekteeritakse ja arendatakse ning testitakse laboris. Tehnoloogia 
põhilised komponendid suudavad koos toimida. Korraldatakse katsed täiemahuliste probleemide või 
andmekogudega, valmis on võrreldes eeldatava lõpptootega suhteliselt ebatäpne prototüüp.  

TVT 5 – tehnoloogia on kontrollitud asjakohases keskkonnas (ing k technology validated in relevant 
environment). Selgitus: tehnoloogiat testitakse põhjalikult laboris ja asjakohases simuleeritud keskkonnas. 
Tehnoloogia põhilised komponendid on omavahel integreeritud. Valmis on võrreldes eeldatava 
lõpptootega suhteliselt täpne prototüüp.  

TVT 6 – tehnoloogiat on demonstreeritud asjakohases keskkonnas (ing k technology demonstrated in 
relevant environment). Selgitus: tehnoloogiat arendatakse edasi lähtuvalt reaalsetest probleemidest. 
Tehnoloogia on osaliselt integreeritud olemasolevate süsteemidega, loodud on piiratud mahus 
dokumentatsioon. Tehnoloogia võimalikkust on täielikult tõendatud asjakohases simuleeritud keskkonnas.  

TVT 7 – tehnoloogiat (prototüüpi) on testitud ja demonstreeritud töökeskkonnas (ing k system prototype 
demonstration in operational environment). Selgitus: tehnoloogia demonstreerimine töökeskkonnas. 
Tehnoloogia on täielikult toimiv või peaaegu toimiv, enamik selle komponente on kättesaadavad 
demonstreerimiseks ja testimiseks ning need on hästi integreeritud lisateenustega. Olemas on piiratud 
mahus dokumentatsioon.  

TVT 8 – tehnoloogia on valmis ja kontrollitud (ing k system complete and qualified). Selgitus: tehnoloogia 
arendamine on lõpetatud, see on täielikult tööks valmis ja integreeritud vajalike riist- ja 
tarkvarasüsteemidega. Enamik kasutus-, koolitus- ja hooldusdokumentatsiooni on valmis. Tehnoloogia 
kogu funktsionaalsust on testitud nii simuleeritud kui ka töökeskkonnas. Tehnoloogia vastab kõigile 
eeldatud nõuetele ja spetsifikatsioonidele ning täidab oma otstarvet. 

TVT 9 – tehnoloogia toimib töökeskkonnas (ing k actual system proven in operational environment). 
Selgitus: tehnoloogia on täielikult integreeritud töökeskkonnas toimivate riistvara- ja/või 
tarkvarasüsteemidega. Tehnoloogiat on põhjalikult testitud ja demonstreeritud reaalses töökeskkonnas. 
Kogu dokumentatsioon on valmis ja täielikult lõpetatud. Olemas on jätkusuutlik insenertehniline tugi.  

Ülevaates kasutatakse tehnoloogiate valmiduse tasemete hindamisel hiljutisi vesinikutehnoloogiate 
ülevaateartikleid ja aruandeid ning reaalsete toodet või teenust pakkuvate ettevõtete andmeid. 
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LISA 1.2 ERINEVATE KÜTUSEELEMENTIDE KIRJELDUS 

1) Prootonvahetusmembraaniga kütuseelemendid (PEMFC) (Wang et al. 2020; Mittermeier et al. 2017; 
Petrovic and Hossain 2020; Lindorfer, Rosenfeld, and Böhm 2020; Adolf et al. 2017; Dicks and Rand 
2018) 

PEMFC-kütuseelemendid on tehtud polümeermembraanist (Nafion®) ja kahest poorsest elektroodist, mis 
on kaetud plaatinapõhise katalüsaatoriga ning seda kasutatakse elektrokeemiliste reaktsioonide jaoks 
madalal temperatuuril (50–100 oC). Kütuseelemendi põhikomponenti kutsutakse membraanelektroodi 
komplektiks (MEA). PEMFC-kütuseelementide eelised on madal töötemperatuur, kõrge energiatihedus ja 
lihtne skaleeritavus. PEMFC-kütuseelemendid on lootustandvad kandidaadid nii transpordisektoris kui ka 
statsionaarse või kaasaskantava elektritootmise jaoks. PEMFC kütuselemente saab kasutada nii kaua kuni 
jätkub vesinikkütust, seega mõjutab vesiniku hind PEMFC laiemat kasutuselevõttu. PEMFC üks suuremaid 
eeliseid on hea elektriefektiivsus (võrreldes näiteks ICE-ga) ning pikk oodatav eluiga (statsionaarsel 60 000 
tundi ja mobiilsel 5000 tundi).  

Mitmed autotootjad nagu Honda, Toyota ja Hyundai on arendanud välja kütuseelementidel põhinevaid 
autosid. Hajutatud PEMFC-kütuseelementide süsteemid on peamiselt kasutusel väikese võimsusega 
elektritootmiseks (50–250 kW). Samuti töötatakse välja PEMFC-elektrigeneraatoreid elektrivaru 
tagamiseks, näiteks Power-Up Technologies OÜ (Eesti). Kuigi PEMFC-kütuseelemendi TVT on 9, siis selle 
laiemat turustamist raskendab polümeermembraanide ja plaatinapõhiste katalüsaatorite kõrge hind, 
vastupidavus, gaaside niisutamisvajadus ning väga puhta vesiniku piiratud kättesaadavus. 

2) Anioonvahetusmembraaniga kütuseelemendid (AEMFC) (Gottesfeld et al. 2018; Dekel 2018; Pivovar 
and Kim 2019; Petrovic and Hossain 2020; Lindorfer, Rosenfeld, and Böhm 2020; Adolf et al. 2017; 
Dicks and Rand 2018) 

Teist tüüpi kütuseelemendid on anioonvahetusmembraaniga kütuseelemendid (AEMFC) ning leeliselised 
kütuseelemendid (AFC). Need erinevad teineteisest elektrolüüdi poolest: AEMFC kasutab 
anioonvahetusmembraani, aga AFC vedelat KOH lahust. AFC-d tutvustati avalikkusele esmakordselt 
1960. aastal Apollo kosmosemissiooni käigus ning sellest sai kütuseelementide tööstuse teerajaja. AEMFC 
ja AFC töötavad sarnaselt PEMFC-ga madalal temperatuuril (60–90 oC), seega saab neid käivitada kiiremini 
kui kõrgel temperatuuril töötavaid kütuseelemente. Plaatina grupi metallide (PGM) asemel kasutatakse 
AEMFC puhul väheses koguses katalüsaatoreid või ei kasutata üldse PGM katalüsaatoreid ning see teeb 
investeerimiskulud väiksemaks. Üks eelis võrreldes PEMFC-ga on laiem kasutatavate metallide valik, kuna 
AEMFC puhul on tegemist vähem korrodeeruva leeliselise keskkonnaga. AEMFC jõudlus on võrreldav 
PEMFC-ga, kuid praegu on need vähem vastupidavad (AEMFC 1000 tundi vs PEMFC 5000 tundi). AEMFC-
tehnoloogia täiustamiseks tuleb suurendada membraani ioonjuhtivust, vähendada elektritakistust ja 
arendada välja efektiivsem veekäitluse süsteem. Praegusel hetkel on AEMFC TVT 5–9 ja AFC-l 9. 

3) Fosforhappe-kütuseelemendid (PAFC) (Petrovic and Hossain 2020; Lindorfer, Rosenfeld, and Böhm 
2020; Adolf et al. 2017; Dicks and Rand 2018) 

Fosforhappe-kütuseelementide töötemperatuur on kõrgem kui PEMFC ja AEMFC puhul ning jääb 
vahemikku 180–210 oC, elektrolüüdina kasutatakse fosforhapet. Tänu kõrgemale temperatuurile suudab 
see kütuseelement vastu võtta väikses koguses CO-d, mis mõningatel juhtudel võib kasuks tulla. Nagu 
PEMFC, vajab ka PAFC plaatina-katalüsaatorit, mis teeb energiamuundamise kalliks. PAFC elektriline 
efektiivsus on üsna madal, umbes 40%, kuid jääksoojuse kasutamisel on üldine energiaefektiivsus kuni 80%. 
PAFC-d on kasutatud statsionaarsete seadmete jaoks juba alates 1970. aastatest. PAFC-tehnoloogia on 
juba välja arenenud ning tootmiskulude vähendamise võimekus on üsna madal. PAFC puudused on veel 
madal voolutihedus, tugevate hapete kasutamine ja vajadus keeruka veekäitlussüsteemi järele. Praegusel 
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ajal on fosforhappe kütuseelementide uuringud keskendunud süsteemi vastupidavuse ja stabiilsuse 
arendamisele. 

4) Tahkeoksiid-kütuseelemendid (SOFC) (Lindorfer, Rosenfeld, and Böhm 2020; Lymperopoulos et al. 
2019; Adolf et al. 2017; Dicks and Rand 2018;  Elcogen - Solid Oxide Cells and Stacks  ) 

Tahkeoksiid-kütuseelemendid koosnevad elektroodist, milleks on tahked poorsed oksiidid, ning 
keraamilisest elektrolüüdist nende vahel. SOFC töötemperatuur on vahemikus 500–1000 oC, seega on selle 
käivitusaeg üsna pikk. SOFC elektriline efektiivsus on üsna suur, ligi 70%, ning üldine efektiivsus 85%. Selle 
tõttu sobivad need kasutamiseks statsionaarses elektrienergia tootmises ning elektri- ja soojuse 
koostootmises. Tänu kõrgele töötemperatuurile on SOFC-l palju eeliseid: kütusena on võimalik kasutada 
süsivesinikke, mis pakub head võimalust vesinikupõhisele majandusele üle minemiseks; SOFC ei vaja kalleid 
katalüsaatoreid; sel on pikk eluiga (kuni 90 000 tundi). Nende omaduste tõttu sobib SOFC hästi elektri ja 
soojuse koostootmiseks. Arvestades paigaldamisvõimsust on SOFC piisavalt väljatöötatud tehnoloogia, 
kuid jääb siiski PEMFC-le alla. Elcogeni (Eesti) toodetud tahkeoksiid-kütuseelementide pilootprojekte on 
paigaldatud näiteks Soome, Vietnami ja Itaaliasse. Selle TVT on hinnanguliselt 6–7. 

5) Sula-karbonaatkütuseelemendid (MCFC) (Lindorfer, Rosenfeld, and Böhm 2020; Mehmeti et al. 2016; 
Adolf et al. 2017; Dicks and Rand 2018) 

Nagu SOFC, töötab ka MCFC kõrgel temperatuuril (600 oC), võimaldades süsivesinike kasutamist kütustes. 
Sula-karbonaatkütuseelementides kasutatakse elektrolüütidena näiteks Li või K karbonaate, mis on 
toatemperatuuril tahked ained, aga töötemperatuuril vedelad. Peamine eelis MCFC kasutamisel on see, et 
seda saab kasutada süsinikdioksiidi sidumiseks. MCFC TVT on 5–6. 

6) Otsemetanool-kütuseelement (DMFC) (Dicks and Rand 2018) 

Sarnaselt PEM-kütuseelemendile töötab DMFC madalal temperatuuril 50–120 oC juures. Kütuseks aga 
kasutatakse selles, nagu nimigi ütleb, metanooli. Üks selle suur eelis on teoreetiline 97% energia 
muundamise efektiivsus. Kahjuks on aga praegusel hetkel töötavate süsteemide efektiivsus 30–40%. Suur 
probleem on metanooli difusioon läbi membraani, mis vähendabki efektiivsust. Metanool ise on kütusena 
üsna paljutõotav, kuna selle ruumalaline energiatihedus on suurem kui vesinikul ja Li-ioonakudel. Suurimad 
DMFC arendajad on praegu SFC Energy AG (Saksamaa), Ballard Power Systems, Inc. (Kanada) ja Oorja 
Protonics (USA). 
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LISA 1.3 VESINIKUPROGNOOSE MAAILMA RIIKIDEST 

 

JOONIS L1.2 VESINIKU NÕUDLUS SEKTORITE KAUPA LÕUNA-KOREAS AASTANI 2050, ALLIKAS: HYDROGEN 
ROADMAP KOREA 

JOONIS L1.1 VESINIKU NÕUDLUS SEKTORITE KAUPA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES AASTANI 2050 ALLIKAS: 
ROADMAP TO A USA HYDROGEN ECONOMY 
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JOONIS L1.3 VESINIKU NÕUDLUS SEKTORITE KAUPA PRANTSUSMAAL AASTANI 2050; ALLIKAS: DEVELOPING HYDROGEN 
FOR THE FRENCH ECONOMY 
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2.1.  SISSEJUHATUS 

Selles uuringu osas antakse valdkondade kaupa praegusest olukorrast ülevaade, mis on vajalik, et 
mõista vesiniku potentsiaalse tootmise ja kasutuselevõtu võimalusi Eestis. Teisisõnu on selle uuringu 
osa eesmärk pakkuda olemasolevate andmetega sisendit vesinikupotentsiaali mudeldamiseks ja 
hinnata seda analüüsi III osas. Esitatud analüüs kaardistab senist energia tootmist ja tarbimist 
erinevates sektorites ning kirjeldab olemasolevat infrastruktuuri (gaasivõrk, tanklavõrk, CO2 
ladustamisvõimalus, vesiniku ladustamisvõimalus) (Tabel 2.0). Energiatarbimise kaardistamine aitab 
hinnata, kus saaks tulevikus fossiilkütuseid vesinikuga asendada. Erinevate sektorite olukorra 
ülevaatesse on integreeritud uurimuse raames korraldatud eksperdiintervjuudest välja tulnud 
põhiseisukohad ja arvamused. Aruande lõpus on esitatud kokkuvõte peamistest võimalustest vesiniku 
kasutuselevõtuks, lähtudes olukorra analüüsist ja selle tervikpildist.  

 

ENERGIATOOTMINE TÖÖSTUS HOONED TRANSPORT JAOTUS JA 
LADUSTAMINE 

• Ülevaade energia 
tootmisest ja 
kogutarbimisest 
(taastuv ja 
taastumatu) 

• Eksport ja import 

• Ammoniaagi ja 
metanooli 
eksport ja 
import 

• Energiatarbimine • Energiatarbimine 
• Sõidukipargi 

struktuur 

• Gaasivõrk 
• Tanklavõrgustik 
• Valmisolek 

vesiniku 
ladustamiseks ja 
CO2 
kinnipüüdmiseks 

Allikas: autorite koostatud joonis 

Eesti olukorra kaardistamisel kasutati nii Euroopa kui ka Eesti ametlikke dokumente ja statistikat. 
Lisaks kasutati asjassepuutuvate ettevõtete ning erinevate organisatsioonide (Elering, Statistikaamet, 
EKUK jne) andmestikke.  

Projektimeeskond korraldas 2020. aasta detsembris 15 eksperdiintervjuud 18 spetsialistiga Eesti 
energeetika-, transpordi-, tööstus- ja gaasivaldkonna strateegilistest asutustest (lisa 2.1), kes on kas 
tulevikus või praegu seotud vesiniku väärtusahela osadega. Intervjuud tehti videokõnede teel pool-
struktureeritud personaalintervjuudena (küsimused toodud lisas 2.2). 

Intervjuude eesmärk oli mõista Eesti valmisolekut vesiniku kasutuselevõtuks ning kaardistada 
ekspertide hinnanguid sobivaimatest vesiniku kasutusvaldkondadest tulevikus. Seejuures tuleks 
arvestada, et intervjuud olid subjektiivsed, põhinesid ekspertide isiklikel arvamustel, mitte kindlatel 
allikatel. Vastused koondati ühtsesse faili, mille põhjal projektimeeskond vormistas kvalitatiivse 
kokkuvõtte kolme teemavaldkonna lõikes: vesiniku tootmine, tarbimine, jaotus ja ladustamine. 
Koondatud eksperthinnangud on sisend Eesti rohelise ja sinise vesiniku tootmise, jaotamise ja 
tarbimise potentsiaali ning kasutuselevõtu võimekuse tuvastamisel, abistades eelkõige vesiniku 
arengustsenaariumite kujundamisel.  

TABEL 2.0 VÕTMEASPEKTID EESTI VESINIKUPOTENTSIAALI KASUTAMISE KAARDISTAMISEKS (SH VALMISOLEK CO2  

KINNIPÜÜDMISEKS JA LADUSTAMISEKS, METANOOLI JA SINISE VESINIKU TOOTMISEKS) 
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2.2.  ENERGIA TOOTMINE JA LÕPPTARBIMINE 

Vesiniku toodetakse peamiselt kahe protsessi, auru-metaani reformimise ja elektrolüüsi teel, milleks 
on hädavajalik energia olemasolu, seetõttu antakse käesolevas peatükis ülevaade kogu senisest 
energiatootmisest Eestis. Taastuvat elektrit nagu päikese-, tuule-, bio29- ning hüdroenergiat saaks 
kasutada otse rohelise vesiniku tootmiseks. Seevastu ülevaade taastumatu energia senisest 
tootmisest ja tarbimisest aitab terviklikult mõista kogu Eesti energiavajadust ning on vajalik taustainfo 
heitkoguste aspektist lähtuvalt ka kliimaneutraalsuse saavutamiseks ja selle energiaosa võimalikuks 
asendamiseks taastuvate allikate, sealhulgas vesinikuga. Lisaks antakse ülevaade senisest energia 
ekspordist ja impordist ning taastuvenergia prognoositud potentsiaalist ja eesmärkidest Eestis. 

Eestil täitus Euroopa Liidu 2020. aasta kogu energia lõpptarbimisest taastuvenergia moodustatava 
osakaalu eesmärk 2011. aastal, kuid 2030. aasta eesmärgi täitumiseni on veel arenguruumi. Sektor, 
mis peab eesmärkide saavutamiseks kõige rohkem pingutama, on transport. (Joonis 2.1) 

 

Allikas: REKK 203030 

 

29 Bioenergia puhul on tähtsal kohal ka koostootmisjaamad. 
30 „Energiamajanduse arengukavas aastani 2030 (ENMAK 2030) seati aastaks 2030 riigisisene eesmärk tarbida 

taastuvenergiat mahus, mis oleks vähemalt 50% energia lõpptarbimisest (~16 TWh). Teatises „Riiklik energia- ja 
kliimakava aastani 2030” tuli eesmärke kirjeldada EL-i ühtsest formaadist ning metoodikast lähtuvalt. Seetõttu 
on REKK 2030-s esitatud taastuvenergia eesmärk (42%) mõneti erinev ENMAK 2030-s kirjeldatust. Nimelt esitab 
REKK 2030 taastuvenergia eesmärgid energia summaarse lõpptarbimise kohta, ENMAK 2030-s esitati eesmärgid 
energia lõpptarbimise kohta. Energia summaarne lõpptarbimine on kõrgem kui energia lõpptarbimine, sest 
sisaldab lisaks ka elektri ja soojuse tootmisseadmete omatarvet ning kadusid energiavõrkudes. Sarnaselt ENMAK 
2030-le tarbitakse Eestis REKK 2030 kohaselt aastal 2030 ~16 TWh taastuvenergiat.“ REKK 2030, lk 22 
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Allikas: Greenhouse gas emissions in Estonia 1990–2021 

2019. aastal oli Eesti kasvuhoonegaaside heitkogused kokku 13 983,5 kt (LULUCF-i arvestamata 
14 699,12 kt), millest põhiosa ehk 83,6% moodustas energiasektor. Transpordisektor, mida 
arvestatakse kasvuhoonegaaside heitkoguste inventuuris energiasektori alla, moodustas sellest 
omakorda 19.5% (Joonis 2.2). (Keskkonnaministeerium, 2021) 

2.2.1.  ELEKTRIENERGIA  

2020. aasta Eleringi andmete järgi oli taastuvelektrienergia osakaal 54% ning mittetaastuvate allikate 
osakaal 46% kogu võrku sisenenud elektrienergiast (Joonis 2.3). 

 

 

Allikas: Elering 

ELEKTRIENERGIA TOOTMINE TAASTUMATUTEST ALLIKATEST | Eleringi andmetel pärines 2020. aastal 
võrku sisenenud elektrienergiast 54% fossiilsetest ehk mittetaastuvatest allikatest (Joonis 2.3), mis 
tähendab, et Eestis toodetakse endiselt suur osa elektrienergiat peamiselt Ida-Virumaal leiduvast 
tahkest fossiilsest kütusest ehk põlevkivist. Statistikaameti andmetel toodeti aastal 2019 põlevkivist 
elektrit 4295 GWh (Statistikaamet KE033, 2019). Lisaks põlevkivile toodetakse elektrienergiat vähemal 
määral ka muudest taastumatutest allikatest nagu maagaasist, põlevkivikütteõlist ja põlevkivigaasist. 
Kokku toodeti Eleringi andmetel 2020. aastal taastumatutest allikatest elektrit 2580 GWh.31  

ELEKTRIENERGIA TOOTMINE TAASTUVATEST ALLIKATEST | 2020. aastal toodeti Eleringi andmetel 
taastuvatest energiaallikatest võrku suunatud elektrienergiat kokku 46% (2 229 798 MWh). Sellest 
pool ehk 55% toodeti biomassist (1 230 596 MWh); 37% põhines tuuleenergial (823 712 MWh) ning 
väiksema osa moodustasid päikeseenergia (118 981 MWh, 5%)32 ja hüdroenergia (27 380 MWh, 1%) 
(Joonis 2.4). 

 

31 Elering, Toodang ja prognoos: https://elering.ee/toodang-ja-prognoos (22.12.2020) 

 

JOONIS 2.3 VÕRKU SISENENUD TAASTUVA JA MITTETAASTUVA ELEKTRIENERGIA TOOTMINE 2020, MWh 

JOONIS 2.2 CO2 EMISSIOONIDE JAOTUMINE SEKTORITE KAUPA 2019. AASTAL 
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JOONIS 2.4 TAASTUVELEKTRI JAGUNEMINE ENERGIAALLIKA KAUPA 2020. AASTAL, MWH 

 

Allikas: Elering 

Taastuvenergia aastaraamatus on esitatud taastuvelektri tootmisvõimsused33 Eestis 2019. aastal, 
mille kohaselt moodustavad üle poole taastuvelektri tootmisvõimsusest elektrituulikud (51%) ning 
veidi alla veerandi biomassil töötavad jaamad (24%), tähtsal kohal on taastuvelektri tootmisvõimsusi 
arvestades ka päike (19%). (Taastuvenergia Koda, 2019) 

JOONIS 2.5 TAASTUVELEKTRI TOOTMISVÕIMSUSED EESTIS ALLIKATE LÕIKES (MW) 

 

Allikas: ETEK 

 

33 Toodetud elekter ja installeeritud tootmisvõimsus pole tingimata võrdsed/võrdelised, sealt ka 
erinevus taastuvelektri reaalsete tootmismahtudega võrreldes. Ümardatud näide sellest: kui 100 MW 
paneelidega toodetakse 100 GWh aastas (u 10% kasutustegur), 100 MW tuulikutega 300 GWh aastas 
(kasutustegur u 30%), on võimsus sama, kuid toodang erinev. 
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JOONIS 2.6 VÕRKU SISENENUD ELEKTRI TOOTMINE 2020. AASTAL, GWH 

 

Allikas: Elering 

Päike 
2018. aastal liitus elektrivõrguga kokku ligikaudu 90,7 MW uut taastuvelektri tootmisvõimsust, millest 
enamuse moodustasid kuni 1 MW võimsusega päikeseelektrijaamad üle Eesti. Võrku sisenenud elektrist 
oli aastal 2019 Eleringi andmetel päikeseenergiast toodetud 54 GWh ning 2020. aastal 119 GWh (Joonis 
2.6). Taastuvenergia 2019 aastaraamatus on välja toodud, et kui 2017. aasta lõpu seisuga moodustas 
installeeritud koguvõimsus vaid 4%, siis 2019. aasta lõpu seisuga on sama osakaal tõusnud koguni 19%-ni 
(Joonis 2.5).  

Selle põhjus on tehnoloogia jätkuv odavnemine ning regulatsioon, mille kohaselt lõppes 2018. aastaga 
taastuvelektri toodangu toetusskeem senistel tingimustel kuni 1 MW võimsusega uutele päikesejaamadele. 
Uue kriteeriumi kohaselt väljastatakse 2018. aastast toetusi kuni 50 kW jaamadele 2020. aasta lõpuni. 
2019. aastal tehti Eestis esmakordselt algust taastuvenergia vähempakkumistega, esmalt kolme 5 GWh 
mahuga vähempakkumisega aastatel 2019–2021. Aastatel 2021 ning 2023 on plaanis ka esimesed 
suuremahulised (450 GWh ja 650 GWh) taastuvenergia vähempakkumised. 34  Hinnanguliselt on Eestis 
ligikaudu 3000 päikesepaneelidega elektritootjat, mille hulgas on lisaks võrku ühendatud süsteemide 
omanikele ka neid, kes on päikesepaneelid paigaldanud, kuid pole sellest võrguettevõtjat teavitanud. 
Kuivõrd see statistikas ei kajastu, on tootjate koguarvu lõpliku täpsusega keeruline hinnata. 
(Taastuvenergia Koda, 2019) 

Tuul 
Eesti Taastuvenergia Koja andmetel on 2019. aasta lõpu seisuga Eestis võrku ühendatud 144 elektrituulikut 
koguvõimsusega 320 MW. Eleringi andmetel oli 2019. aastal 692 GWh võrku sisenenud elektrist toodetud 
tuuleenergiast ning 2020. aastal 828 GWh. (Joonis 2.6) Viimaste aastate ehitustegevuse vaibumine 
tuuleenergiasektoris on tingitud regulatiivsetest piirangutest, näiteks 600 GWh mahupiirang 
taastuvenergia toetuse puhul, ning ka erinevatest looduslikel ja riigikaitselistel ettekäänetel seatud 
piirangutest uute tuuleparkide rajamisele. Samas rõhutatakse, et Eesti riigisiseste taastuvelektri tootmise 
eesmärkide täitmisel mängib eelkõige suurt rolli tuuleparkide rajamine soodsate tuuleoludega 
piirkondadesse nagu Lääne-Eesti rannikuala, saared, Läänemeri jm. (Taastuvenergia Koda, 2019)  

 

 

34 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Taastuvenergia: https://mkm.ee/et/tegevused-

eesmargid/energeetika/taastuvenergia 

2016 2017 2018 2019 2020

Päikeseenergia 3 5 13 54 119

Tuuleenergia 590 669 591 692 828

Biomassist toodetud energia 739 908 951 1139 1231

https://mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/energeetika/taastuvenergia
https://mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/energeetika/taastuvenergia
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Biokütused 
Suurema osa kodumaisest taastuvelektrist toodetakse biomassist, mida kasutavad kütusena enamasti 
mitmed elektri ja soojuse koostootmisjaamad. 2019. aastal toodeti Eleringi andmetel biomassist võrku 
elektrit 1139 GWh ning 2020. aastal 1231 GWh (Joonis 2.6). Lisaks biomassile on mõningane roll 
biokütustes ka biogaasil, mille laiem kasutuselevõtt Eestis leidis aset 2010. aastate esimeses pooles. Eestis 
tegutseb kokku 17 biogaasijaama, neist viis põllumajanduslikku biogaasijaama, seitse reoveepuhastus- ja 
tööstusreovee käitlusjaama ning viis prügilagaasi tootmisüksust. (Taastuvenergia Koda, 2019)  

Alljärgnevalt on esitatud ka riiklikud elektrieesmärgid aastaks 2030 ning üldine kommentaar nende senisele 
täituvusele. 

 

2.2.2  SOOJUSENERGIA 

SOOJUSENERGIA TOOTMINE TAASTUVATEST ALLIKATEST | Taastuvenergiaallikaid kasutatakse soojuse 
tootmisel rohkem kui elektri- ja transpordisektoris kokku. Kodumaiste kütuste tarbimine tähendab seega 
eelkõige taastuva biomassi, nt puidujäätmete kasutamist. Taastuvenergia osakaal soojusmajanduses on 
aasta-aastalt kasvanud, ulatudes 2019. aastal Statistikaameti andmetele toetudes 71%-ni.  

Ligikaudu 60% küttevajadusest on kaetud kaugküttega. 2019. aasta Statistikaameti andmete järgi toodeti 
49% kogu kaugküttesoojuse energiakogusest katlamajades ning 51% koostootmisjaamades. 
(Taastuvenergia Koda, 2019) 

Riiklikud eesmärgid aastaks 2030 Eesti riikliku energia- ja kliimakava järgi 

Taastuvelektri osakaal 40% aastaks 2030 
2640 GWh (2,6 TWh) tuuleelektri tootmist aastal 2030 

41 GWh päikeseelektritoodangut aastal 2030 
30 GWh hüdroelektritoodangut aastal 2030 
1200 GWh biomassil põhinevat elektritoodangut aastal 2030 

 
Võrreldes praeguseid tulemusi ja eesmärke, mis on seatud Eesti riiklikus energia- ja kliimakavas, 

täideti päikeseenergia eesmärk juba 2019. aastal. 2020. aastal täideti ka biomassil põhineva 

elektrienergia eesmärk. Tuule-eesmärkide täitumiseni on veel üpriski pikk tee minna. 

 

Uurimuse raames intervjueeritud eksperdid rõhutasid, et Eesti peaks eelkõige tootma rohelist 
vesinikku, kuid selleks tuleb esmalt suurendada tuule- ja päikeseenergia toodangut. Sinist vesinikku 
oleks ekspertide sõnul võimalik kasutada vaheetapina, et jõuda rohelise vesinikuni. Suurimat 
potentsiaali vesiniku tootmiseks nähakse tuuleparkide juures elektrolüüsi teel. Võimaliku 
vesinikutootmise asukohana pakuti välja Paldiski tuuleparki, kuid toodi välja meretuuleparkide 
rajamise vajadus ja nende suur vesinikutootmise potentsiaal. Eksperdid rõhutasid, et majanduslikult 
oleks mõistlikum eelistada elektrifitseerimist ja kasutada taastuvenergiat otse elektri kujul. Lisati veel, 
et vesinikutootmiseks võiks eelkõige kasutada üle jäävat elektrit ajal, kui tootmine on suurem kui 
tarbimine. Ühe suurema potentsiaalse kasutusvaldkonnana näevad intervjueeritud eksperdid 
vesiniku kasutamist tagavaraenergiaallikana varustuskindluse tagamiseks võrguühenduseta aladel.   
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TABEL 2.2 TOODETUD SOOJUSENERGIA KÜTUSELIIGITI 2019. AASTAL, GWH 

Taastumatud allikad 

Põlevkivi 500,0 

Turvas 50,0 

Raske kütteõli 1,0 

Põlevkivikütteõli (raske fraktsioon) 6,0 

Maagaas 144,0 

Põlevkivigaas 592,0 

Kokku 1293 

% 29 

Taastuvad allikad 

Puiduhake ja -jäätmed 2676,0 

Biogaasid 16,0 

Jäätmekütus 293,0 

Muud taastuvad allikad35 239,0 

Kokku 3224 

% 71 

KOKKU 4517 

Allikas: Statistikaamet 

KOOSTOOTMISJAAMAD | Koostootmisjaamad on mõeldud elektri ja soojuse koostootmiseks 
energiasäästliku tootmise eesmärgil – elektri tootmisel eraldub jääksoojus, mis suunatakse õhku 
paiskamise asemel kaugküttevõrku. Koostootmist kasutavad Eestis ka tööstusettevõtted, kellel on 
tööstusprotsessides vaja auru või soojust. Eestis toodeti 2019. aastal koostootmisjaamades 1509 GWh 
elektrienergiat ning 4070 GWh soojusenergiat (Statistikaamet KE034, 2019). Viimastel aastatel on 
maagaasi asemel Eestis aktiivselt investeeritud kodumaiste ja taastuvate kütuste osakaalu suurendamisse. 
Taastuvkütuste kasutamine koostootmisjaamades soojuse tootmiseks on viimase kümne aasta jooksul 
jõudsalt kasvanud, ulatudes 2018. aastal 66%-ni (Joonis 2.7). (Taastuvenergia Koda, 2019) 

 

35 Muud taastuvad allikad on Statistikaameti KE033 tabeli järgi must leelis, biogaas ja loomsed jäätmed. 
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Eksperdiintervjuudes rõhutasid Utilitase ja Eleringi esindajad biomassil põhinevate koostootmisjaamade 
potentsiaali, kuna need on erinevalt tuuleparkidest töös suure osa aastast ja muudaksid seetõttu 
elektrolüüserite kasutusteguri märgatavalt suuremaks.  

Allikas: ETEK 

2019. aasta sügisel alustas Tallinnas Mustamäel energiatootmist Utilitase koostootmisjaam, mis oli 
möödunud aastal ainus valminud koostootmisüksus Eestis. Uue koostootmisploki elektrivõimsus on 
10 MW ja soojuslik võimsus kuni 47 MW. Mustamäe koostootmisjaam varustab puidujäätmetest toodetud 
soojusega Tallinna linna hooneid ning toodetav elektrienergia müüakse vabaturule. Uute 
koostootmisjaamade rajamine sõltub eelkõige seadusandjast, kuna lisanduva elektritootmisvõimsuse 
investeeringu maksumus elektrivõimsuse ühiku kohta, st 1 MWel kohta, on oluliselt suurem investeeringu 
maksumusest soojusvõimsuse ühiku kohta. Eesti ei ole senini saavutanud Euroopa Liidu 2020. aastaks 
seatud koostootmise eesmärki. Selle kohaselt peaks koostootmisjaamades toodetud elektri osakaal olema 
20% brutotarbimisest, mis aga 2018. aasta lõpu seisuga oli 14,4% ning viimase kaheksa aasta jooksul on 
kasvanud minimaalselt. (Taastuvenergia Koda, 2019) 

2.2.3.  ELEKTRIENERGIA EKSPORT JA IMPORT 

Euroopa heitmekaubanduse süsteemis kaubeldava CO2 lubatud heitkoguste ühikute hinna mitmekordse 
kasvu tõttu osutus 2019. aastal ebaefektiivsemates põlevkivikateldes elektri tootmine majanduslikult 
ebamõistlikuks. Sisetarbimise stabiilsena hoidmiseks kasvas vajadus elektrienergia impordi järele 
(Taastuvenergia Koda, 2019) Võrreldes 2018. aastaga liikus 2019. aastal Põhjamaadest ehk põhiliselt 
Soome suunalt Eestisse 40% rohkem elektrit, mis moodustas koguimpordist 86%. Eksport vähenes 2019. 
aastal aga ligi kaks korda (Joonis 2.8). 2020. aastal tõusis elektrienergia import kümne aasta kõrgeimale 
tasemele, imporditi 7367 GWh.36 

 

 

 

 

 

 

36 Eesti elektritootmine liigub keskkonnasõbralikus suunas https://www.stat.ee/et/uudised/eesti-elektritootmine-

liigub-keskkonnasobralikus-suunas  

JOONIS 2.7 TAASTUVATEST KÜTUSTEST TOODETUD SOOJUSE OSAKAAL KOOSTOOTMISJAAMADES 

https://www.stat.ee/et/uudised/eesti-elektritootmine-liigub-keskkonnasobralikus-suunas
https://www.stat.ee/et/uudised/eesti-elektritootmine-liigub-keskkonnasobralikus-suunas
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Allikas: Statistikaamet KE21, 2020 

 

 

 

2.3.    TÖÖSTUS 

Tööstussektoril on vesiniku mõistes kõige suurem potentsiaal roheliste keemiatoodete tootmiseks 
vesinikuühendite baasil, kuna senise maagaasi asendamiseks ei olevat vesiniku põletamine 
eksperthinnangutest lähtudes ohtlike gaaside eraldumise tõttu mõistlik. 37  Nimetatud ühendid on 
ammoniaak ja metanool, mis on mitmesuguste keemiatoodete lähteained ja kasutusel ka 
alternatiivkütustena 38  ning mida on võimalik vesiniku baasil tootmisele üle viia. Käesolevas peatükis 
antakse ülevaade ammoniaagi ja metanooli senisest kasutusest ja olemasolust Eestis.  

2.3.1.   AMMONIAAGI JA METANOOLI EKSPORT JA IMPORT  

Eestis puuduvad suured ammoniaagi- ja metanoolitööstused, mistõttu sõltub Eesti ammoniaagi ja 
metanooli tarbimine enamasti impordist. Suurimad metanooli- (70% kogu metanooli impordist aastal 
2019) ja ammoniaagikogused (63% kogu imporditud ammoniaagist aastal 2019) imporditakse Eestisse 

 

37 Vesiniku põlemisel kõrgel temperatuuril eralduvad NOx ja SOx heited. 

38 Metanool ja ammoniaak on kasutusel ka alternatiivkütustena. Näiteks nähakse ammoniaaki võimaliku kütusena 

merenduses: Hansson, J.; Brynolf, S.; Lehtveer, M. 2020, The Potential Role of Ammonia as Marine Fuel—Based on 
Energy Systems Modeling and Multi-Criteria Decision Analysis, 15.03.2020, https://www.mdpi.com/2071-
1050/12/8/3265/pdf 
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JOONIS 2.8 ELEKTRIENERGIA IMPORT JA EKSPORT AASTATEL 2010–2020 

Eksperdid, keda uuringu koostamisel intervjueeriti, leidsid, et vesiniku transpordikulu tõttu oleks Eestil 
soodsam seda ise kohapeal toota ja tarbida. Lisaks arvati, et Eestil on potentsiaali olla vesiniku 
eksportija, mitte importija. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/12/8/3265/pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/8/3265/pdf
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Venemaalt, teisel kohal on Leedu ning väiksemaid koguseid tuuakse sisse ka Poolast, Valgevenest ja teistest 
Euroopa riikidest. (Eesti statistika, 2019)39 

AMMONIAAK| Ammoniaagi saamiseks liidetakse kõrgel temperatuuril ja rõhul atmosfäärne lämmastik 
raudkatalüsaatori abil vesinikuga. Umbes 80% tööstuslikult toodetud ammoniaagist kasutatakse väetistes 
ning ülejäänud osa plastis, farmaatsias, lõhkeainetes, kodukeemias ning sünteetilise kiu ja vaigu tootmisel. 
Maailma suurim ammoniaagitootja on Aasia eesotsas Hiinaga, kus toodetakse peaaegu 1/3 kogu maailmas 
toodetavast ammoniaagist (umbes 70 miljonit t aastas). Ligikaudu 15 miljonit t ammoniaaki aastas 
toodavad ka Venemaa, Lähis-Ida, Põhja-Ameerika ja Euroopa.40  

Kuni 2009. aastani tootis Eestis vedelat kaubandusammoniaaki AS Nitrofert, mille toodangu kogumaht 
aastal 2007 oli 81 t (Leppik T., 2008). Peamise toorainena kasutas AS Nitrofert Venemaalt tarnitud maagaasi. 
Hetkel Eestis ühtegi ammoniaaki tootvat ettevõtet ei eksisteeri.  

2018. aastal importis Eesti kokku 390 798 t ammoniaagil põhinevaid lämmastikväetisi, mineraale või 
kemikaale, mille puhta ammoniaagi sisaldus oli 5470 t. (WITS, 2018) Suurim ammoniaagiterminal on Eestis 
Sillamäe sadam, mis käitleb aastas umbes miljon tonni Vene mineraalväetiste tootja EuroChem 
ammoniaaki. Toodanguga varustatakse Belgias Antwerpenis asuvat väetisetehast ning samuti EuroChemi 
kontserni kuuluvat Leedu väetisetootjat Lifosa. (Ots M., 2020)  

METANOOL | Metanool on vedel vees lahustuv ja kergesti biolagunev kemikaal. See koosneb neljast 
vesiniku-, ühest hapniku- ja ühest süsinikuaatomist ning kuulub orgaaniliste kemikaalide rühma, mida 
nimetatakse alkoholideks, olles selle kõige lihtsam liige. Peamine metanooli tootmise lähteaine on 
maagaas ning metanooli toodetakse kõige sagedamini tööstuslikuks otstarbeks, kuna seda kasutatakse 
muude keemiliste ühendite valmistamiseks, millest omakorda toodetakse tuhandeid tooteid, näiteks 
mitmesuguseid ehitusmaterjale (värvid, polüester, plastid, vahud, vaigud), tervise- ja farmaatsiatooteid. 
Lisaks on metanool ka suhteliselt puhtalt põlev biolagunev kütus ning oleks üks alternatiivkütustest 
mitmesuguste sõidukite, laevade käitamiseks ja ka kodude kütmiseks. 41  Ehkki metanoolitehast Eestis 
hetkel pole, on selle rajamisest kõnelenud näiteks Eesti Energia (BNS, 2020)42. Metanooli imporditi 
2018. aastal Eestisse 4810 t. 

RAFINEERIMISTEHASED | Eestis puuduvad hetkel rafineerimistehased. Põlevkiviõli rafineerimistehase 
rajamist Ida-Virumaale Sillamäele või Auverre on kaalunud Eesti Energia koostöös VKG-ga, sellest on aga 
viimaste otsuste järgi loobutud. (Kundla R., 2020) 

 

 

 
 

 

39 Mida Eesti impordib? (2019): https://data.stat.ee/visualize/tree_map/import/all/all/6290511/2019/?locale=et 

(23.12.2020) – Allikas ei arvesta transiiti.  

40 Index Mundi, Ammonia production by country: https://www.indexmundi.com/minerals/?product=ammonia 

(28.12.2020) 

41 Methanol Institute: https://www.methanol.org/about-methanol/ (28.12.2020) 

42 BNS, 2020, Postimees, Eesti Energia tahab rajada 280-miljonise metanoolitehase: 
https://majandus24.postimees.ee/7063653/eesti-energia-tahab-rajada-280-miljonise-metanoolitehase 

Intervjueeritud ekspertide sõnul on Eestis vesinikukasutamise potentsiaal keemiatööstusel või muudel 
tööstusharudel, kus kasutatakse töös kõrgeid temperatuure. Lisaks arvavad eksperdid, et metanoolil ja 
ammoniaagil oleks Eestis turg olemas, seda näitab ka impordistatistika. 

https://data.stat.ee/visualize/tree_map/import/all/all/6290511/2019/?locale=et
https://www.indexmundi.com/minerals/?product=ammonia
https://www.methanol.org/about-methanol/
https://majandus24.postimees.ee/7063653/eesti-energia-tahab-rajada-280-miljonise-metanoolitehase
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2.4.         HOONED 

Vesinikku nähakse kui potentsiaalset alternatiivi, mis aitaks vähendada hoonetes veel kasutusel olevaid 
fossiilkütuseid, eelkõige senist maagaasikasutust hoonetesektoris. Hoonetesektori küttevajadus 
rahuldatakse enamasti biomassi, elektri ja keskküttega. Põhilised kütuseliigid, mida hoonetesektoris 
energia saamiseks 2019. aastal kasutati, on toodud tabelis 2.3, mis näitab, et hoonetesektori energia 
põhineb peamiselt tahketel biokütustel, kuid vesiniku kasutuselevõtt aitaks sektoris veelgi fossiilsete 
kütuste tarbimist vähendada. 

Eestis moodustab kodumajapidamiste energiatarve kogu energiabilansist 42,7% (REKK 2030). 
Kodumajapidamiste kasvuhoonegaaside heitkogused 2019. aastal olid 302,90 kt CO2 ekv (Joonis 2.2). 
Põhilised tarbitavad energialiigid on elektrienergia, gaas ja soojus. Tulenevalt Eesti kliimast vajatakse 
hoonete kütmiseks soojust vähemalt seitsmel kuul aastas, seetõttu tarbitakse riigis elektrienergiat vähem 
kui soojusenergiat (2019. aasta andmed Joonis 2.9). (REKK 2030)  

JOONIS 2.9 HOONETESEKTORI ENERGIATARBIMINE 2019. AASTAL, GWH 

 

Allikas: Statistikaamet KE0230, 2019 

2018. aastal moodustas soojus kogu energia lõpptarbimisest 42%. Kui vaadelda ainult kodumajapidamisi, 
oli soojuse osatähtsus 62%. Taastuvenergia osakaal soojusmajanduses on aasta-aastalt kasvanud, 
2019. aastal oli see Eurostati andmetel 52,28% (Joonis 2.1) (Eurostat, 2019).  

TABEL 2.3 HOONETESEKTORI KÜTUSETARBIMINE 2019 

Kütuseliik Kogus 2019 

Muu bituumenkivisüsi, tuhat t 4 

Vedelgaas (propaan, butaan), tuhat t 8,7 

Gaasiõli ja diisliõli, v.a biokütuse osa, tuhat t 22 

Raske kütteõli, tuhat t 3 

Maagaas, TJ 6101 

Primaarsed tahked biokütused (sh küttepuit), TJ 16 302 

Biogaas, TJ 94 

Allikas: Statistikaamet KE0230, 2019 

KAUGKÜTE |Kaugkütet kasutab 60% Eesti elanikest ning Eestis on rohkem kui 200 kaugküttepiirkonda. Ka 
kaugküttes on tähtsal kohal kodumaiste kütuste hulga suurendamise vajadus, kuna maagaasi hind on 

4991

4994,44

Elektrienergia

Soojusenergia

Ekspertide arvamusel on hoonetes peamine vesinikukasutuse potentsiaal kütmisel ehk vesiniku 
lisamisel maagaasivõrku või soojuse tootmisel lokaalsetesse küttelahendustesse. Elektriga kütmisel 
ei ole mõistlik elektrit konverteerida vesinikuks, millel on väiksem kasutegur. Soojussektoris on 
mõistlikum biojäätmeid kasutada kaugküttes ja otsest elektrifitseerimist soojuspumpades. 
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kõikuv ning seda tarnitakse peamiselt Venemaalt, mis on geopoliitilist julgeolekut silmas pidades risk. 
Lisaks aitab taastuvkütustele üleminekut kaugküttevõrgustikus edendada ka liginullenergiahoonete 
regulatsioon, kuna taastuvaid energiaallikaid ja koostootmist kasutav kaugküte võimaldaks täita 
liginullenergiahoonetele esitatavaid nõudeid, ilma et hoonete ehituskulud märkimisväärselt kasvaksid (TTÜ 
Soojustehnika instituut, TTÜ projekteerimise instituut, 2016). Statistikaameti viimastel andmetel oli 
2018. aastal taastuvenergia osakaal kaugküttes 50% ning oodata on selle jätkuvat suurenemist, eelkõige 
hakk- ja muu väheväärtusliku puidu baasil olevate väiksemate katlamajade arvelt, kus seni on kasutatud 
kütteõli. (Taastuvenergia Koda, 2019)  

LOKAAL- JA KOHTKÜTE | Piirkondades, kus puudub kaugküttevõimalus, kasutatakse soojuse saamiseks 
lokaal- või kohtkütte meetodit. Levinumad küttesüsteemid või nende kombinatsioonid on näiteks 
elektriküte, ahjud, pliidid, kaminad, katelseadmed, soojuspumbad. Eesti lokaalkütte ametlikku statistikat 
veel saadaval ei ole, kuid ETEKi, Statistikaameti ja valdkonna spetsialistide hinnangul toodeti 2018. aastal 
lokaalküttes soojust ligikaudu 5900 GWh. Seejuures on levinuim lokaal- ja kohtkütte kütus puit (44%); teisel 
kohal on soojuspumbad (34%) ning kolmandal maagaas (15%). Soojuse tootmisel elektri kasutamise kohta 
usaldusväärsed andmed puuduvad (v.a soojuspumpade puhul). (Taastuvenergia Koda, 2019)  

2.5.      TRANSPORT 

Vesiniku potentsiaalse kasutamise mõttes on transpordisektor üks suuremaid valdkondi. Toetudes 
põhiliselt fossiilsetele kütustele on sektori taastuvenergia kasutamise eesmärgid saavutamata, seetõttu 
võimaldaks raudtee- ja maanteetranspordi elektrifitseerimine jõuda vajalike taastuvenergia osakaaludeni. 
Lisaks elektrisõidukitele ning biometaanile aitaks kütuseelemendil põhinevate sõidukite kasutuselevõtt 
sellel senini süsinikumahukal sektoril vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguste teket. Peatükis 
kaardistatakse energiatarbimist Eesti transpordisektoris ning kirjeldatakse Eestis olemasoleva sõidukipargi 
struktuuri. 

2.5.1.  ENERGIATARBIMINE TRANSPORDISEKTORIS  

Eestis kulub ligikaudu 25% tarbitud energiast transpordile, millest 94% kasutatakse maanteevedudel ja 
autodes. 2019. aastal oli transpordisektori elektrienergia tarbimise maht 56 GWh. Eestil puudub nafta 
rafineerimise võimekus, seetõttu imporditakse vedelkütuseid peamiselt Soomest Porvoo tehasest ja 
Leedust (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2021). Transpordisektori kasvuhoonegaaside 
kogus oli 2019. aastal 2394,75 kt CO2 ekv, mis moodustas ligikaudu 16,3% kogu Eesti selle aasta 
kasvuhoonegaaside kogusest (Joonis 2.1). (Keskkonnaministeerium, 2021) 
Taastuvenergia moodustas 2019. aastal ainult 5,148% transpordisektori energiatarbest, sektori 
kütusetarbimise jagunemine on toodud tabelis 2.4. Eestil oli kohustus 2020. aastaks jõuda 10% taastuvate 
energiaallikate osakaaluni transpordisektori energiatarbimises, aastal 2019 oli sama näitaja aga ainult 
5,15%. (Eurostat, Share of energy from renewable sources, 2021) Transpordisektoris oleks seetõttu 
vesinikul suur potentsiaal; vesiniku kasutuselevõtt raudtee-, mere- ja maanteetranspordis võimaldaks 
saavutada sektori 10% taastuvenergia eesmärgi sektoris. Lennundust antud uuringus ei käsitleta, kuna 
Eestil puudub sünteetiliste kütuste tööstus ja selle nullist arendamine nõuaks suuri investeeringuid. Lisaks, 
on kütuseelemendil põhinevad lennundustehnoloogiad alles teadus- ja arendustegevuse etapis. 

 

Kõige suuremat vesiniku kasutuselevõtu potentsiaali näevad eksperdid just transpordisektoris seoses 
suure CO2 vähendamise vajadusega. 
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TABEL 2.4 TRANSPORDISEKTORI KÜTUSETARBIMINE 2019 

Kütuseliik Kogus 2019 

Vedelgaas (propaan, butaan), tuhat t 9,7 

Mootoribensiin (autobensiin), v.a biokütuse osa, tuhat t 260 

Lennukipetrool (reaktiivkütus), v.a biokütuse osa, tuhat t 1 

Gaasiõli ja diisliõli, v.a biokütuse osa, tuhat t 498 

Maagaas, TJ 298 

Biogaas, TJ 216 

Biobensiin segus, tuhat t 11 

Biodiisel segus, tuhat t 21 

Allikas: Statistikaamet KE0230, 2019 

Allpool tabelis 2.5 on eraldi esitatud maanteetranspordi täpsem kütusekasutus kütuseliikide lõikes. 
 
TABEL 2.5 KÜTUSTE TARBIMINE MAANTEETRANSPORDIS, KT 

Aasta Diisel Bensiin Segatud 
biodiisel 

LPG Segatud 
biokütus 

Maagaas Elekter 

2007 415,95   340,70   -  1,69   -  -  - 

2008  401,57   338,59   1,77   2.38   1,28   -  - 

2009  351,59   306,87   0,13   2,48   0,10   -  2,06  

2010  392,00   289,00   6,19   2,24   4,48   0,04   1,98  

2011  427,37   267,99   5,30   2,47   3,84   0,26   1,89  

2012  451,61   256,43   5,30   3,25   3,84   0,54   1,89  

2013  453,63   240,66   4,42   3,81   3,20   0,86   1,81  

2014  456,66   241,71   7,07   4,56   5,12   1,57   1,55  

2015  477,88   240,66   3,54   5,44   2,56   2,77   1,46  

2016  484,95   254,32   2,65   6,11   1,92   4,13   1,46  

2017  495,06   266,93   1,33   7,32   0,96   4,55   1,38  

2018  500,21   272,19   12,28   8,82   4,87   7,11   1,46  
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Allikas: Eurostat, Final energy consumption in road transport 

Eesti transpordivõrk koosneb maantee- raudtee-, vee- ja õhuliiklusele tarvilikust taristust. 2021. aasta 
1. jaanuari seisuga on Eesti riigiteede kogupikkus 16 668 km, millele lisandub sõltuvalt ilmastikuoludest 
kuni 87,6 km ulatuses ajutisi jääteid. Kohalikke teid on Eestis 24 060 km ja era- ning metsateid 18 398 km 
(31.12.2008 Statistikaameti andmed) (Transpordiamet, 2021). Raudtee pikkus Eestis on 2164 km, millest 
624 km on mitteavalik. Elektriraudtee pikkus on 132 km. Rail Baltic on Eesti lähiaastate suurim kavandatud 
transpordiinvesteering, mille eesmärk on luua otseühendus Euroopa Liidu raudteevõrguga. Ehitustöödega 
alustati 2018. aastal ning raudtee peaks toimima hakkama 2025. aastal. Raudteeühenduse rööpmelaius on 
1453 mm ja kiirus saab olema kuni 240 km/h. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 2020) 

 

 

TAASTUVENERGIA TRANSPORDISEKTORIS 

Biometaan 
Viimastel aastatel on päevakorras olnud biometaani tootmine transpordisektori hüvanguks. Biogaasi ning 
metaani loetakse taastuvkütuseks, kuna selle tootmiseks vajaminev lähteaine on orgaaniline ning taastuv, 
näiteks põllumajanduslikud kõrvalproduktid, reoveesete, biojäätmed, tööstuslik reovesi või muu sarnane 
taastuv orgaaniline produkt. Lisaks on biometaan kasutatav kõikjal, kus täna kasutatakse maagaasi, 
sealhulgas surugaasi (CNG) tarbivates autodes.43 Elering väljastas 2019. aastal 63,1 GWh mahus biometaani 
päritolutunnistusi, mis on enam kui poolteist korda rohkem võrreldes 2018. aasta mahuga (40 GWh). Kogu 
biometaan tarbiti just transpordisektoris. 44  Eesti riikliku energia- ja kliimakava kohaselt tuleb 
transpordisektoris aastaks 2030 saavutada taastuvate transpordikütuste osakaal 14%, mida on planeeritud 
katta eelkõige kodumaise biometaaniga. Kava järgi on plaanis seda toota kuni 340 GWh (REKK 2030).  

Elekrisõidukid 
Biometaani kasutuselevõtu kõrval on transpordisektoris süsinikuneutraalsuse saavutamisel olulisel kohal 
ka elektrifitseerimine, kuna toodetud taastuvelektrit saab suunata otse võrku ja kasutada ka 
liiklusvahendite laadimisel. 2012. aastal rajati Eestisse esimese riigina maailmas üleriigiline elektriautode 
kiirlaadimisvõrk ELMO. Alates 2019. aasta lõpust on ELMO-võrgustiku omanik Elektrilevi. Elektriautode 
kasutusele Eestis andis hoogu ka KredExi ostutoetuse programm, mis lõppes 2014. aastal. 2020. aasta 
lõpus toimus Keskkonnainvesteeringute Keskuse avatud elektriliste sõidukite ostutoetuse taotlusvoor, 
mille toetuse suurus oli 5000 eurot ühe elektrisõiduki kohta 
 
 
 

 

43 Biometaan: https://www.biometaan.info/  

44 Elering, Gaasi päritolutunnistused: https://elering.ee/biometaani-paritolutunnistused-ja-statistika 

Puhta vesiniku kasutamist laevanduses peavad uuringu raames intervjueeritud eksperdid eelkõige 
võimalikuks siseveelaevanduses, sh parvlaevanduses, rannikusõidulaevanduses, väikesaarte 
laevastikus, abilaevastikust Veeteede ameti laevastikus ja ka näiteks eriotstarbelistel laevadel nagu 
süvendajad. Rahvusvahelise laevanduse puhul olevat potentsiaali peamiselt ammoniaagil või teistel 
sünteetilistel kütustel, mis sisaldavad vesinikku, sest puhta vesiniku kasutamiseks on vahemaad liialt 
pikad ja laevadesse ei ole võimalik vajalikus koguses vesinikku mahutada. 

https://www.biometaan.info/
https://elering.ee/biometaani-paritolutunnistused-ja-statistika
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Elektrisõidukite ostutoetust samadel tingimustel jätkata ei plaanita, kuid Keskkonnaministeerium ning 
Majandus- ning Kommunikatsiooniministeerium on tellinud lühiuuringu uute toetusvoorude 
fookusteemade ja kriteeriumide välja töötamiseks. Uuring valmib 2021. aasta juunis. 
(Keskkonnainvesteeringute Keskus, 2021). 2020. aasta 31. jaanuari seisuga oli Maanteeameti registris arvel 
1361 elektrisõidukit, neist 529 kunagisi sotsiaalabi i-MiEV-e. Nissan Leafe oli sel hetkel arvel 521. 2020. 
aasta lõpuks on elektrisõidukite arv tõusnud 1671-ni. Kolmandal kohal on Tesla Model S 70 autoga, kokku 
on Teslasid 91. AMTELi hinnangul oleks reaalne aastas lisanduvate elektriautode arv 3000, mis teeks 
aastaks 2030 u 20 000 elektriautot. (Tampere Y., 2020) 

2.6.    JAOTUS JA LADUSTAMINE 

Gaasilist vesinikku on võimalik tarbijani transportida eelkõige kas maanteed pidi veokites (nn 
toruhaagistes) või gaasitorustiku kaudu. Kuna gaasilist vesinikku toodetakse tavaliselt suhteliselt madalal 
rõhul (20–30 baari), tuleb see enne transportimist kokku suruda. Peatükis on kirjeldatud olemasolevat 
gaasivõrku Eestis ja selle peamisi parameetreid, samuti olemasolevat tanklavõrgustikku (tuleviku 
vesinikutankimiseks) ning vesiniku hoiustamise võimalikkust Eesti oludes.  

2.6.1.  GAASIVÕRK 

Vesinikku on võimalik tarbijani transportida gaasivõrgu kaudu, vähendades seeläbi fossiilsete kütuste 
tarbimist. Euroopa Liidu ja Eesti kliimapoliitilistest eesmärkidest tulenevalt võib lähitulevikus tekkida 
vajadus salvestada energiat gaasivõrgus vesiniku ja ka süngaasi kujul. Eestis on hetkel gaasi- ja 
elektrisüsteemide omavahelise sidumise energiamajandusliku potentsiaali ning tehniliste võimaluste 
kaardistamine veel algusjärgus. Kuna vesinikuühendid erinevad maagaasist, on täiendavad ohud 
ülekandetorustike ja lõpptarbijate seadmete puhul suurem korrosiooni-, plahvatus- ning põlemisrisk45. 

Maagaasi ülekandeteenust ehk gaasi transporti ülekandevõrgus alates Eesti riigipiirist klientide 
liitumispunktideni osutab Elering, mis koondas alates 2016. aasta lõpust elektri ja gaasi ülekandevõrgud 
ühte ettevõttesse ning osutab teenust ühendsüsteemihaldurina (varasemalt tegutses maagaasi 
ülekandevõrk Elering Gaas AS-i nime all).  

Eesti gaasi ülekandevõrk koosneb 977,4 km gaasitorustikust, kolmest gaasimõõtejaamast (lisaks on 
planeeritud Paldiski gaasimõõtejaam) ja 36 gaasijaotusjaamast. Gaasijaotusjaamades paikneb kokku 88 
reguleerimisliini, 82 liini on varustatud kiirsulgekraanidega, kuus liini heitkaitseklappidega. 
Gaasimõõtejaamades mõõdetakse gaasi koguseid, mis sisenevad gaasi ülekandevõrku, ning 

 

45 Dr Hannes Agabus; Dr Jelena Šuvalova; Hardi Koduvere; Dr Andres Siirde; Dr Eduard Latõsov. 2020. Tallinn. 

Vesiniku ja sünteetilise gaasi kasutamise potentsiaal ja ühenditest tulenev mõju ülekandetorustikele ja lõpptarbijate 
seadmetele 

Uuringu eksperdiintervjuudes rõhutati, et vesinikku on fossiilkütuste asemel mõistlik kasutada vaid 

juhtudel, kus muidu ei ole võimalik ega mõistlik elektrifitseerida, kuna vesiniku tootmine ja 

tarbimine on võrreldes elektriga ebaefektiivne. 

Samas toodi välja: „Kui mõelda selle peale, kui kaua elektribussid peavad ennast laadima ja kui palju 

ruumi võtavad akud ning palju nad suvel jahutamisel ning talvel soojendamisel energiat võtavad, 

on vesinik pikamaasõitude puhul palju parem alternatiiv kui akupatarei.“ 

Eksperdiintervjuu, detsember 2020 
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gaasijaotusjaamades toimub ülekandevõrgust jaotusvõrkudesse väljuva gaasi rõhu alandamine, gaasi 
mõõtmine ja lõhnastamine ning klientidega kokku lepitud tarbimisrežiimi tagamine. Gaasi ülekandevõrk 
on maagaasiseaduse järgi üle 16-baarise töörõhuga gaasitorustike ja nendega kohakindlalt seotud ehitiste 
ning ülekandesüsteemi toimimiseks, haldamiseks ja arendamiseks vajalike juhtimis-, kaitse-, side- ja 
mõõtesüsteemide talitluslik kogum, mis on vajalik gaasi ülekandeks ning ühenduste loomiseks teiste riikide 
võrkudega või gaasi transiidiks. (Elering, 2020) 

Eesti tarbijaid varustatakse gaasiga läbi kolme ühenduspunkti: Karksi GMJ, Värska GMJ; Narva GMJ (jJoonis 
2.100). Lisaks on Eestil kaks ühenduspunkti naaberriikide gaasisüsteemidega, mida kasutatakse gaasi 
transportimisel Venemaa ja Läti vahel läbi Irboska-Inčukalns ja Pihkva-Riia paralleeltorustike. Korneti 
ühenduspunktis on torud ühendatud Lätiga ja Misso-Izborsk ühenduspunktis Venemaaga.46 

 

Allikas: Elering 

Peamised arengud gaasi ülekandevõrgu ja investeeringute vallas on seotud varustuskindluse parandamise 
(sõltuvuse vähendamine Venemaa gaasitarnest) ning regionaalse gaasituru arendamisega. Seejuures on 
oluline projekt Pakri poolsaarele planeeritav Balticconnector, mis ühendab Eesti ja Soome gaasi 
ülekandevõrgud. (Elering, 2020) Projekti raames valmib ka Paldiski gaasimõõtejaam, mis võimaldab Eesti 
poolel Balticconnectorit läbiva gaasi kogust (kahesuunaliselt) mõõta. TSO-de vahelise koostöö kokkuleppe 
alusel vahetatakse gaasikoguste mõõtmist Eesti ja Soome vahel üle aasta. Lisaks on Elering koos 22 
gaasisüsteemihalduriga Euroopa vesinikuvõrgu algatuse koosseisus (European Hydrogen Backbone – EHB) 
esitlenud oma nägemust kogu Euroopat hõlmava vesiniku transporditaristu loomiseks. Süsteemihaldurite 
ühise visiooni järgi võiks 2040. aastaks Euroopas olla 40 000 km pikkune 21 riiki läbiv vesinikuvõrk, mida 
laiendataks edaspidi veelgi.47 

Eesti ülekandevõrk koosneb mitmest torustikust, mis erinevad üksteisest maksimaalse lubatud töörõhu 
(MOP), diameetri ja vanuse poolest. 

 

46 Eesti ja regionaalne maagaasisüsteem: Gaasimõõtejaamad (GMJ). https://elering.ee/book/export/html/1029  

47  Elering, Euroopa gaasisüsteemihaldurid näevad tulevikus 40 000 km pikkust vesinikuvõrku: 
https://elering.ee/euroopa-gaasisusteemihaldurid-naevad-tulevikus-40-000-km-pikkust-vesinikuvorku 
(03.05.2021) 

JOONIS 2.10 EESTI MAAGAASI ÜLEKANDEVÕRK 

https://elering.ee/book/export/html/1029
https://elering.ee/euroopa-gaasisusteemihaldurid-naevad-tulevikus-40-000-km-pikkust-vesinikuvorku
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TABEL 2.6 EESTI MAAGAASI ÜLEKANDEVÕRGU TORUSTIK 

 

Allikas: Elering, 202048 

Eesti gaasisüsteemil puudub oma kompressorjaam, vajalik rõhk tagatakse Venemaa ülekandesüsteemis 
asuvate kompressorjaamadega või Lätis asuva Inčukalnsi maa-aluse gaasihoidlaga. 

Eesti gaasiühenduse läbilaskevõimsused ööpäevas on: 

1. Karksi ühendus Lätiga 68,3 GWh/päev (sisendrõhk 45 bar) või 7 mln m3 (sisendrõhk 40 bar); 

2. Värska ühendus Venemaaga 38,9 GWh/päev (sisendrõhk 45 bar) või 4 mln m3 (sisendrõhk 40 bar); 

3. Narva ühendus Venemaaga 24,2 GWh/päev (sisendrõhk 30 bar) või 3 mln m3 (sisendrõhk 22 bar) 

(Alates 2019. aastast pole Narva ühendus kasutatav). (Agabus et al. 2020) 

Eesti ülekandevõrgu läbilaskevõime sisendrõhul 40 bar on kuni 14 mln m3 ööpäevas. Läti puhul on samal 
rõhul maksimaalne ööpäevane impordikogus 26,48 mln m3. Leetu imporditava gaasi rõhk on 54 bar ning 
maksimaalne imporditav kogus on 37,44 mln m3 ööpäevas. 

Hiljaaegu hinnati Eleringi tellitud Taltechi korraldatud uuringus „Vesiniku ja sünteetilise gaasi kasutamise 
potentsiaal ja ühenditest tulenev mõju ülekandetorustikele ja lõpptarbija seadmetele“ Eesti gaasivõrku ja 
seda, kui suuri koguseid vesinikku on sinna võimalik sisestada. Uurimistulemused, mis põhinesid 
2019. aasta andmetel, näitasid, et kui võrgugaasi vesinikukontsentratsioon oleks keskmiselt 2%mol 

normaaltingimustel, siis oleks 2019. aastal olnud võimalik võrku suunata 30 000 MWh vesinikku. 
Vesinikukontsentratsioonil 5%mol ja 10%mol oleksid vesiniku energiakoguse väärtused vastavalt umbes 
77 500 ja 161 000 MWh. 

Metaani ja vesiniku kokkusurutavuse tegurite ebasoodne erinevus ning vesiniku madalam kütteväärtus 
toovad võrreldes puhta metaaniga kaasa nende segu energiatiheduse vähenemise (kWh/m3

transporditav). 

 

48 * Sisediagnostika aruande alusel hinnatud metallikao defektide põhjal ** 30.10.2012 aruande põhjal (välised 

hindamismeetodid) 

Eksperdiintervjuudes rõhutati, et enne gaasivõrku investeerimist tuleks põhjalikult analüüsida, kui 
palju oleks Eestis võimalik vesinikku toota või salvestada, kui gaasivõrku lisamise asemel tuua 
elektrikaabliga elekter tarbimiskohtadesse ja seal vesinik elektrolüüsida. Selline analüüs aitaks 
vähendada investeeringu valesse kohta paigutamise ohtu.  
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Vesiniku lisamisel maagaasivõrku tuleb arvestada mahulise erisoojuse vähenemisest tulenevate mõjudega. 
(Agabus et al. 2020) 

 

2.6.2.  TANKLAVÕRK 

Tanklate võrgustik on transpordivaldkonnas vesiniku infrastruktuuri ja kasutuselevõtu oluline osa. 
Vesinikutankla võib olla osa fossiilkütuste tankimiseks mõeldud jaamast või iseseisev infrastruktuur. USA 
Energeetikaministeeriumi andmetel lisatakse USA-s enamik vesinikutanklaid just olemasolevate 
bensiinijaamade juurde (U.S. Department of Energy, 2020), seega on tähtis koostöö nafta- ning 
gaasiettevõtetega. Vesinikku võib toota kas kohapeal tanklas või selle sinna mujalt tarnida. Kuna 
olemasolevaid seadmeid ja tehnoloogiaid saaks kasutada ka vesiniku puhul, siis on ülevaade Eesti 
tanklavõrgust oluline potentsiaalsete vesinikutanklate rajamiseks siinsetes oludes. 

Ehkki erinevaid vesinikutanklaarendusi on Eestis tehtud või need on tegemisel, puuduvad jätkusuutlikult 
toimivad pikaajalised vesinikutanklad ning aktiivne tanklakett. Pikka aega asus Eestile lähim toimiv 
vesinikutankla Lätis Riias, mis avati 2020. aasta alguses ja mis toodab ise auru-metaani reformeriga 
vesinikku. Tankla rajamisele kulus 16,1 miljonit eurot, millest 50% kattis Euroopa Liit. Riia vesinikutanklat 
kasutab muuhulgas 10 vesinikul sõitvat trollibussi.  

2016. aastal alustas NT Bene OÜ vesinikutankla ehitust Pärnusse Raba tänavale, kuid kahjuks 
arendusprojekt seiskus. 2020. aastal omandas projekti kinnistu AS SA.MET. 7.aprillil 2021 avati Keilas 
ajutine vesinikutankla autodele ning koostöös Hollandi suursaatkonnaga on Keila linn uurimas veelgi 
suuremate plaanide realiseerimist49. Ka AS Alexela juhatuse esimees on märkinud, et ettevõte on teinud 
ettevalmistusi vesiniku tankimiseks nende Peterburi tee 77 aadressil asuvas energiakaubamajas, kuid 
eelnevalt on vajalik tarbimisvajadus. Joonisel 2.12 on välja toodud Eesti lähiümbruses töötavad ja pooleli 
olevad vesinikutanklad. 

 

 

 

 

49 Rohegeenius: Keilas avati ajutine vesinikutankla autodele, aga plaanid on palju suuremad: 
https://rohe.geenius.ee/rubriik/uudis/keilas-avati-ajutine-vesinikutankla-autodele-aga-plaanid-on-palju-suuremad/ 
(03.05.2021) 

Uuringu raames korraldatud eksperdiintervjuus tõi ka Toyota Baltic AS esindaja ühe suurema 
probleemina välja tanklataristu puudumise. Teise generatsiooni vesinikautod on eksperdi sõnul juba 
praegu taskukohased, kuid tanklate puudumise tõttu ei ole võimalik neid Eestis kasutusele võtta. 

https://rohe.geenius.ee/rubriik/uudis/keilas-avati-ajutine-vesinikutankla-autodele-aga-plaanid-on-palju-suuremad/
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Allikas: H2 Mobility veebileht50 

Olemasolevad tanklad jagunevad gaasitanklateks, bensiini- ja diiseljaamadeks ning elektriautode 
laadimispunktideks.  

GAASITANKLAD | Gaasilisi autokütuseid on mitmeid: maagaas ehk CNG (ing k compressed natural gas) ja 

biometaan ehk CBM (ing k compressed biomethane). Samuti on levinud veeldatud maagaas ehk LNG (ing k 

liquefied natural gas) ning vedelgaas ehk LPG (ing k liquefied petroleum gas).  

Eestis avalikult kasutatavate maagaasi- ja biometaanitanklate (Joonis 2.12) nimekiri täieneb pidevalt: 
2020. aasta lõpu seisuga oli üle Eesti 20 CNG ja CBM gaasitanklat.51 Eesti Gaasile kuulub neist 11. Veoautod 
ja kaugliinibussid kasutavad transpordikütusena LNG-d. Eestis saab LNG kütust tankida ainult Alexela Jüri 
tanklas. (Error! Reference source not found.Tabel 2.7) 

TABEL 2.7 EESTI CNG JA LNG TANKLATE NIMEKIRI 

Ettevõte Kütuse liik Tanklate arv Tanklate asukoht 

Eesti Gaas CNG 11 4 Tallinnas, 2 Pärnus, 1 Tartus, 1 Narvas, 1 Viljandis, 1 
Rakveres ja 1 Jõhvis 

Alexela Energia 
AS 

CNG 6 3 Tallinnas, 1 Võrus, 1 Jüris, 1 Tartus 

LNG 1 Jüri 

JetGas OÜ CNG 1 Kuressaare 

Krooning CNG 1 Saue 

Biometaan OÜ CBM 1 Koksvere 

 

50 H2 Mobility veebileht: https://h2.live/en (05.01.2021). 

51Balti Biometaan OÜ, täienev gaasitanklate nimekiri: http://baltibiometaan.ee/metaankutused/ (11.12.2020) 

JOONIS 2.11 EESTIS JA LÄHIÜMBRUSES TÖÖTAVAD VESINIKUTANKLAD (MÄRGITUD ROHELISE JA 
PUNASEGA) NING POOLELI OLEVAD ARENDUSPROJEKTID (SINISEGA) 

https://h2.live/en
http://baltibiometaan.ee/metaankutused/
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JOONIS 2.12 CNG-D JA LNG-D PAKKUVATE TANKLATE ASUKOHT EESTIS 

Allikas: Euroopa maa- ja biogaasi kasutavate sõidukite assotsiatsioon ehk NGVA Europe kaart52 

 

BENSIINI- JA DIISLITANKLAD | Eestis on veidi üle 400 bensiini-ja diislitankla, millest ligi veerand asub 

Tallinnas (mõned neist on avatud vaid suveperioodil, nt Saaremaal). Enamasti müüakse tanklates bensiini 

95 ja 98 ning diislikütust, osades ka gaasilisi autokütuseid ja õlisid. Ülevaade Eestis tegutsevatest 

suurimatest tanklakettidest on toodud tabelis 2.8. 

TABEL 2.8 SUURIMAD TANKLAKETID EESTIS 

Tankla nimi Tanklate arv Eestis 
(seisuga 06.01.2021) 

Kütuse liigid 

Alexela Group 10453 Bensiin 95, 98, diisel, LPG, CNG, LNG 

AS Olerex 9554 Bensiin 95, 98, diisel, LPG 

Circle K Eesti AS 7655 Bensiin 95, 98, diisel, LPG 

Neste Eesti 6256 Bensiin 95, 98, diisel, lakibensiinid 

Jetoil AS 10 tanklat, 15 
diislipunkti57 

Bensiin 95, 98, diisel, LPG, CNG 

AS Krooning 1458 Bensiin 95, 98, diisel, LPG, CNG 

 

52 NGVA Europe kaart: https://www.ngva.eu/stations-map/ (06.01.2021) 

53 Alexela koduleht: https://www.alexela.ee/et (30.12.2020) 

54 Olerexi koduleht: https://olerex.ee/era/meist-ja-ajalugu (29.12.2020) 

55 Circle K koduleht: https://www.circlek.ee/meist (30.12.2020) 

56 Neste koduleht: https://www.neste.ee/ee/neste-eesti (30.12.2020) 

57 Jetoil AS-i koduleht: https://jetoil.ee/auth/login?ReturnUrl=%2f (30.12.2020) 

58 AS Krooningu koduleht: https://krooning.ee/tanklad (30.12.2020) 

https://www.ngva.eu/stations-map/
https://www.alexela.ee/et
https://olerex.ee/era/meist-ja-ajalugu
https://www.circlek.ee/meist
https://www.neste.ee/ee/neste-eesti
https://jetoil.ee/auth/login?ReturnUrl=%2f
https://krooning.ee/tanklad
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Tankla nimi Tanklate arv Eestis 
(seisuga 06.01.2021) 

Kütuse liigid 

Premium 7 (omanik Reval Oil) 1359 Bensiin 95, 98, diisel 

Hepa OÜ 960 Bensiin 95, 98, diisel 

AS Saare Kütus 5 (lisaks 3 tanklat 
suveperioodil)61 

Bensiin 95, 98, diisel 

Texor Tanklad OÜ 362 Bensiin 95, 98, diisel 

AS Go Oil 263 Bensiin 95, 98, diisel 

Tartu Terminal 2564 Bensiin 95, 98, diisel, LPG 

Allikas: autorite koostatud tanklate kodulehtede põhjal 

ELEKTRIAUTODE LAADIMISPUNKTID | Elektriautode kiirlaadijad on paigaldatud üle Eesti. Eesti suurim 

elektriautode laadimisvõrk ligi 180 laadimispunktiga on Enefit VOLT 65. Eleport laadimisvõrgustikus on 59 

avalikku laadimisjaama66. Elektriautosid saab laadida ka kodus, selleks on võimalik kasutada nii tavalist 

pistikupesa kui ka spetsiaalselt kodulaadijat. 

 

Allikas: Plugshare veebileht (https://www.plugshare.com/) 

 

 

59 Premium 7 koduleht: http://www.premium7.ee/tanklad-hinnad (30.12.2020) 

60 Hepa OÜ koduleht: https://hepa.ee/ (06.01.2021) 

61 AS Saare Kütuse koduleht: http://www.saarekytus.ee/tanklad/ (06.01.2021) 

62 Texor Tanklad OÜ koduleht: https://www.texor.ee/ (06.01.2021) 

63 AS Go Oili koduleht: https://gooil.ee/ (06.01.2021) 

64 Terminali koduleht https://www.terminaloil.ee/ (03.05.2021) 

65 Elektriautode infoportaal: https://elektriautod.ee/kiirlaadijate-vorgustik-punktid/ (29.12.2020) 

66 Eleport veebileht: https://eleport.ee/network/ (29.12.2020) 

JOONIS 2.13 AVALIKUD ELEKTRIAUTODE LAADIMISPUNKTID 

https://www.plugshare.com/
http://www.premium7.ee/tanklad-hinnad
https://hepa.ee/
http://www.saarekytus.ee/tanklad/
https://www.texor.ee/
https://gooil.ee/
https://www.terminaloil.ee/
https://elektriautod.ee/kiirlaadijate-vorgustik-punktid/
https://eleport.ee/network/
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2.6.3.  VESINIKU JA CO2 HOIUSTAMISE VALMISOLEK 

Hiljaaegu Trinomics ja Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH Eestile valminud uuringu „Opportunities for 
Hydrogen Energy Technologies Considering the National Energy & Climate Plans“ kohaselt on Eestis üsna 
madal valmisolek nii CO2 kinnipüüdmiseks ja kogumiseks (mille järgi tekiks vajadus juhul, kui Eesti hakkaks 
tootma sinist vesinikku) kui ka vesiniku suuremahuliseks hoiustamiseks. Viimase asjaolu tingib see, et Eestil 
puuduvad hoiustamiseks vajalikud geoloogilised tingimused nagu maa-alused soolakoopad ja 
gaasihoidlad.67 Ehkki intervjueeritud eksperdid olid seisukohal, et Eestil ei ole mõttekas sinist vesinikku 
toota, oleks CO2 võimalikku kinnipüüdmist ja hoiustamist edaspidi vajalik uurida ka seoses potentsiaalse 
metaani kohapealse tootmisega läbi süsinikdioksiidi ja vesiniku ümbertöötlemise.  

 

 

67  Lähim gaasihoidla paikneb Lätis Inčukalnsis, kuid ekspertide hinnangul ei sobivat see vesiniku 
hoiustamiseks. 

Eksperdiintervjuudes oldi üldiselt arvamusel, et vesinikku võiks hoiustada tootmisele võimalikult 
ligidal ja hoiustamispaigana pakuti välja Paldiski tuulepargi territoorium. 

Lisaks olid eksperdid CO2 võimaliku hoiustamise suhtes skeptilised. Eksperdid mainisid, et kui seda 
oleks üldse võimalik teha, siis suurte tööstuste, tõenäoliselt põlevkivitööstuse juures, need on aga 
vaikselt taandumas. Seetõttu oldi ka CO2 hoiustamise suhtes kahtleval seisukohal. Teisalt leiti, et kui 
Eestis tekiks ammoniaagi- või metanoolitööstus, oleks koos auru-metaani reformimise tehnoloogiaga 
mõistlik ka CCS tehnoloogiaid rakendada. 
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2.7. KOKKUVÕTE  

Selle uuringuosa analüüsi eesmärk oli kaardistada olukorda Eestis vesinikuga seonduvate valdkondade 
lõikes (energiatootmine; energiatarbimine: tööstus, hooned, transport; gaasivõrk; tanklavõrk; vesiniku 
ladustamise valmisolek; CO2 hoiustamise valmisolek), et mõista valdkondade hetkeseisu ja pakkuda 
sisendit ning taustamaterjali vesiniku kasutuselevõtu tulevikustsenaariumite kujundamisel.  

Hetkeolukorra analüüsist järeldub, et Eestis saaks potentsiaalset heitkoguseid vähendada läbi 
vesinikukasutuse, eelkõige transpordisektoris, mis sõltub endiselt tugevalt fossiilsetest kütustest. 
Energiasüsteemi seiskohast on mõistlikum pigem esmajärjekorras elektrifitseerida, kui taastuvelektrit 
kolmandaks energiakandjaks muundada, mistõttu on suurim potentsiaal raskeveokitel või teistel 
pikamaasõidukitel, kus seda on keerulisem saavutada. Lisaks on vesiniku kasutuselevõtuks 
transpordisektoris oluline keskenduda ka tanklavõrgu edasisele arendamisele, kuna ajutisi tanklaprojekte 
on küll tehtud, kuid puudub järjepidevalt toimiv ning kompaktne vesinikutanklakett. 

Lisaks transpordisektorile saaks vesinikuga asendada senist maagaasi kasutust hoonetesektoris, kus 
energiatarve on enamasti juba küll kaetud kas biomassi või keskkütte abil ning fossiilkütustel põhineb 
vähem kui 10% senisest hoonete energiatarbest (kus lõviosa moodustab maagaas). Siiski on vesinik sektoris 
üks abivahend, millega asendada senist maagaasikasutust. Eelkõige saaks hoonetesektoris potentsiaalselt 
paigaldada mikrokoostootmisjaamu, kuna vesiniku lisamine olemasolevasse maagaasivõrku on mitmete 
uuringus osalenud ekspertide hinnangul pigem suure küsimärgi all.  

Tööstussektoris seisneb vesiniku potentsiaal fossiilsetel allikatel põhinevate keemiatoodete 
impordisõltuvuse vähendamises. Keemiatoodete koguseid oleks võimalik vähendada kodumaise 
ammoniaagi- ja metanoolitööstuste rajamisega, mis põhineksid vesinikul. Transpordisektorile lisaks on 
tööstussektoris suur vesiniku kasutamise valmidus, mis tuleneb sellest, et Eestis on varasemast olemas 
infrastruktuur keemiatoodete valmistamiseks. Eksperthinnangutest lähtudes ei ole senise maagaasi 
asendamiseks vesiniku põletamine tööstussektoris ohtlike gaaside eraldumise tõttu mõistlik.  

Elektrienergiatootmise seisukohast oleks vesinikku mõistlik toota eelkõige tagavaraenergia tekitamiseks 
nii võrguväliste alade katteks (saared või muud võrguvälised territooriumid) kui ka elutähtsate teenuste (nt 
telekommunikatsioon, meditsiiniteenused) tagamiseks.  

JOONIS 2.14 EESTI HETKEOLUKORRA KAARDISTUS – ÜLDINE VESINIKU KASUTUSE VALMISOLEK 
SEKTORITE KAUPA 
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Uurimuse raames intervjueeritud eksperdid on üldiselt üksmeelsel arvamusel, et vesiniku tootmisel ja 
tarbimisel Eestis on suur potentsiaal. Samas rõhutati, et esmalt tuleks suurendada päikese- ja tuuleenergia 
toodangut, kuna keskenduma peaks eelkõige rohelise vesiniku tootmisele. Intervjueeritud eksperdid 
leidsid, et kõige paljutõotavam oleks kasutada Eestis vesinikku tagavaraenergiaallikana varustuskindluse 
tagamiseks ning transpordisektoris, eelkõige raskeveokite puhul. Lisaks toodi välja ka laevandust, mille 
puhul eksperdid peavad eelkõige võimalikuks vesiniku kasutamist siseveelaevanduses, sh parvlaevanduses, 
rannikusõidulaevanduses, väikesaarte laevastikus, abilaevastikus. Julgema ideena käidi sinise vesiniku 
tootmise seisukohast välja mõte toota seda tulevikus näiteks tuumaenergiast, sest jahutustornidest õhku 
paiskamise asemel võiks sooja auru kasutada sinise vesiniku tootmiseks. Siiski oli üldine seisukoht, et sinise 
vesiniku tootmine tuleks võimaluse korral vahele jätta ja keskenduda kohe rohelisele, kuna Eestis on 
kehvad tingimused CO2 hoiustamiseks ning ka maagaasi tarbimisel sinise vesiniku tootmiseks on omad 
kaod ja riskid.  

Detailsemalt hinnatakse vesiniku võimalikku tootmis- ning kasutamispotentsiaali analüüsi III osas – vesiniku 
kasutamispotentsiaali hindamine. 
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Accelerista: Prognoos: kui palju on Eestis elektriautosid aastal 2020, 2023, 2025, Sõidukite statistika: 
https://www.mnt.ee/et/ametist/statistika/soidukite-statistika 05.01.2021 
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LISA 2.1 INTERVJUEERITUD EKSPERDID  

Jrk 
nr  

Asutus Intervjuu 
toimumisaeg 

1 VKG AS 07.12.2020 

2 Tallinna Tehnikaülikool 08.12.2020 

3 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 08.12.2020 

4 Alexela 10.12.2020 

5 Utilitas 11.12.2020 

6 Tallink Grupp 15.12.2020 

7 Tallinna Sadam 16.12.2020 

8 Operail 17.10.2020 

9 Elering 18.12.2020 

10 Eesti Energia 18.12.2020 

11 Elcogen 18.12.2020 

12 Estiko 21.12.2020 

13 Toyota Baltic 22.12.2020 

14 LuxExpress 22.12.2020 

15 Sunly 22.12.2020 

LISA 2.2 EKSPERTINTERVJUUDE KÜSIMUSED 

Üldised küsimused 

Tootmine ja tarbimine 

Kus näete Eestis kõige suuremat vesiniku tootmise potentsiaali? 

Kus näete Eestis kõige suuremat vesiniku tarbimise potentsiaali (peale soojuse ja elektri tootmise)? 
Miks? Lisage iga sektori kohta mõned sektoripõhised näited.  

Milliseid vesiniku erijuhtumeid saaks Eestis kasutusele võtta (nt saared ja muud võrguvälised 
piirkonnad)? 

Millised on juba olemasolevad potentsiaalse H2 väärtusahela osad, millele saaks tugineda 
(olemasoleva infrastruktuuri maksimaalne kasutamine, sealhulgas võrguühenduseta lahendused)? 
Millised on väärtusahela peamised puuduolevad lülid/osad? 

Millised on teie soovitused H2 kasutuselevõtuks lühiajalises ja pikaajalises perspektiivis? 

Milline ja kui suur oleks sinise vesiniku potentsiaal Eestis võrreldes rohelise vesinikuga? 

Millistes väärtusahela osades peame tõenäoliselt tuginema imporditud lahendustele? 

Vesiniku ladustamise ja CO2 kogumise küsimused 
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Milline oleks kõige sobivam meetod vesiniku hoiustamiseks Eestis (maa-alune ladustamine, 
gaasivõrgus ladustamine, mahutitesse hoiustamine)? 

Millised on parimad võimalikud vesinikuhoidla asukohad Eestis (kas tootmiskohtades, nt tuule- / 
päikeseparkide lähedal või kaugemal)? 

Milliseid CO2 kogumisviise peaks Eesti kasutama, kui üldse? Kas CO2 kogumismeetoditesse peaks 
tegema suuri investeeringuid? 

Millised on teie arvates võimalikud lahendused CO2 kogumiseks Eestis (maa-alused hoidlad / 
koopad)? 

Trendid ja riskid 

Millised on peamised välised tegurid või suundumused (ELi trendid, tehnoloogia areng, 
infrastruktuur), mis võiksid toetada vesiniku tootmist / kasutamist / transporti / ladustamist Eestis? 

Millised on peamised vesiniku tootmise / kasutamise / transpordi / ladustamisega seotud riskid 
Eestis? 

Barjäärid ja meetmed 

Millised on a) majanduslikud b) regulatiivsed, halduslikud c) tehnilised d) teadmis- ja oskuspõhised 
barjäärid, mis takistavad vesiniku kasutuselevõttu? 

Millised on valitsuse peamised meetmed, mida tuleks barjääride kõrvaldamiseks rakendada? 

Arendamine ja muu 

Millistes valdkondades näete Eestis teadus- ja arendustegevuse ning tehnoloogia innovatsiooni 
potentsiaali? 

Milliste tegevuste ja projektide näol on Eestil potentsiaali osaleda piirkondlikus koostöös ning 
millistest ühistest arendustest võiks Eestil kõige rohkem kasu tulla? 

Kus saaks Eesti arendada kohalikku teadmistepagasit ja suhtelist eelist? 

Valdkondlikud küsimused 

Tööstussektori ekspertidele suunatud küsimused 

Millistes tööstussektori valdkondades näeksite Eestis kõige suuremat vesiniku rakenduspotentsiaali 
(soojus, elekter, tootmine, keemiatööstuse kasutusalad)? 

Kas vesinikust kemikaalide tootmine oleks Eestis teostatav (ammoniaak ja sünteetiline metaan)? 

Kas näeksite tulevikus Eestit eksportimas vesinikku / ammoniaaki / sünteetilist metaani? Kui jah, siis 
kuidas? 

Kas kujutate ette, et Eestis toodetakse vesinikku aurumetaani reformimise abil? Kas oleks vaja 
investeerida uude infrastruktuuri? Kui jah, siis kuidas? 

Gaasivõrgu ekspertidele suunatud küsimused 

Milliseid allikaid soovitaksite uurida kõige uuemate andmete saamiseks gaasivõrgu 
spetsifikatsioonide kohta (pikkus, läbimõõt, materjal, võrk, paigalduskulud, gaasirõhud, kaod, gaasi 
liikumiskiirused jne)? 
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Mil määral (%) oleks vesiniku jaotamine praeguse gaasivõrgu kaudu Eestis võimalik (praeguse 
infrastruktuuri maksimaalseks kasutamiseks)? Milliseid võimalikke probleeme võib vesiniku 
jaotamine praeguse gaasivõrgu kaudu kaasa tuua? Kas oleks vaja ehitada uusi torujuhtmeid või saaks 
kasutada praegust infrastruktuuri? 

Kas olete huvitatud vesiniku lisamisest gaasivõrku? Palun täpsustage. 

Millist võimalikku vesiniku lõppkasutust ette kujutate? 

Millistel võrgu geograafilistel osadel on suurim vesiniku transportimise potentsiaal (arvestades 
nõudlust ja tootmist)? 

Transpordisektori ekspertidele suunatud küsimused 

Mis on teie arvates vesiniku parim võimalik kasutusviis transpordisektoris: sõiduautodes, veoautodes, 
bussides, rongides või meretranspordis (praamid, arvestades, et Eestis on palju saari)? 

Millised on vesiniku eelised ja puudused võrreldes elektriliste lahenduste või CNG-ga? 

Kas Eesti infrastruktuuri saab kaasata vesinikkütuse tanklaid? 

Milline oleks parim viis vesiniku transportimiseks tanklatesse (gaasivõrk, surugaasiveokid või 
veeldatud vesinik)? 

 

 

 



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

III OSA – Vesiniku kasutamise potentsiaali hindamine 

 

 

 

125 
 

Type of the document 

Date: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EESTI VESINIKURESSURSSIDE KASUTUSELEVÕTU 
ANALÜÜS 

 

III OSA – VESINIKU KASUTAMISE POTENTSIAALI 
HINDAMINE 

 

Mai 2021  

 



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

III OSA – Vesiniku kasutamise potentsiaali hindamine 

 

 

 

126 
 

SISUKORD 

 Sissejuhatus...................................................................................................................................... 127 

 Üldine modelleerimismeetod .......................................................................................................... 129 

 Stsenaariumide modelleerimine ...................................................................................................... 130 

 Vesiniku tarbimise mudel ................................................................................................................ 131 

 Vesiniku tarbimine ........................................................................................................................... 134 

 Tööstus .............................................................................................................................. ………134 

 Transport ................................................................................................................................... 137 

 Hooned...................................................................................................................................... 141 

 Elekter ....................................................................................................................................... 144 

 Vesiniku tootmine ja ladustamine ................................................................................................... 145 

 Vesiniku jaotamine .......................................................................................................................... 147 

 Kokkuvõte ........................................................................................................................................ 151 

 Kasutatud kirjandus ......................................................................................................................... 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

III OSA – Vesiniku kasutamise potentsiaali hindamine 

 

 

 

127 
 

3.1. SISSEJUHATUS 

Säästlikest ressurssidest toodetud vesinikku saab kasutada alternatiivse energiakandjana väärtusahela 
erinevates sektorites. Uuringus jõutakse järeldusele, et 22,4-44,7 miljardi euro suuruse investeeringuga 
(Joonis C) erinevatesse vesiniku väärtusahela osadesse on võimalik vältida 2,2–4,4 miljonit t heitkoguseid 
ja luua 21 169-42 432 töökohta, suurendades vesiniku kasutamist eri sektorites, nagu on näidatud joonisel 
B. Uuringu eesmärk on näidata, kui palju oleks Eestis aastaks 2050 taastuvvesiniku kasutuselevõtmise abil 
maksimaalset võimalik süsiniku heitekoguseid vähendada. Uuringus kirjeldatakse, millistes Eesti 
majandussektorites ollakse valmis taastuvvesinikku kasutama. Samuti võetakse süsiniku vähendamise 
stsenaariumide koostamisel arvesse teisi keskkonnasõbralikke alternatiive ning selgitatakse, kus on vesinik 
ainus viis süsiniku vähendamiseks konkreetses sektoris. Pärast põhjalikku uurimistööd ja tööstusekspertide 
intervjuude hindamist on leitud, et ammoniaagi- ja metanoolitööstus, transpordisektor (maantee-, 
raudtee- ja meretransport), ehitus- ja energiasektor peaksid olema vesiniku kasutuselevõtmise peamised 
võimalikud sihtmärgid. Tööstuses, kus vesinikku on lähteainena alati suures koguses vaja, on peamised 
sihtmärgid ammoniaak ja metanool. Transpordisektoris võetakse arvesse maantee-, raudtee- ja 
meretransporti. Vesiniku rolli jätkusuutliku lennukikütusena (SAF) uuringus ei käsitleta, kuna Eestis ei ole 
kohalikku sünteetiliste kütuste tööstust. Tööstuse nullist arendamine nõuab tohutuid investeeringuid, 
samas on toodetud kütuse hind kõrge. Kuna Eesti on juba transpordikütuse maaletooja, saab segatud 
lennukikütuse koguseid alati importida. Kuna kütuseelementidel põhinev lennundustehnoloogia on veel 
uurimis- ja arendusetapis, ei ole võimalik praeguste stsenaariumide põhjal investeerimisotsust teha. 
Hoonetesektoris kasutatakse ära vesinikupõhiste mikrokoostootmisjaamade ja vesiniku segamise 
potentsiaali. Kuna Eestis on maagaasil töötavaid avariielektrijaamu, võetakse arvesse ka statsionaarsete 
kütuselementidega elektritootmist. Joonisel A on näidatud võimalikult ambitsioonikad ja võimalikult 
madalad vesiniku tarbimispotentsiaali stsenaariumid Eestis. 

JOONIS A VESINIKU KASUTUSELEVÕTMISE POTENTSIAAL EESTI MAJANDUSSEKTORITES 
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JOONIS B VESINIKU KASUTUSELEVÕTMISE MÕJU EESTI MAJANDUSELE AASTAKS 2050 

 

 

JOONIS C KOGU INVESTEERIMISKULU MADALA JA AMBITSIOONIKA STSENAARIUMI PUHUL 
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3.2. ÜLDINE MODELLEERIMISMEETOD  

Uuringus kasutatakse tervikmudelit, mis hõlmab kõiki peamisi majandussektoreid, kus vesiniku 
tootmine/tarbimine on võimalik. Üldise meetodina on vesiniku kasutamisel keskendutud sellele, kus on 
võimalik fossiilkütustel põhinevat tarbimist asendada. Mudelis arvestatakse jätkusuutlike 
stsenaariumidega, mis viivad kliimaneutraalsuseni, selgitatakse välja ja uuritakse erinevaid võimalusi, 
kuidas vesinik võiks saada Eesti majanduses olulise rolli. Arvutamismudel põhineb Excelil ning on 
poliitikakujundajate jaoks oluline vahend erinevates sektorites kvantitatiivsete tulemuste 
visualiseerimiseks. Sisendandmeid saab muuta, seega sõltuvad tulemused alati vastavast sisendist. See 
annab kasutajale paindlikkuse, nii et on võimalik kontrollida iga soovitud stsenaariumi mõju peamisetele 
näitajatele. Modelleerimismeetod on esitatud järgmise joonise abil. 

 

JOONIS 3.1 MODELLEERIMISE LÄHENEMISVIIS 

 

 

 

 

Meetod on jagatud kolmeks osaks: sisend, arvutusmudelid ja tulemused. Joonisel 3.1 on esitatud peamised 
sisendid, mida kasutatakse vesiniku potentsiaali arvutamiseks tootmises, talletamises, jaotamises, 
tarbimises ning nende vastavad heitkogused ja ühiskondlik-majanduslikud mõjud. Arvutustest saadud 
koguseliselt väljendatud tulemused aitavad kindlaks teha sektorite vesiniku tarbimise, 
investeerimispotentsiaali, heitkoguste vähendamise, töökohad ja vajaliku taristu. Sisendit, 
arvutusmudeleid ja tulemusi käsitletakse täpsemalt järgmistes alapunktides. 
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Sisendandmed saadakse usaldusväärsetest allikatest nagu Statistikaamet, IEA, Statista, IRENA ja erinevad 
tööstuseksperdid. Andmed puudutavad peamiselt soojuse, elektrienergia ja vesinikupõhiste kemikaalide 
tootmist ja tarbimist. Teine kasutatav andmete liik on tehnilised parameetrid ja hinnangud, mis on seotud 
erinevate tehnoloogiate ja stsenaariumidega. 

Arvutusmudelisse on peamiselt kaasatud arvutused taastuvatest energiaallikatest vesiniku tootmise, 
vesiniku torustike kaudu ja survepaakidega veokite abil jaotamise, erinevates sektorites kasutamise, 
heitkoguste vähendamise ning ühiskondlik-majanduslike mõjude kohta. Mudelis kasutatakse peamiste 
parameetrite arvutamiseks tootmise/tarbimise sisendandmeid, võimsusi ja tehnilisi konstante. 

Kui arvutused on tehtud, kajastatakse arvutatud väärtusi olulise teabena erinevates sektorites vesiniku 
tootmise ja kasutamise kohta. Tulemusi kasutatakse vesiniku tarbimise kujutamiseks erinevates sektorites, 
potentsiaalsete töökohtade loomise ning keskkonnaalase kasu kirjeldamiseks heitkoguste vähendamise 
seisukohast ning selleks, et näidata, kui suur investeering on vajalik kavandatud taseme saavutamiseks. 
Teavet kasutatakse ka uue vajaliku taristu ja vesiniksõidukite kavandatava kasutuselevõtu aja 
väljaselgitamiseks Eesti majanduses. 

ÜHISKONDLIK-MAJANDUSLIK MÕJU 

Ühiskondlik-majanduslikus analüüsis keskendutakse nii tootmise kui ka paigalduse ja hoolduse valdkonna 
töökohtade loomisele igas sektoris, kuhu tuleb paigaldada vesinikutehnoloogiad ja neid edaspidi hooldada. 
Seejuures arvestatakse pärast 2030. aastat loodud kohaliku tootmise arengut Eestis, peamiselt 
elektrolüüsereid ja kütuselemendipõhiseid tehnoloogiaid silmas pidades. Ühiskondlik-majanduslikud 
tegurid on leitud kättesaadavast kirjandusest ja andmeallikatest ning neid on asjakohaselt kohandatud. 
Mõjusid on tarvis rohkem analüüsida ja see temaatika vajab siinkohal avamist. Iga stsenaariumi 
põhjalikumaid majandusmeetmeid kõigi sektorite tegevuste lõikes käsitletakse VI peatükis, kus esitatakse 
iga majandusliku tõkke kohta konkreetsed ühiskondlik-majanduslikud meetmed. 

KESKKONNAMÕJU 

Säästetud heitkogused esitatakse kasvuhoonegaaside kumulatiivse mõju (CO2ekv) kujul. Seda nimetatakse 
ka globaalseks soojenemispotentsiaaliks (GWP). See on peaasjalikult süsinikdioksiidi (CO2), metaani (CH4), 
ja lämmastikoksiidide (NOx) kogum. Selline heitkoguste esitamise kuju on valitud seetõttu, et CO2ekv 
väärtuste abil on võimalik uurida kogu keskkonnamõju iga vesinikurakenduse kasutuselevõtmisel. 
Heitekoefitsiendid saadi tööstuse aruannetest, heitkoguste inventuuridest ja teaduskirjandusest. 

3.3. STSENAARIUMIDE MODELLEERIMINE 

H2 kasutuselevõtmise modelleerimisel Eestis võetakse arvesse ainult kaht stsenaariumi (ambitsioonikas ja 
madal). Eesmärk on näidata maksimaalset võimalikku vesiniku kasutuselevõttu vaadeldavates sektorites 
koos kõigi sellega seotud parameetritega. Madalat stsenaariumi, mis moodustab umbes poole 
ambitsioonikast stsenaariumist, kirjeldatakse peamiselt selleks, et rõhutada vesiniku kasutuselevõtmise 
erinevusi sektorite lõikes võrreldes ambitsioonika stsenaariumiga. Allpool käsitletakse ambitsioonikatt ja 
madalat stsenaariumi täpsemalt. 

AMBITSIOONIKAS STSENAARIUM 

Ambitsioonikas stsenaarium kirjeldab ambitsioonikaid fossiilkütustest sõltumatuse saavutamise plaane, 
üleminekut suurele vesinikutarbimisele ning hõlmab vesiniku eksporti naaberriikidesse. Eeldatakse, et 
fossiilkütuste tarbimine väheneb mahukalt kõikides sektorites. Ambitsioonika stsenaariumi puhul 
saavutatakse arvestatav kliimaneutraalsuse potentsiaal, kui vesinik saab Eesti majanduse põhiosaks. 
Stsenaarium nõuab järgmiste eesmärkide saavutamist: 
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• vesinikupõhiste kemikaalide (ammoniaak, uurea ja metanool) tootmine kohalikuks tarbimiseks ja 
ekspordiks; 

• täielik üleminek vesinikupõhisele transpordile kütuselemente kasutavate sõidukite, busside, 
rongide ja laevade abil; 

• suur süsiniku heitekoguste vähendamine hoonetesektoris H2 segamise ja kütuselemendiga 
töötavate mikrokoostootmisjaamade abil; 

• maagaasil töötavate avariielektrijaamade täielik väljavahetamine; 

• vesinikupõhiste toodete netoeksport Eestist. 

MADAL STSENAARIUM 

Madalama stsenaariumi eesmärgid moodustavad reeglina poole ambitsioonikast stsenaariumist. Kõikides 
sektorites tarbitakse endiselt märgatavas koguses vesinikku ja fossiilkütuste tarbimine on teatud ulatuses 
järk-järgult välja tõrjutud. Selles stsenaariumis saavutatakse järgmised eesmärgid: 

• kõik vesinikupõhised tooted toodetakse Eestis kohapeal (kohalikuks tarbimiseks); 

• vesinikku kasutatakse transpordisektoris; 

• hoonetesektoris on oluliselt vähendatud süsiniku heitkoguseid; 

• Eestis vähendatakse kõikide vesinikupõhiste toodete importi. 

3.4. VESINIKU TARBIMISE MUDEL 

Sektorite eeldused ja eesmärgid valitakse eksperdiintervjuu, seotud valitsusasutuste ja sektori 
turuolukorra põhjal. Lõppeesmärgid leitakse, jagades tulemused 2025. aastast kuni 2050. aastani kestva 
perioodi aastate peale. Metoodika näitab, et aja möödudes saavutatakse seatud sihid. Joonisel 3.2 on 
näidatud vesiniku väärtusahela modelleeritud sektoreid. 
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JOONIS 3.2 VESINIKU VÄÄRTUSAHELA MODELLEERITUD SEKTORID 

 

 

Kuna vesiniku väärtusahel jaguneb tootmiseks, talletamiseks, jaotamiseks ja tarbimiseks, käsitletakse 
aruandes üksikasjalikult iga väärtusahela osa. Järgitud metoodika põhjal käsitletakse kõigepealt vesiniku 
võimaliku kasutuselevõtu kirjeldamiseks kõige rohkem vesinikku tarbivaid sektoreid, seejärel jaotust ning 
lõpuks käsitletakse vesiniku tootmise peatüki lõpus taastuvallikatest pärit elektrienergiat, mis on vajalik 
kavandatava vesiniku tarbimispotentsiaali ja nõutava vesinikutootmise vastavusse viimiseks. 

Analüüsis võetakse H2 kasutuselevõtu sihtmahtude rakendamise algusaastaks 2025. Tabelis 3.1 on esitatud 
vesiniku koguseliselt väljendatud tarbimine erinevates sektorites 2030. ja 2050. aastal nii madala kui ka 
ambitsioonika stsenaariumi puhul. Ära on toodud iga modelleeritud meetme täielik kokkuvõte 
vaadeldavate sektorite lõikes (esitatud eespool joonisel 3.2). Igat eesmärki selgitatakse üksikasjalikult 
järgnevates alapeatükkides. 

 

TABEL 3.1 KOKKUVÕTE MODELEERIMISE MEETMETEST ERINEVATES SEKTORITES 

PARAMEETRID MADAL AMBITSIOONIKAS H2 KASUTUSELEVÕTU EESMÄRGID 

2030 2050 2030 2050 2030 2050 

Ammoniaagi 

tootmine [kg] 

69% praegu 

imporditavast 

ammoniaagist 

toodetakse 

kohapeal 

300% praegu 

imporditavast 

ammoniaagis

t toodetakse 

kohapeal  

138% praegu 

imporditavast 

ammoniaagist 

toodetakse 

kohapeal  

(ülejääk 

eksporditakse) 

600% praegu 

imporditavast 

ammoniaagist 

toodetakse 

kohapeal (500% 

eksporditakse) 

69–138% impordi 

kogutoodang 

(ülejääk 

eksporditakse) 

300–600% 

impordi 

kogutoodang 

(ülejääk 

eksporditakse) 
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PARAMEETRID MADAL AMBITSIOONIKAS H2 KASUTUSELEVÕTU EESMÄRGID 

2030 2050 2030 2050 2030 2050 

(200% 

eksporditaks

e) 

Uurea tootmine 

[kg] 

23% praegu 

imporditavast 

uureast 

toodetakse 

kohapeal 

100% praegu 

imporditavast 

uureast 

toodetakse 

kohapeal 

46% praegu 

imporditavast 

uureast 

toodetakse 

kohapeal 

200% praegu 

imporditavast 

uureast 

toodetakse 

kohapeal (100% 

eksporditakse) 

23–46% 

toodangut 

impordi 

üldkogusest 

100–200% 

impordi 

kogutoodang 

(ülejääk 

eksporditakse) 

Metanooli 

tootmine [kg] 

69% praegu 

imporditavast 

metanoolist 

toodetakse 

kohapeal 

300% praegu 

imporditavast 

metanoolist 

toodetakse 

kohapeal 

(200% 

eksporditaks

e) 

138% praegu 

imporditavast 

metanoolist 

toodetakse 

kohapeal 

(ülejääk 

eksporditakse) 

600% praegu 

imporditavast 

metanoolist 

toodetakse 

kohapeal (500% 

eksporditakse) 

69–138% 

toodangut 

impordi 

üldkogusest 

300–600% 
impordi 
kogutoodang 
(ülejääk 
eksporditakse) 

 

H2 autodes [#] 46 655 autot 
(6% kõikidest 
autodest) 

202 172 

autot (25% 

kõikidest 

autodest) 

93 310 autot 

(12% kõikidest 

autodest) 

404 345 autot 

(50% kõikidest 

autodest) 

Olemasoleva 

sõiduautopargi 

süsinikuheite 

vähendamine 

kuni 25% 

Olemasoleva 

sõiduautopargi 

süsinikuheite 

vähendamine 

kuni 50% 

H2 bussides [#] 34 bussi (2.4% 

kõikidest 

bussidest) 

630 bussi 

(45% 

kõikidest 

bussidest) 

67 bussi (4.8% 

kõikidest 

bussidest) 

1260 bussi 

(90% kõikidest 

bussidest) 

Olemasoleva 

bussipargi 

süsinikuheite 

vähendamine 

kuni 5% 

Olemasoleva 

bussipargi 

süsinikuheite 

vähendamine 

kuni 90% 

H2 veokites [#] 3 650 veokit 

(10% kõikidest 

veokitest) 

15 816 veokit 

(43% 

kõikidest 

veokitest) 

7 300 veokit 
(20% kõikidest 
veokitest) 

31 632 veokit 

(86% kõikidest 

veokitest) 

Olemasoleva 

veokipargi 

süsinikuheite 

vähendamine 

kuni 20% 

Olemasoleva 

veokipargi 

süsinikuheite 

vähendamine 

kuni 86% 

H2 rongides [#] 2 rongi (12% 

kõikidest 

rongidest) 

10 rongi (50% 

kõikidest 

rongidest) 

5 rongi (23% 

kõikidest 

rongidest) 

20 rongi (100% 

kõikidest 

rongidest) 

Olemasoleva 
rongipargi 
süsinikuheite 
vähendamine kuni 
23% 

 

Olemasoleva 

rongipargi 

süsinikuheite 

vähendamine 

kuni 100% 

H2 vedurites [#] 10 vedurit (12% 

kõikidest 

veduritest) 

43 vedurit 

(50% 

kõikidest 

veduritest) 

20 vedurit (23% 

kõikidest 

veduritest) 

85 vedurit 

(100% kõikidest 

veduritest) 

Vaadeldavate 

vedurite 

süsinikuheite 

vähendamine 

kuni 23% 

Vaadeldavate 

vedurite 

süsinikuheite 

vähendamine 

kuni 100% 
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PARAMEETRID MADAL AMBITSIOONIKAS H2 KASUTUSELEVÕTU EESMÄRGID 

2030 2050 2030 2050 2030 2050 

H2 parvlaevades 

[#] 

1 parvlaev (12% 

kõikidest 

parvlaevadest) 

4 parvlaeva 

(50% 

kõikidest 

parvlaevadest

) 

2 parvlaeva 

(23% kõikidest 

parvlaevadest) 

7 parvlaeva 

(100% kõikidest 

parvlaevadest) 

Vaadeldavate 

parvlaevade 

süsinikuheite 

vähendamine 

kuni 23% 

Vaadeldavate 

parvlaevade 

süsinikuheite 

vähendamine 

kuni 100% 

Hoonesektori 

dekarboniseeri

mine [MWh] 

6% (28 GWh) 

süsiniku 

vähendamine 

tsentraliseeritu

d soojuse 

tootmisel 5003 

kütuseelemendi

ga 

mikrokoostoot

misjaamades → 

19 GWh 

elektrienergia 

tootmine 

25% (119 

GWh) 

süsiniku 

vähendamine 

tsentraliseerit

ud soojuse 

tootmisel 

21 682 

kütuseeleme

ndiga 

koostootmisj

aamades → 

81 GWh 

elektrienergia 

tootmine 

12% (55 GWh) 

süsiniku 

vähendamine 

tsentraliseeritu

d soojuse 

tootmisel 

10 007 

kütuseelemendi

ga 

mikrokoostoot

misjaamades → 

38 GWh 

elektrienergia 

tootmine 

50% (239 GWh) 

süsiniku 

vähendamine 

tsentraliseeritu

d soojuse 

tootmisel 43 

364 

kütuseelemendi

ga 

mikrokoostoot

misjaamades → 

163 GWh 

elektrienergia 

tootmine 

Süsiniku 

vähendamine 

detsentraliseeritu

d soojuse 

tootmisel kuni 

12% 

 

Süsiniku 

vähendamine 

detsentraliseeritu

d soojuse 

tootmisel kuni 

50% 

 

H2 segamine 

maagaasiga 

kütmise 

eesmärgil 

[mahuprotsent] 

0,6% H2 

segamine 

gaasivõrku 

2,5 % H2 

segamine 

gaasivõrgus 

 

1,2% H2 

segamine 

gaasivõrgus 

5% H2 segamine 

gaasivõrgus 

 

1,2% segamine 

gaasivõrgus 

 

5% segamine 

gaasivõrgus 

 

Elektri tootmine 

kütuseelementi

dega [MWel.] 

250 MW 

maagaasil 

töötavate 

elektrijaamade 

asendamine 

12% ulatuses 

elektrienergia 

avariitootmisek

s 

kütuseelementi

dega 

250 MW 

maagaasil 

töötavate 

elektrijaamad

e asendamine 

50% ulatuses 

elektrienergia 

avariitootmis

eks 

kütuseeleme

ntidega 

250 MW 

maagaasil 

töötavate 

elektrijaamade 

asendamine 

23% ulatuses 

elektrienergia 

avariitootmisek

s 

kütuseelementi

dega 

250 MW 
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3.5. VESINIKU TARBIMINE 

Eestis on vesiniku kasutuselevõtmisel neli potentsiaalset kandidaatsektorit: tööstus-, transpordi-, hoonete- 
ja energiasektor. 

3.5.1. TÖÖSTUS 

Keemiatööstuses ei ole erinevalt transpordisektorist vesinikule alternatiive, kuna see on teatud 
kemikaalide lähtematerjal. Seega on ainus viis süsiniku vähendamiseks teatud tööstusharudes vesiniku 
säästev tootmine roheallikatest. Ammoniaak ja metanool on peamised vesiniku tarbimise kandidaadid 
Eestis. Ammoniaagitööstus hõlmab ka uurea tootmist. Nii uurea kui ka metanool vajavad süsinikdioksiidi 
(CO2) allikat. Mudelis eeldatakse, et nii ammoniaagil kui ka metanoolil on ühtlane CO2 varustus. Praegu 
Eestis ammoniaaki, uureat ja metanooli ei toodeta ja kõik vajalikud kogused tuuakse sisse. 2018. aastal 
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importis Eesti 5471 t ammoniaaki68, 390 798 t uureat ja 4810 t metanooli (WITS, 2018, 2018, 2018). 
Ammoniaagi puhul eeldatakse mudelis, et Eestis suudetakse 2050. aastaks madala stsenaariumi korral 
toota 300% ja ambitsioonika stsenaariumi puhul 600% hetkel imporditavast kogusest. Uurea puhul 
eeldatakse, et Eestis suudetakse madala stsenaariumi korral toota 100% kodumaisest vajadusest ja 
ambitsioonika stsenaariumi korral 200%. Need eeldused rajanevad asjaolul, et Eestis on küll ammoniaagi- 
ja uureatööstuse taristu, kuid praegu see ei toimi. Ettevõtte allikate (AS Nitrofert Is the Only Mineral 
Fertilizer Producer in Estonia, 2021) andmetel suudab tehase praegune võimsus katta kodumaise 
ammoniaagi- ja uureavajaduse. Ambitsioonika stsenaariumi puhul eeldatakse tehase võimsuse 
kahekordistumist, mille tulemusel toodetakse 200% vajaminevast ammoniaagi- ja ligikaudu 300% 
uureakogusest. Metanooli puhul eeldatakse, et madala stsenaariumi korral saab 2050. aastaks 300% ja 
ambitsioonika stsenaariumi korral 600% kodumaistest vajadustest toota kohapeal. Metanooli puhul 
eeldatakse, et põlevkivielektrijaamade või biogaasile üle läinud elektrijaamade lähedale paigutatakse 
väikesed metanoolil töötavad elektrijaamad tootmisvõimsusega 5000 t aastas, kust on kogutud CO2 
hõlpsasti kättesaadav. 

ARVUTUSMETOODIKA 

Arvutused tehakse vastavalt ammoniaagi, uurea ja metanooli tonnile vajamineva H2 kohta. Iga tööstusharu 
H2 vajadus arvutatakse (vastavalt molaarvõrranditele) 0,178 t H2 ammoniaagi tonni kohta, 0,098 t H2 uurea 
tonni kohta ning 0,19 t H2 metanooli tonni kohta. Heitkoguste arvutamine toimub pruuni ammoniaagi (3,03 
kg CO2ekv/kg ammoniaak) (Singh et al., 2018), pruuni uurea (2,68 kg CO2ekv/kg uurea) (Shi et al., 2020) ja 
pruuni metanooli (0,798 kg CO2ekv/kg metanool) (Chen et al., 2019) heitekoefitsientide järgi. Ühiskondlik-
majanduslikud mõjud arvutatakse ammoniaagi-uureatööstuse (1787 eurot/t) (UNICO International 
Corporation, Mitsui & Co., Ltd. ja Toyo Engineering Corporation, 2013) ja metanoolitööstuse (1330 eurot/t) 
(Tremel et al., 2015) kapitaliinvesteeringute tegurite ning keemiatööstuses loodud töökohtade arvu põhjal 
(0,5 töökohta/miljoni kapitaliinvesteeringu kohta) (Industrial Capital Expenditure and Job Creation - E&B 
Data, 2014). 

TULEMUSED 

Jagades 2015 kuni 2050 vahemiku lõppeesmärgid igale aastale, arvutatakse aastane vesiniku 
nõudlus/kasutuselevõtmine. Eespool nimetatud lõppeesmärkide saavutamiseks aastaks 2050 on 
ammoniaagi- ja uureatööstusel madala stsenaariumi korral vaja 41 181 t rohelist H2 ja ambitsioonika 
stsenaariumi korral 82 361 t (joonis 3.3). Metanoolitööstuse puhul on arvustuslikult lõplik rohelise H2 
tarbimine madala stsenaariumi korral 2742 t ja ambitsioonika stsenaariumi korral 5483 t (joonis 3.4). 
Kohaliku uurea- ja ammoniaagitööstuse rajamiseks vajalikud investeeringud ja töökohtade lisandväärtus 
aastani 2030 ja 2050 on näidatud joonisel 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 Vedela ja veevaba üldkogus 



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

III OSA – Vesiniku kasutamise potentsiaali hindamine 

 

 

 

136 
 

 

JOONIS 3.3 AMMONIAAGI JA UUREA TOOTMINE NING H2 KASUTUSELEVÕTT  

 
 

JOONIS 3.4 METANOOLI TOOTMINE JA H2 TARBIMINE 

 
JOONIS 3.5 INVESTEERIMISKULUD (CAPEX) JA TÖÖHÕIVE ÜLEVAADE TÖÖSTUSES 69 

 
 

 

69  Joonisel 3.5 kujutatud ammoniaagi- ja uureatööstuse kapitaliinvesteeringuid saab 50% kokku hoida, kui 
taaselustada juba olemasolev tööstuse taristu, kuid kaasneda võivad moderniseerimiskulud. Kui ambitsioonikas 
stsenaarium näitab 2050. aastaks praeguse impordi 200% tootlikkust, suudab olemasolev taristu rahuldada praegust 
riigisisest vajadust. 
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Rohevesiniku kaasamine tööstusse vähendab oluliselt heitkoguseid, mis taastumatu vesiniku kasutamisel 
oleks keskkonda sattunud. Maksimaalne aastas säästetud heitkoguste trend on kujutatud joonisel 3.6. 

 

JOONIS 3.6 HEITKOGUSTE VÄHENDAMINE VESINIKU KASUTUSELEVÕTMISE ABIL TÖÖSTUSES 

 
 

3.5.2. TRANSPORT 

Transpordisektor on vesiniku kasutuselevõtu modelleeritud stsenaariumides üks peamisi vesiniku 
tarbimissektoreid. Allikate andmetel on Eesti teedel 808 689 (Statistikaamet, s.a) autot, 140070 avaliku 
teenuse osutamise kohustusega bussi (PSO), 624 eraomandisse kuuluvat bussi (Statistikaamet, s.a) ning 
36 781 raskeveokit (tarbesõidukite arv Eestis 2016. a., s.a). PSO1 ja PSO2 alla kuuluvaid diiselreisironge71 
on Eestis 20, diiselkaubaronge72 85 ning parvlaevu 1073. 

Sõiduautode puhul on eesmärk kasutusele võtta kütuseelemendiga elektriautod (kütuseelemendil 
töötavad sõidukid) ning asendada teised transpordivahendid vesinikbusside, -veokite, -rongide,  
-kaubarongide ja vesinikkütuseelemendiga parvlaevadega. Eestis ostetakse aastas umbes 25 000 autot 
(Estonia: Passenger car stock 1990-2018 | Statista, 2020). Sõiduautode kohta modelleeritakse, et 
2050. aastaks asendatakse praegustest sõiduautodest kütuseelementidel töötavate sõidukitega 
ambitsioonika stsenaariumi korral 50% ja madala stsenaariumi korral 25%. Eesmärgid põhinevad eeldustel, 
et teatud osa uuena ostetud autodest on kütuseelementidel töötavad sõidukid (umbes 50% ambitsioonika 
stsenaariumi puhul ja 25% madala stsenaariumi puhul). Erineva protsendimääraga eeldusi on arvestatud 
klausliga, et muud tüüpi sõidukid (nt akuga elektriautod, BEV) moodustavad eksperdiintervjuude ja 
olemasolevate andmete põhjal osa segatranspordist (eriti autod). 

Praegune raskeveokipark koosneb alates tavalistest veokitest kuni 6. heiteklassiga (Euro VI) mudeliteni. 
Mudelis eeldatakse, et 2050. aastaks asendatakse kõik raskeveokid kuni Euro V klassi (86% koguarvust) 

 

70  Isiklik kirjavahetus transpordi arendamise ja investeeringute osakonnaga (Eesti majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium) 

71  Isiklik suhtlus Elroniga. Arvu võetakse rongide koguarvuna, kuna Elron on Eesti suurim reisijate 
raudteeveo ettevõte. 

72  Operaili eksperdi esitatud arv. See arv vastab Operaili praegusse sõidukiparki kuuluvate vedurite 
koguarvule (Operail on Eesti suurim kaupade raudteeveo ettevõte). 

73  Isiklik kirjavahetus transpordi arendamise ja investeeringute osakonnaga (Eesti majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium) 
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vesinikveokitega (ambitsioonikas stsenaarium). Madala stsenaariumi puhul eeldatakse, et 43% veokite 
koguarvust on vesinikmudelid. 

Eeldatakse, et PSO sõidukiparki kuuluvad ühistranspordibussid vastavad Eestis 2050. aastaks 
keskkonnasõbralike sõidukite direktiivi nõuetele (BORMANS, 2019) 74 . Samuti eeldatakse, et madala 
stsenaariumi korral on 45% ja ambitsioonika stsenaariumi korral 90% uutest bussihangetest 
vesiniksõidukid. Erasektori busside puhul eeldatakse, et ambitsioonika stsenaariumi korral töötab 
kütuseelementidel 100% sõidukeid ja madala stsenaariumi korral 50%. Rongide puhul eeldatakse, et 
ambitsioonika stsenaariumi korral asendatakse 2050. aastaks kõik diiselrongid (20) vesinikreisirongidega ja 
madala stsenaariumi korral 50%. Sama kehtib ka diiselmootoriga vedurite kohta, st madala stsenaariumi 
korral töötab vesinikul 85 vedurist 50% ja ambitsioonika stsenaariumi korral 100%. 

Parvlaevade osas ei saa kolme PSO1 alla kuuluvat diiselmootoriga parvlaeva elektrifitseerida, kuna akupakk 
on liiga raske ja teekond kulgeb madalas vees. Neli PSO 2 alla kuuluvat parvlaeva (Kihnu Veeteede 
opereeritavad parvlaevad) läbivad pikki marsruute ja elektrifitseerimine ei ole sobiv lahendus, kuna aku ei 
sobi pikkade marsruutide jaoks. Niisiis on selge, et vesinikparvlaevaga saab asendada kokku seitse 
parvlaeva. Järelikult eeldatakse mudelis, et madala stsenaariumi korral asendatakse 2050. aastaks 
vesiniklaevadega neli parvlaeva ja ambitsioonika stsenaariumi korral kõik seitse parvlaeva.75 

ARVUTUSMETOODIKA 

Vesinikukulu arvutatakse sõiduki läbitud kilomeetrite (United Nations, 2019) ja iga transpordiliigi 
kütusekulu abil. Sõiduki keskmine läbisõit igas transpordiliigis arvutatakse, jagades sõidukite koguläbisõidu 
sõidukite koguarvuga. Seejärel korrutatakse arvutatud tegur (km/sõiduk) selle konkreetse transpordiliigi 
vesinikukuluga kilomeetri kohta ning arvutatakse eeldatav vesinikukulu sõiduki kohta konkreetsel aastal. 
Sõiduautode heitekoefitsiendiks võetakse 0,12 (Hass et al., 2014) kg CO2ekv/km (fossiilkütustel põhinevate 
ICE autotehnoloogiate puhul kütusepaagist ratasteni tekkivad heitkogused alates 2010. aastast). 
Parvlaevade, rongide ja vedurite välditud heitkogused arvutatakse diiselkütuse kulu järgi läbitud kilomeetri 
kohta ning korrutatakse need diiselkütuse heitekoefitsiendiga (2,67 kg CO2ekv/l) (IEEP et al., s.a.). Busside 
puhul võetakse heitekoefitsiendiks 1 kg CO2ekv/km (Nesterova & Verbeek, 2020) (Euro V ja Euro VI 
heiteklassid). Veokite puhul võetakse ligikaudseks heitekoefitsiendiks 1 kg CO2ekv/km (etalonväärtus 0,78 
kg CO2ekv/km Euro VI heiteklassi puhul) (Nylund & Wenstedt, 2019) Eesti veokipargi puhul, kuhu kuuluvad 
peamiselt Euro III ja Euro IV heiteklassi veokid. 

Tabelis 3.2 on esitatud kütuseelemendipõhise transpordi investeerimiskulud. Eeldatakse, et 
kütuseelementidel töötavate autode ja busside maksumus langeb 2050. aastaks 70% (Hydrogen Council, 
2020). Veokite, reisirongide, vedurite ja parvlaevade puhul eeldatakse aastaks 2050 hinnalangust 35%. 

 

 

 

74 Keskkonnasõbralike sõidukite direktiivis (CVD) sätestatakse, et aastaks 2025 peaks 15% uutest hangitud 
bussidest olema nullheitega. CVD andmete põhjal eeldame, et kuni 2050. aastani suureneb nullheitega 
busside osakaal pidevalt 6% võrra, moodustades lõpuks kõikidest hangitud bussidest 45%. Madala 
stsenaariumi puhul eeldame 45% kõikidest hangitud bussidest ning ambitsioonika stsenaariumi puhul 
topelt, st 90%. 

75  Isiklik kirjavahetus transpordi arendamise ja investeeringute osakonnaga (Eesti majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium) 
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TABEL 3.2 KÜTUSEELEMENDIPÕHISTE SÕIDUKITE ÜHIKUHIND 

SÕIDUKI TÜÜP HIND (EURO) 

Kütuseelemendiga auto 76 66 000 

Kütuseelemendiga buss 77 550 000 

Kütuseelemendiga veok 78 230 000 

Kütuseelemendiga reisirong 79 5 500 000 

Kütuseelemendiga 

moderniseeritud vedur 80 

4 000 000 

Kütuseelemendiga parvlaev81 47 000 000 

 

Arvutuste põhjal on madala stsenaariumi korral sihipärase sõidukite arvu puhul tarvis 108 587 t ja 
ambitsioonika stsenaariumi puhul 217 174 t vesinikku, mille tulemusel säästetakse madala stsenaariumi 
puhul 1 063 708 t CO2ekv ja ambitsioonika stsenaariumi puhul 2 127 416 t CO2ekv heitkoguseid. Joonisel 
3.7 näidatakse vesiniku üldist kasutuselevõtmist transpordisektoris aastaks 2050. 

 

76 Vesinikautod, https://h2.live/en/wasserstoffautos  
77 Development of Business Cases for Fuel Cells and Hydrogen Applications for Regions and Cities (2017) 

https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/FCH%20Docs/171127_FCH2JU_BCs%20Regions%20Cities_
Consolidated%20Tech%20Intro_Rev.%20Final%20FCH_v11%20%28ID%202910585%29.pdf  
78 Field K. (2020), Head To Head: Nikola’s Hydrogen Fuel Cell Trucks Vs. The Tesla Semi, Clean Technica, 

https://cleantechnica.com/2020/08/06/head-to-head-nikolas-hydrogen-fuel-cell-trucks-vs-the-tesla-
semi/#:~:text=Nikola%20estimates%20its%20fuel%20cell,for%20the%20customer%20of%20%24268%2C
782  
79 Development of Business Cases for Fuel Cells and Hydrogen Applications for Regions and Cities (2017)  
80  Casey T. (2021), All Eyes On $4 Million Diesel-Killing Hydrogen Locomotive In California, Clean Technica 

https://cleantechnica.com/2021/03/25/all-eyes-on-4-million-diesel-killing-hydrogen-locomotive-in-
california/  
81 Eksperdiintervjuu pilootprojekti omanikuga 

https://h2.live/en/wasserstoffautos
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/FCH%20Docs/171127_FCH2JU_BCs%20Regions%20Cities_Consolidated%20Tech%20Intro_Rev.%20Final%20FCH_v11%20%28ID%202910585%29.pdf
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/FCH%20Docs/171127_FCH2JU_BCs%20Regions%20Cities_Consolidated%20Tech%20Intro_Rev.%20Final%20FCH_v11%20%28ID%202910585%29.pdf
https://cleantechnica.com/2020/08/06/head-to-head-nikolas-hydrogen-fuel-cell-trucks-vs-the-tesla-semi/#:~:text=Nikola%20estimates%20its%20fuel%20cell,for%20the%20customer%20of%20%24268%2C782
https://cleantechnica.com/2020/08/06/head-to-head-nikolas-hydrogen-fuel-cell-trucks-vs-the-tesla-semi/#:~:text=Nikola%20estimates%20its%20fuel%20cell,for%20the%20customer%20of%20%24268%2C782
https://cleantechnica.com/2020/08/06/head-to-head-nikolas-hydrogen-fuel-cell-trucks-vs-the-tesla-semi/#:~:text=Nikola%20estimates%20its%20fuel%20cell,for%20the%20customer%20of%20%24268%2C782
https://cleantechnica.com/2021/03/25/all-eyes-on-4-million-diesel-killing-hydrogen-locomotive-in-california/
https://cleantechnica.com/2021/03/25/all-eyes-on-4-million-diesel-killing-hydrogen-locomotive-in-california/
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JOONIS 3.7 VESINIKU KASUTUSELEVÕTMINE TRANSPORDISEKTORIS 

 

Joonisel 3.7 on näha, et raskeveokite transpordis on suure aastase läbisõidu tõttu suurim vesinikunõudlus. 
Sõiduautode ja busside vesinikunõudlus on 2. ja 3. kohal. Jooniselt 3.7 ilmneb, et vesinikunõudlus raudtee- 
ja meretranspordis on teiste transpordiliikidega võrreldes palju väiksem. Joonisel 3.8 on näidatud aastased 
säästetud heitkogused, mis on saavutatud vesiniku kasutuselevõtu abil transpordisektoris. 
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JOONIS 3.8 HEITKOGUSTE VÄHENEMINE VESINIKU KASUTUSELEVÕTMISE TÕTTU TRANSPORDISEKTORIS 

 
Joonisel 3.9 on esitatud kapitaliinvesteeringute ülevaade. Vesiniku tarbimispotentsiaali eesmärgi 
saavutamiseks tuleks aastaks 2030 investeerida 3,436–7,635 miljardit eurot ning kokku 11,371–22,743 
miljardit eurot. 
JOONIS 3.9 TRANSPORDISEKTORI INVESTEERINGUTE EELARVE ÜLEVAADE 

 

3.5.3. HOONED 

Kuna 70% (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, 2015) Eesti küttevarustusest pärineb kaugküttest, 

on hoonete soojustarbimise ja tsentraliseeritud soojusenergia tootmise vahe 47782 GWh. Vahe katavad 
praegu peamiselt hoonetesse paigaldatud maagaasikatlad (NG) ning ülejäänu fossiilkütusel ja biomassil 
töötavad katlad. Mudelis eeldatakse, et detsentraliseeritud soojusvajaduse saab rahuldada 
kütuseelemendiga mikrokoostootmisjaamade (mikro-CHP) paigaldamise abil, mis kasutavad kütusena 
vesinikgaasi ja toodavad lisaks elektrit, mida saab kasutada hoonete baaskoormuse katteks. Madala 
stsenaariumi korral asendatakse 25% soojuse vahest mikrokoostootmisjaamadega ja ambitsioonika 
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stsenaariumi korral 50%. Maksimaalselt 50% ulatuses kütuseelementidel põhinevat kütet peetakse 
võrreldes teiste taastuvenergial põhinevate tehnoloogiatega (nt maaküte, soojuspumbad) paindlikumaks, 
tuleviku küttesüsteemiks. See aitab vähendada heitkoguseid, mida maagaasikatlad tavaliselt õhku 
paiskavad. 

Lisaks sellele eeldatakse mudelis ka maagaasivõrgu dekarboniseerimist, et saavutada teatud hoonetes, kus 
maagaasikatlad on juba kasutusel, väiksem süsinikuheide. Madal stsenaarium eeldab 2030. aastaks 2,5% 
vesiniku lisamist maagaasivõrku ning ambitsioonikas stsenaarium maksimaalselt 5%. 

ARVUTUSMETOODIKA 

Kõik kütuseelementidel töötavate mikrokoostootmisjaamade kohta tehtud arvutused põhinevad 1,1 kWth 

ja 0,75 kWel (FCH, 2017) võimsusega kütuseelementidel töötaval mikrokoostootmisjaamal SenerTec Dachs 
0.8. See mudel on hea näide pliikütusega töötavast mikrokoostootmisjaamast. Mikrokoostootmisjaamade 
vajalik arv arvutatakse soojusenergia tootmise sihtväärtuse jagamise abil ühe mikrokoostootmisjaama 
toodetud soojusega. Toodetav elekter arvutatakse ühe kütuseelementidel töötava 
mikrokoostootmisjaama elektritoodangu jagamise abil mikrokoostootmisjaamade vajaliku arvuga. 
Vesiniku segamise arvutused põhinevad mahuprotsendil. Säästetud heitkoguste arvutused põhinevad 
maagaasi heitekoefitsiendil (0,21 kg CO2ekv/kWh) (Winnipeg, 2012) ja Eesti elektrivõrgu segu 
heitekoefitsiendil (0,393 kg CO2/kWh). Investeeringud arvutatakse pliikütusel töötava kütuseelementidega 
mikrokoostootmisjaama hinna põhjal (10 000 eurot) (PACE, 2020). Aastani 2030 loodud töökohtade arv 
arvutatakse koefitsiendiga 0,16 (FuelCellsWorks, 2021) tootmis- ja hooldustööde töökoha kohta, eeldusel 
et kapitaliinvesteering on miljon eurot. Aastaks 2050 on kulude vähendamise eesmärk 50% (Hydrogen 
Council, 2020). Arvatakse, et vahemikus 2030–2050 on Eestis kodumaine kütuselementide tootmine ning 
töökohtade koefitsient 10 (Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking, 2019) töökohta (otsest ja kaudset), 
mis hõlmab tootmissektori töökohti miljoni euro tulu kohta. 

TULEMUSED 

Eeldatavalt toodavad 2050. aastaks 21 682 kütuseelementidel töötavat mikrokoostootmisjaama madala 
stsenaariumi korral 119 GWh soojust ja 81 GWh elektrit. Aastal 2050 toodavad ambitsioonika stsenaariumi 
puhul hoonetes detsentraliseeritud tasemel 43 364 kütuseelementidel töötavat mikrokoostootmisjaama 
239 GWh soojust ja 163 GWh elektrit. 

Mikrokoostootmisjaamade kasutuselevõtmine panustab 2030. aastal vesiniku kasutamisse kokku 1509–
3019 t ja 2050. aastal 5541–13 081 t. Teisalt on maagaasiga segatava vesiniku kogus üsna väike, 
2030. aastal 11–22 t ja 2050. aastal 47–94 tonni. Säästetud heitkogused arvutatakse maagaasikatla 
heitkoguste, Eesti elektrivõrgu segaheidete ja gaasivõrku segatud maagaasi heitkoguste liitmise abil. 
Saadud vesinikukogus, mis võetakse kasutusele (joonis 3.10) kütuseelementidega töötavates 
mikrokoostootmisjaamades ja vesiniku segamise abil suudab ambitsioonika stsenaariumi korral aastaks 
2050 säästa kuni 126 398 t CO2ekv heitkoguseid (joonis 3.11). 
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JOONIS 3.10 VESINIKU KASUTUSELEVÕTMINE HOONETES 

 
JOONIS 3.11 HEITKOGUSED, MIDA SÄÄSTETAKSE MIKROKOOSTOOTMISJAAMADE KASUTAMISE JA H2 
SEGAMISE ABIL HOONETESEKTORIS 

 

Jooniselt 3.12 nähtub, et aastaks 2030 prognoositakse ainult 7–14 tootmis- ja hooldusvaldkonna töökohta. 
2050. aastaks tõuseb  see 885–1771 töökohale, kuna eeldatakse, et Eestis käivitub 2031–2050 kodumaine 
kütuseelementide tootmine. 

JOONIS 3.12 MIKROKOOSTOOTMISJAAMADE KASUTUSELEVÕTMISE TULEMUSENA TEKKIV 
TÖÖKOHTADE ARV 
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3.5.4. ELEKTER 

Kütuseelementide kasutamist statsionaarsetes elektrirakendustes peetakse suhteliselt kulukaks, kuid 
peaker’i elektrijaama või avariielektrijaama puhul võiks see olla majanduslikult mõttekas. 
Kütuseelementidega toodetava elektrienergia eelis võrreldes maagaasil töötavate avariielektrijaamadega 
on heitkoguste puudumine.83  

Avariielektrijaamade (Kiisa elektrijaamad) 250 MW võimsuse asendamiseks eeldatakse mudelis madala 
stsenaariumi korral 50% (125 MW) võimsuse asendamist statsionaarse kütuseelemendil töötava 
elektrijaamaga ning ambitsioonika stsenaariumi korral 100% (250 MW) võimsuse asendamist aastaks 2050. 
Mudelis jaotatakse lõppeesmärgid võrdselt. Investeerimiskuludeks loetakse 1600 eurot/kWel (Tractebel 
Engie & Hinicio, 2017) ning eeldatakse, et aastaks 2050 langeb kütuseelemendi hind 40% (Hydrogen 
Council, 2020). 

ARVUTUSMETOODIKA 

Kütuseelemendi kasuteguriks loetakse 60% (U.S. Department of Energy, 2015) ja aasta 
täiskoormustundideks 200 (Tere, 2011). Ühiskondlik-majanduslik mõju aastani 2030 arvutatakse miljoni 
euro suuruse kapitaliinvesteeringuga loodud paigaldus- ning tootmis- ja hooldusvaldkonna töökohtade 
koefitsiendiga 0,47 (Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking, 2019). Eeldatakse, et Eestis käivitub 
2030–2050 kodumaine kütuseelementide tootmine ning koefitsiendiks võetakse 10 töökohta (Fuel Cells 
and Hydrogen 2 Joint Undertaking, 2019) (otsesed ja kaudsed), mis hõlmab miljoni euro suuruse 
investeeringueelarve puhul ka tootmisvaldkonna töökohti. 

TULEMUSED 

Arvutuste järgi võib kütuseelementidel töötavate elektrijaamade vesiniku tarbimispotentsiaal madala 
stsenaariumi korral olla 1250 t ja ambitsioonika stsenaariumi korral 2500 t. Tulemused näitavad, et 
avariielektrijaamades kütuseelementide üleminekuga säästetakse madala stsenaariumi korral 7875 t 
CO2ekv heitkoguseid ning ambitsioonika stsenaariumi korral 15 750 t CO2ekv heitkoguseid. Arvutuste järgi 
toob kapitaliinvesteering 2030. aastaks 20–40 paigaldus- ning tootmis- ja hooldusvaldkonna töökohta ning 
153–307 miljoni euro suurune investeering tekitab 2050. aastaks 914–1828 otsest ja kaudset töökohta 
(eeldusel, et Eestis alustatakse kodumaist kütuseelementide tootmist). Vesiniku üldine kasutuselevõtmine, 
säästetud heitkogused ja lisanduvate töökohtade arv on esitatud järgmistel joonistel 3.13 ja 3.14. 

 

JOONIS 3.13 LISANDUVATE TÖÖKOHTADE ARV JA H2 KASUTUSELEVÕTMINE ENERGIASEKTORIS 

  
 

 

83 Suhtlus eksperdiga 

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

2030 2050 2030 2050

Madal Ambitsioonikas

H
2

ka
su

tu
se

le
võ

tt
, 

t

H2 kasutuselevõtt Paigaldatud võimsus

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 -

 50
 100
 150
 200
 250

 300
 350

2030 2050 2030 2050

Madal Ambitsioonikas

Tö
ö

ko
h

ta
d

e 
ar

v

C
A

P
EX

, m
ln

 E
U

R

CAPEX Töökohtade arv



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

III OSA – Vesiniku kasutamise potentsiaali hindamine 

 

 

 

145 
 

JOONIS 3.14 HEITKOGUSED, MIS SÄÄSTETAKSE STATSIONAARSE KÜTUSEELEMENDIL TÖÖTAVA 
ELEKTRIJAAMA KASUTUSELEVÕTMISEL 

 

3.6. VESINIKU TOOTMINE JA LADUSTAMINE 

Vesiniku tarbimispotentsiaali täitmiseks eeldatakse, et toota tuleks sama kogus vesinikku. Eeldatakse, et 
vesiniku tootmiseks elektrolüüserite abil kasutatakse ainult taastuvenergiat. Vesiniku tootmise potentsiaali 
leidmisel võetakse arvesse päikese, maismaa- ja avameretuule taastuvenergia ressursse. Töö eesmärgiks 
ei ole energiaallikate põhjalik modelleerimine, mistõttu on lihtsuse huvides aluseelduseks võetud vaid 
nimetatud taastuvenergiaallikad. Vesiniku sujuva ja katkematu tarne tagamiseks on vajalik viiepäevasele 
nõudlusele vastav varu. Selleks kaalutakse vesiniku säilitusanumate kasutamist. Kuna Eestis ei ole vesiniku 
ladustamiseks ühtegi looduslikku ressurssi (nt soolakoopad pikaajaliseks ladustamiseks), arvestatakse 
viiepäevase ladustamispuhvriga, kuna päevane vesinikunõudlus on eeldatavalt suur. 

ARVUTUSMETOODIKA 

Tehnoloogiaks valitakse PEM-elektrolüüser, kuna selles ei ole vedelat elektrolüüti (vähendab 
korrosioonijuhtumeid) ning PEM-elektrolüüsi eelis on kiire reageerimine taastuvenergia kõikumisele. Seda 
tehnoloogiat kasutatakse sageli selle pärast, et seadmete hooldusvajadus on väike. (Lichner, 2020) 

Elektrolüüseri kasutegur on 67%, kui töörõhk on alla 70 bar, ning kapitaliinvesteeringuks (investeeringute 
eelarve) loetakse 900 eurot/kW ja eeldatakse, et elektrolüüseri hind langeb 2050. aastaks 40%. (Hydrogen 
Council, 2020; IRENA, 2020). Vajalik elektrienergia konkreetse vesinikukoguse tootmiseks vastavalt 
tarbimispotentsiaalile arvutatakse vesiniku tarbimispotentsiaali energiatihedusega (33,33 kWh/kg 
[Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH]) korrutamise abil, arvestades elektrolüüseri kasutegurit. Seejärel 
arvutatakse elektrolüüseri saadud võimsus megavattides (MW), jagades vajalik elektrienergia 
elektrolüüseri täiskoormusel töötatud tundide arvuga. Arvestatav ladustamismaht on 414 kg anuma kohta 
ning investeeringu suuruseks loetakse 375 eurot/kg H2 (Wang et al., 2012) ja eeldatakse, et vesiniku 
säilitusanumate hind langeb 2050. aastaks 30% (Hydrogen Council, 2020). Mis puutub hoonete- ja 
energiasektori kütuseelementidesse, siis arvutatakse ühiskondlik-majanduslik mõju aastani 2030 miljoni 
euro suuruse kapitaliinvesteeringuga loodud paigaldus- ning tootmis- ja hooldusvaldkonna töökohtade 
koefitsiendiga 0,47 (FuelCellsWorks, 2021). Alates 2030. aastast kuni 2050. aastani võetakse koefitsiendiks 
10 (Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking, 2019) töökohta (otsesed ja kaudsed), sealhulgas 
tootmisvaldkonna töökohad miljoni euro suuruse investeeringute eelarve kohta, kuna eeldatakse, et Eestis 
käivitub kodumaine elektrolüüserite tootmine. Investeerimiskulud on päikeseenergia, maismaa- ja 
meretuuleenergia vahel vastavalt 0,5 mln eurot/MW; 1,23 mln €/MW; 3,59 mln eurot/MW. Kuni 2050. 
aastani arvestatakse kulude vähenemise teguriteks vastavalt päikeseenergia, maismaa- ja 
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meretuuleenergia puhul 65%, 33% ning 36%. Päikeseenergia, maismaa- ja meretuuleenergia paigaldustöö 
teguriteks loetakse 6,8, 0,9 ja 0,9 töökohta miljoni euro suuruse investeeringu kohta. 

TULEMUSED 

Selgub, et nimetatud üldise vesiniku tarbimispotentsiaali täitmiseks on madala stsenaariumi korral vaja 
7977 GWh ja ambitsioonika stsenaariumi korral 15 953 GWh taastuvelektrit (vt joonist A). Vesiniku 
tootmiseks vajaminev taastuvelektri võimekus on Eestis juba olemas, kui arvestada paigaldatud võimsusi 
päikeseenergia puhul 350-700 MW, maismaatuuleenergia puhul 250-500 MW ja aastaks 2050 planeeritud 
1755-3518 MW võimekust. Elektrolüüseri nõutavad võimsused aastaks 2050 on vastavalt 2454 GW madala 
ja 4909 GW ambitsioonika stsenaariumi korral. Aastaks 2030 luuakse 398–799 töökohta elektrolüüserite ja 
H2 ladustamise võimekuse suurendamise paigaldus- ning tootmis- ja hooldusvaldkonnas (joonis 3.15). 
Töökohtade arvu suur kasv aastatel 2030–2050 tuleneb kodumaise elektrolüüseri tootmisvõimsuse 
hinnangust (2050. aastaks 10 982–22 058 töökohta). Joonis 3.15 näitab elektrolüüserite ja H2 
salvestusmahu kasutuselevõtu mõju uute töökohtade tekkele. Jooniselt on näha, et märkimisväärne osa 
investeeringust (CAPEX) tuleb suunata ladustamise infrastruktuuri arendamisesse, kuna 
salvestuskeskkondadeks on valitud suured mahutid. Selleks, et 2050. Aastaks oleks Eestis paigaldatud 
vajaminev taastuvenergia võimekus vesiniku tootmiseks, on vaja teha 5 317-10 364 mln € ulatuses 
investeeringuid. Uute taastuvenergia võimsuste kasutuselevõtu investeering ja töökohtade loomise mõju 
on näidatud joonisel 3.16. 

JOONIS 3.15 VESINIKU TOOTMISEL ELEKTROLÜÜSERI KASUTUSELEVÕTMISE TULEMUSENA TEKKIVATE 
TÖÖKOHTADE ARV 
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JOONIS 3.16 INVESTEERINGUKULUD TAASTUVENERGIA VÕIMEKUSE TÕSTMISEL JA TÖÖKOHTADE TEKE 
VASTAVALT ENERGIAALLIKALE 

 

3.7. VESINIKU JAOTAMINE 

Mudelis kaalutakse kahte vesiniku jaotusvarianti: 

• haagisveokiga; 

• torustiku kaudu. 

Transpordisektori puhul kaalutakse vesiniku jaotamist haagisveokiga, kuna see on kõige paindlikum valik. 
Vesinikku vedavate haagisveokite arvu saab alati suurendada, kui igapäevane nõudlus kasvab. Tööstus-, 
ehitus- ja energiasektorisse tarnimiseks kaalutakse suure igapäevase nõudluse tõttu torustiku rajamist. 

ARVUTUSMETOODIKA 

Transpordisektoris kaalutakse erinevat tüüpi vesinikutanklate kasutamist, lähtudes lõpprõhu nõuetest ja 
igapäevastest mahtudest. Lisaks tasub siinkohal mainida, et mudelis on eraldi nimetatud iga transpordiliigi 
kohta vajalik tanklate arv. Bussid saavad tankida bussiparkides, kus need öösiti seisavad. Tanklad 
bussiparkides on mõeldud eriti tankimise lihtsustamiseks, kuna need on bussidele lähedal. Veokitel on 
tavaliselt fikseeritud marsruudid, seega on nende puhul mõttekamad lõpp-punktides asuvad tanklad. Sama 
metoodikat rakendatakse raudtee- ja meretranspordi puhul, kus arvestatakse, et tanklad asuvad kas 
raudteedepoodes või sadamates. 
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Sõiduautodel on vesiniku lõpprõhk tankimisel 700 bar, tankla võimsus on 850 kg päevas ja 
kapitaliinvesteering 1,3 miljonit eurot84. Ülejäänud transpordiliikide puhul on lõpprõhk tankimisel 350 bar, 
tankla päevane teenindamisvõimsus on 500 kg päevas ning kapitaliinvesteering 1,1 miljonit eurot85. Veoki 
netomaht kasuliku koormuse kohta on 670 kg H2 500 bar rõhu juures (Reuß et al., 2017). Igale 
transpordiliigile vajalike haagisveokite arv arvutatakse päevase vesinikunõudluse jagamisel haagisveoki 
kasuliku kandevõimega ning tanklate arv päevase nõudluse jagamisel tankla igapäevase 
teenindamisvõimsusega. Vesiniku jaotustaristu transpordisektoris kasutuselevõtmise ühiskondlik-
majanduslik mõju arvutatakse töökohtade koefitsiendiga: 1,9 töökohta (IEA, 2020) miljoni euro suuruse 
kapitaliinvesteeringu kohta. 

Torustikutaristu kogupikkuse projekteerimist on väga keeruline arvutada ning selleks on vaja teada 
vesiniku tootmis- ja tarbimiskohti. Niisiis kasutatakse mudeli lihtsustamiseks kaht stsenaariumi: 

• H2 tootmiskoht ja tarbimiskohad (tööstusettevõtted, avariielektrijaamad ja tiheda asustusega 
piirkonnad on vahetus läheduses; 

• H2 tootmiskoht ja tarbimiskohad (tööstusettevõtted, avariielektrijaamad ja tiheda asustusega 
piirkonnad on kaugel. 

Esimese stsenaariumi korral on niisiis torustiku eeldatav kogupikkus 200 km (edastustorustik) ja teise 
stsenaariumi korral 400 km (koos edastus- ja jaotustorustikuga). 200 ja 400 km seetõttu, et võrrelda kahe 
toruvõrgustiku hindu. Torustiku hind sõltub selle kogupikkusest ja läbimõõdust ning läbimõõt omakorda 
H2 igapäevasest nõudlusest (massivoolukiirus). Lihtsuse huvides ja kapitalikuludest ülevaate saamiseks 
võetakse igapäevaseks nõudluseks kõikides sektorite keskmine nõudlus. Seejärel määratakse igapäevase 
nõudluse põhjal läbimõõt Wlodek et al. uuringu järgi (Wlodek et al., 2019). Investeeringu kogukulu 
arvutamiseks kasutatakse Robinius et al. läbimõõdu ja hinna suhteid (Robinius et al., 2017). Töökohtade 
loomine sihtotstarbeliste vesinikutorustike kasutuselevõtmisel arvutatakse koefitsiendiga 10 töökohta 
miljoni euro kohta (Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking, 2019). 

TULEMUSED 

Transpordisektori puhul leitakse, et madala stsenaariumi korral on aastaks 2050 vaja 658 tanklat ja 
ambitsioonika stsenaariumi korral 1316. Vajaliku igapäevase nõudluse rahuldamiseks on 2030. aastaks vaja 
112–224 haagisveokit ja 2050. aastaks 523–1047. Joonisel 3.17 on näidatud vajalike tanklate arvu 
transpordiliigi kohta madala ja ambitsioonika stsenaariumi korral. 

  

 

84 Suhtlus hr Mark Alliksooga ja Lindega möödunud 2020. aasta hindade põhjal  
85 Suhtlus hr Mark Alliksooga ja Lindega möödunud 2020. aasta hindade põhjal 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261917305457
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JOONIS 3.17 VESINIKUTANKLATE ARV 

  

Vesiniku jaotustaristu (tanklad + haagisveokid) kasutuselevõtmiseks on 2030. aastaks vaja teha 
investeeringuid 236-472 miljoni eurot ulatuses ja 2050. aastaks 1 108-2 216 miljoni euro ulatuses. Taristu 
loob 2030. aastaks 514–1027 tootmis- ja hooldusvaldkonna töökohta ja 2050. aastaks 2387–4775. 
Transpordisektori puhul peab olema ülevaade jaotustaristu kulude jaotusest. Joonisel 3.18 on näha 
investeeringute jaotus koos loodud töökohtade arvuga stsenaariumite kaupa. 
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JOONIS 3.18 H2 MAANTEETRANSPORDIS JAOTAMISE INVESTEERINGUKULU JA LISANDUVATE 
TÖÖKOHTADE ARV 

 
Joonisel 3.19 on näha vesinikutorustiku kasutuselevõtmise tulemusena tekkivate töökohtade arv. 
Tulemused esitatakse kahe eespool olevas punktis kirjeldatud torustiku pikkuse stsenaariumi (400 km, 200 
km) kohta. 

JOONIS 3.19 H2 TORUSTIKU KASUTUSELEVÕTMISE TULEMUSENA TEKKIVATE TÖÖKOHTADE ARV 
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3.8. KOKKUVÕTE 

Mudelist järeldub, et peamised vesinikku kasutusele võtvad sektorid võivad olla tööstus ja transport. 
Keemiatööstuse suure nõudluse tõttu (ammoniaagi ja metanooli järele) on vaja kiirelt kasutusele võtta 
rohevesiniku taristu niipea, kui ammoniaagitööstus on rajatud ja uued metanoolitööstuse tehased valmis. 
Metanoolitehaseid saab rajada põlevkivielektrijaamade või biogaasitehaste lähedusse, kus on võimalik 
kokku koguda suured CO2 allikad ja kasutada neid edaspidi lisandväärtusega metanoolina. Lähitulevikus on 
heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) ja süsinikdioksiidi maksustamise arendamisega vajalik CO2, mida 
on tarvis vesiniku kasutuselevõtmise nõutava potentsiaali tagamiseks tööstuses odavate hindadega. 

Vesinikbusside, -reisirongide, -kaubavedurite ja -parvlaevade riigihange võib anda vesinikumajandusele 
kiire tõuke. Vesinikautod (kütuseelementidel töötavad sõidukid) ja -veokid saavad kiiresti avaliku ja 
kaubandusliku heakskiidu, kui valitsus on stimuleerimispoliitika välja töötanud. Hoonetesektor jääb 
endiselt suuresti sõltuvaks sellest, mida gaasivarustusettevõtted uute spetsiaalsete vesinikutorustike 
paigaldamisega teha otsustavad. Kuni spetsiaalsete vesinikutorustike kasutuselevõtmiseni võib osaliselt 
aidata hoonetesektorit süsinikuneutraalsemaks muuta maagaasi ja vesiniku segamine. Pärast uute 
torustike kasutuselevõtmist võib koos algsete investeerimissoodustustega käivitada riikliku kampaania 
kütuseelementidel töötavate mikrokoostootmisjaamade paigaldamiseks maagaasikatelde asemele. 
Energiasektor on kõige ebasoodsam sektor, kus vesinikku kasutama hakata, kuna kogu mudelis on 
rõhutatult välja toodud vaid piiratud tarbimine avariielektrijaamades. See on aasta jooksul arutelu koht. 
Tasub siiski mainida, et kui aastaks 2050 süsinikuneutraalsust saavutada soovitakse, tuleks maagaasil 
töötavad elektrijaamad muude sobivate alternatiividega asendada. Siinkohal võivad kütuseelementidel 
töötavad elektrijaamad hoolimata suurtest investeerimiskuludest aidata pakkuda elektrienergiat 
tipptundidel. 

Selleks, et hoida vesiniku tarnekulud võimalikult madalal, on vaja toota vesinikku rohkem kui ühes kohas. 
Näiteks tasub end ära odavate tasandatud hindadega tööstuspiirkonna lähedal asuv elektrolüüser, selle 
asemel et toota vesinikku ainult ühes keskses kohas tööstuslikest tarbimiskohtadest kaugel eemal. Mudelis 
eeldatakse, et viiepäevase tarnepaindlikkuse tagamiseks on vesiniku tootmistehase juures sobilik 
ladustamishoone. Modelleerimise käigus osutatakse vesiniku ladustamise probleemile, kuna Eestis 
puuduvad sobilikud kohad selle maa-aluseks ladustamiseks. See takistab vesiniku pikaajalist ladustamist. 
Tarnepaindlikkuse tagamiseks mõeldud lühiajalised ladustamisvõimalused on vesiniku veeldamine või 
kokkusurutud kujul suurtes anumates hoidmine. Kokkusurutud vesiniku ladustamisvõimalusega kaasnevad 
suured kapitaliinvesteeringud (peaaegu sama suured nagu elektrolüüseri investeeringute eelarve), kuna 
vaja läheb suuri ladustamismahte ja praegu kasutusel olevad vesinikuanumad on piiratud mahuga ning 
materjalikulutused on suured. Saadaval on veel mõned uuenduslikud vesiniku ladustamisvõimalused nagu 
vedelate orgaaniliste süsivesinike ladustamine, kus vesinikku kombineeritakse hüdrogeenimisel tsüklilise 
süsivesiniku ühendiga ning saadud vedelik on diislisarnane, nii et seda saab hoida tavalistes 
ladustamisanumates. Vesiniku vabastamiseks läheb tarvis dehüdrogenaadi lahustamismahuga energiat. Ka 
see protsess on koos teiste uuenduslike ladustamisvõimalustega uurimis- ja arendamisjärgus, nii et 
praegused valikud on küsimus, mis nõuab lisauurimist. 

Vesiniku sujuvaks tööstus-, hoonete- ja energiasektorile tarnimiseks kaalutakse torustike 
kasutuselevõtmist. Transpordisektori jaoks võib gaasi transportida haagisveokitega (GH2) eeldusel, et 
vesinikunõudluse suurenemisel saab kasutusele võtta lisahaagisveokeid. Modelleerimisel tõdeti ka, et 
vesinikutarne kulutõhusus oleneb igapäevasest nõudlusest ning vesiniku tootmiskoha ja tarbimiskohtade 
kaugusest. 

Uuring näitab, et vesiniku tarbimisstsenaariumide realiseerimiseks tuleks kõrvaldada järgmised takistused: 



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

III OSA – Vesiniku kasutamise potentsiaali hindamine 

 

 

 

152 
 

• roheline ammoniaak ja metanool peaksid olema sama odavad ja kergesti kättesaadavad kui pruun 
ammoniaak ja metanool; 

• praeguse stsenaariumi järgi on kütuseelemendiga vesiniksõidukite hinnad kõrged (eeldatavalt 
langevad); 

• kütuseelementidel töötavate mikrokoostootmisjaamade hinnad on kõrged (eeldatavalt langevad). 

Neid takistusi arutatakse ka aruande VI osas – Takistused ja meetmed, kus tuuakse välja leevendamise 
majanduslikud meetmed.  
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4.1. SISSEJUHATUS 

Eesti vesinikuressursside kasutuselevõtu analüüsi IV osas keskendutakse võimalike vesinikku kasutavate 
äriprojektide tasuvuse ja mõju hindamisele. Vesiniku tootmist, hoiustamist ja kasutamist hõlmavate 
ärimudelite hindamine on Eesti vesinikupotentsiaali kaardistamise osa, mille käigus tuuakse ühtlasi välja 
võimalused, kitsaskohad ja ohud, mis kaasnevad projektide realiseerimisega. Analüüsi tegemiseks 
kaardistati esmalt kõik Eestis teadaolevad vesiniku kasutamise ideed ja plaanid. Seejärel valiti sisulisemaks 
tasuvuse ja mõju hindamiseks neist suurema küpsusastmega ja eskaleerimise potentsiaaliga projektid 
(edaspidi kokkuvõtvalt pilootprojektid) transpordi, tööstuse, hoonete ja ekspordi valdkonnas ning mõned 
erijuhtumid. 

Pilootprojektide analüüsi peamine eesmärk on välja selgitada, millised neist on majanduslikust 
vaatepunktist ning riskiteguritest lähtuvalt kõige perspektiivikamad. Pilootprojektid on koostatud lähtuvalt 
terviklikust vesiniku väärtusahelast, st iga projekti tasuvuse hindamisel on arvesse võetud tootmise, 
transpordi ja hoiustamisega ning kasutamisega seotud kulusid ja mõju. Üldiselt on tervikahelas tootja ja 
tarbija eraldi pooled, kuid tasuvusanalüüsis vaadeldakse neid tervikahelana. Analüüsi käigus on arvestatud, 
et iga vesiniku kasutusjuhtumi puhul on võimalik kombineerida erinevaid energia ning vesiniku tootmise, 
hoiustamise ja transportimise viise. Seega on pilootprojektid konstrueeritud sarnaste kasutusjuhtumite 
kombinatsiooni põhjal, kuid töös esitatud tulemuste puhul on tasuvuse ja mõju arvutustes lähtutud 
suurima küpsusastmega pilootprojekti omaniku ärimudelist ja planeeritud projekti suurusest. Aruande 
lisana on koostatud dünaamiline MS Exceli fail, kus on võimalik muuta kõikide pilootprojektide 
tootmistehnoloogiast ja kasutusjuhtumist tulenevaid sisendparameetreid. Aruandes ning selle lisana 
koostatud MS Exceli failis on andmed osaliselt üldistatud, et kaitsta konkreetse pilootprojekti omaniku 
ärisaladust. 

Pilootprojektide tasuvuse analüüsimisel ja tulemuste esitamisel on kasutatud järgmiseid lühendeid. 

ROI 
Return on investment; investeeringute tootlus mõõdab investeeritud ressurssidest 
saadavat kasu, mille puhul tulu arvestatakse nimiväärtuses  

NPV 
Net present value; investeeringu nüüdispuhasväärtus mõõdab, mil määral projekt muudab 
ettevõtte väärtust vastavalt valitud diskontomäärale (nüüdisväärtuse arvutamise 
tulumäär) 

IRR 
Internal rate of return; investeeringu tootlus nüüdisväärtuses hindab investeeritud 
ressurssidest saadavat kasu, kus tulu arvestatakse nüüdisväärtuses (diskonteeritud) 

EBIT Earnings before interest and tax; ärikasum 

OpEx Operating expenditure; projekti jooksevkulu 

CapEx Capital expenditure; kapitaliinvesteeringud 

LCOH Levelised cost of hydrogen; vesiniku tootmise hind 

Eesti vesinikuressursside kasutuselevõtu analüüsi IV osas on esmalt kirjeldatud pilootprojektide 
kaardistamise ja valiku protsessi ning esitatud koondülevaade analüüsitud pilootprojektide ja 
kasutusvaldkondade potentsiaalist. Seejärel on peatükis 4.3. selgitatud pilootprojektide tasuvuse ja mõju 
hindamisel kasutatud analüüsimudelite metoodikaid. Peatükis 4.4. on analüüsitud vesiniku tootmishinna 
kujunemist erinevate energia tootmisviiside puhul. Peatükis 4.5. on esitatud kümne kõige suurema 
eskaleerimise potentsiaaliga pilootprojekti kirjeldus, tasuvusanalüüs ja SWOT-analüüs. Eelviimases osas on 
kirjeldatud peamiseid tehnoloogiast tulenevaid riske, arvestades pilootprojektide kasutusjuhtumeid 
(pilootprojektide detailsem riskianalüüs on toodud Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüsi osas V – 
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pilootprojektide ühiskondlik, tehnoloogiline ja ohutusalane riskianalüüs). Peatükk lõpeb kokkuvõttega, kus 
on toodud pilootprojektide tasuvusanalüüsi põhjal tehtud järeldused. 

4.2. PILOOTPROJEKTIDE KAARDISTAMINE JA VALIK 

Pilootprojektide kaardistamise lähtepunkt oli vesiniku tootmise ja lõppkasutuse viiside eristamine, kuivõrd 
enamike valdkondade jaoks on võimalik kasutada erinevatest energiaallikatest toodetud vesinikku. 
Energiaallika valikul on peamine kriteerium kasutusvaldkonnas vesiniku tootmiseks sobiv asukoht. Teisalt 
kategoriseeriti võimalikud pilootprojektid varasemate uuringute ja teiste riikide praktikate põhjal 
tuvastatud peamiste kasutusvaldkondade kaupa, st transport, tööstus, hooned ja eksport; lisaks määratleti 
mõned pilootprojektid erikaasustena (joonis 4.1). 

JOONIS 4.1 VÕIMALIKUD VESINIKU KASUTUSJUHTUMID LÄHTUVALT ENERGIA TOOTMISE VIISIDEST JA 
VALDKONNAST  

 

Lähtudes võimalikest energia tootmise viisidest ja vesiniku kasutusvaldkondadest koguti teavet kõikide 
teadaolevate vesiniku kasutamise ideede, plaanide, äriprojektide, turuanalüüside jms kohta. 
Pilootprojektide kaardistamiseks koguti algselt teavet ministeeriumitelt, teadusasutustelt, ekspertidelt, 
erinevatelt turuosalistelt, kes toodavad energiat või on tegevad nimetatud valdkondades; samuti kasutati 
avalikke allikaid. Kogutud teabe põhjal määratleti pilootprojektide omanikud ehk iga võimaliku 
kasutusjuhtumi idee autor või eestvedaja. Seejärel tehti pilootprojektide omanikega intervjuud ja 
konsultatsioonid konkreetse kasutusjuhtumi kohta detailsema teabe kogumiseks. Kõikide pilootprojektide 
omanikega tehti poolstruktureeritud intervjuu(d), lisaks konsulteeriti ja koguti andmeid e-kirja või 
täiendavate kõnede kaudu. Andmekogumise käigus keskenduti joonisel 4.2 toodud teemadele. 
Pilootprojekti omanikega sõlmiti vajadusel konfidentsiaalsuslepingud detailsema äriinfo vahetamiseks. 
Pilootprojektide kaardistamise ja valiku protsessi kaasatud turuosalised on toodud lisas 4.1. 

JOONIS 4.2 PILOOTPROJEKTIDE OMANIKEGA KORRALDATUD INTERVJUUDE JA KONSULTATSIOONIDE 
TEEMAD  
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Andmekogumise tulemusel selgus, et suures osas on kaardistatud pilootprojektid vaid idee tasemel. 
Paljude pilootprojektide omanikel puudub selge äriplaan, detailsemalt ei ole hinnatud investeeringu 
vajadust ega projekti tasuvust, määratlemata on kasutusjuhtumi etapid (nt kuidas täpselt toimub vesiniku 
tootmine ja hoiustamine vms). Seega langesid esialgselt kaardistatud energia tootmise viiside ja 
kasutusvaldkondade põhjal koostatud struktuurist (joonis 4.1) osad potentsiaalsed pilootprojektid välja, 
kuna neid ei hinnata majanduslikult otstarbekaks (näiteks koostootmisjaamas vesiniku tootmine ilma 
eraldiseisva vesinikutrassita) või põhjusel, et antud valdkonnas pole hetkel Eestis konkreetsemaid ideid. 
Pilootprojektide tasuvuse ja mõju detailsemaks hindamiseks valiti seega joonisel 4.3 tumedas kirjas 
esitatud kasutusjuhtumid.  

Olukorras, kus pilootprojekti omanikul ei olnud esitada piisavalt andmeid, tugineti tasuvusanalüüsi 
koostamisel teaduskirjandusele, välisekspertide soovitustele ning sarnaste projektide näidetele teistes 
riikides. 

JOONIS 4.3 TASUVUSANALÜÜSI JAOKS VALITUD PILOOTPROJEKTIDE VALDKONNAD  

 

Tulenevalt eelnevast valiti koostöös ekspertidega edasiseks tasuvusanalüüsiks kümme pilootprojekti, igast 
valdkonnast vähemalt üks. Kõige rohkem keskendutakse transpordisektori projektidele, mille valmidusaste 
ning potentsiaal on kõige suurem (tabel 4.1). Pilootprojekt ei hõlma vaid ühe kindla ettevõtte äriideed, vaid 
võimalik vesiniku kasutusjuhtum on kombineeritud sobiva vesiniku tootmisviisiga ning iga pilootprojekti 
puhul on võimalik vesiniku tootmise, transpordi ja hoiustamise nüansse varieerida (näiteks muuta tootmise 
tehnoloogiat või asukohta). 

TABEL 4.1 ANALÜÜSITUD PILOOTPROJEKTIDE NIMEKIRI  

# VALDKOND PILOOTPROJEKTI SISU VÕIMALIKUD RAKENDAJAD 

PP 1 Transport Vesiniku kasutamine linnaliinibusside 
kütusena 

Parox Energy OÜ; Tartu Linn; Estiko AS; Tallinna 
Linnatranspordi AS 

PP 2 Transport Vesiniku kasutamine sõiduauto 
kütusena 

Alexela AS 

PP 3 Transport Vesiniku kasutamine veoauto 
kütusena 

Alexela AS, Estiko AS 

PP 4 Transport Vesiniku kasutamine rongide kütusena Operail AS, Elron AS 

PP 5 Transport Vesiniku kasutamine laevade ja 
praamide kütusena 

Green Technologies Development OÜ; Paldiski 
Sadamate AS, TS Laevad OÜ; Tallinna Sadam AS 
(Muuga Sadam) 

PP 6 Tööstus, 
hooned 

Vesiniku lisamine maagaasitrassi 
kütteväärtuse tõstmiseks 

Green Technologies Development OÜ; Rohegaas 
OÜ, Estiko AS 

PP 7 Tööstus Vesiniku kasutamine kahveltõstukite 
kütusena 

Estiko AS 
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# VALDKOND PILOOTPROJEKTI SISU VÕIMALIKUD RAKENDAJAD 

PP 8 Eksport Vesinikust toodetud ammoniaagi 
eksport 

Green Technologies Development OÜ; Sillamäe 
Sadam AS; Paldiski Sadamate AS; Liwathon E.O.S. 
AS; Muuga Sadam 

PP 9 Erikaasus Vesiniku kasutamine autonoomsete 
sõidukite kütusena 

Auve Tech OÜ; Milrem AS; Tartu Ülikool 

PP 10 Erikaasus Vesiniku kasutamine sidevõrgustiku 
tagavaratoite kütusena 

Telia AS 

PP 1 – Vesiniku kasutamine linnaliinibusside kütusena; PP 2 - Vesiniku kasutamine sõiduauto kütusena; PP 3 – Vesiniku kasutamine veoauto 
kütusena; PP 4 – Vesiniku kasutamine rongide kütusena; PP 5 – Vesiniku kasutamine laevade ja praamide kütusena; PP 6 - Vesiniku lisamine 
maagaasitrassi kütteväärtuse tõstmiseks; PP 7 - Vesiniku kasutamine kahveltõstukite kütusena; PP 8 - Vesinikust toodetud ammoniaagi eksport; 
PP 9 - Vesiniku kasutamine autonoomsete sõidukite kütusena; PP 10 - Vesiniku kasutamine sidevõrgustiku tagavaratoite kütusena 

Pilootprojektide tasuvusanalüüsi puhul vaatleme projektide potentsiaali lähtuvalt nende majanduslikust 
tasuvusest, vajaminevast investeeringust ning keskkonnamõjust. Joonise 4.4 kohaselt on kõige 
paljutõotavamad just need pilootprojektid, mille majanduslik tasuvus on suur (projekti ROI aasta baasil), 
kuid millel on samal ajal ulatuslik mõju süsihappegaasi heite vähendamisele ja suur skaleeritavuse 
potentsiaal. Skaleeritavuse potentsiaali puhul hinnatakse, millised on võimalused konkreetset 
kasutusjuhtu Eesti kontekstis suurendada. Transpordi puhul hinnatakse maksimaalset võimalikku sõidukite 
arvu, energiatarbimise puhul potentsiaalset nõudlust ja infrastruktuuri võimekust ning ekspordi puhul 
nõudlust sihtturgudel. 

JOONIS 4.4 PILOOTPROJEKTIDE MAJANDUSLIK NING KESKKONDLIK TASUVUS  

 

Pilootprojektide võrdluses eristuvad suurema potentsiaaliga need projektid, kus vesinikutehnoloogia on 
piisavalt küps (st masskasutus realistlik järgneva 5 aasta jooksul) ning efektiivne võrreldes praegu kasutusel 
olevate alternatiividega ning samal ajal on esialgne maht piisav vähemalt 5 MW elektrolüüseri 
kasutamiseks. Seega on tasuvusanalüüsi põhjal kõige suurema potentsiaaliga projekt Eestis 
vesinikparvlaevade (nii mandri ja saarte vaheline praamiliiklus kui ka rahvusvahelised kaubaveod) 
kasutamine. Paari laeva vesinikule üleviimine tagab piisava vesiniku kasutusmahu ning vesinikutehnoloogia 
kasutamine nendes sõidukites on tänaseks võrdlemisi efektiivne ja prototüübi tasemel on sarnased laevad 
ka teistes riikides olemas. Lisaks vesiniku kasutamisele erinevates transpordivahendites paistab positiivselt 
silma ka vesinikust ammoniaagi tootmine ning selle eksportimine. 
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4.3. PILOOTPROJEKTIDE TASUVUSANALÜÜSI METOODIKA 

Valitud pilootprojektide tasuvusanalüüs tehti investeeringu tasuvus- (ROI) ja SWOT-analüüsi metoodika 
põhjal. Analüüsi sisendina kasutati pilootprojektide omanike esitatud andmeid, eksperthinnanguid, 
teaduskirjandust ja välisriikide praktikaid. Lisaks joonisel 4.2 nimetatud teemadele kaardistati 
pilootprojektidega seonduvad rahastamise ning toetuste võimalused, kuna toetustel võib olla väga tugev 
mõju rahavoogudele ning seeläbi ka investeeringu tasuvusele. Investeeringute tasuvusanalüüs ja SWOT-
analüüs tehti paralleelselt, kuna need täiendavad teineteist – ROI mudeldamisel on võimalik näiteks 
tuvastada tugevusi või nõrkusi, mida kasutada SWOT-analüüsis ning selle koostamisel tuvastatud 
võimalused ja kitsaskohad annavad teavet ROI sisendina kasutatavate parameetrite kohta. 

INVESTEERINGU TASUVUSANAÜÜSI (ROI) METOODIKA | Pilootprojektide ROI-analüüs tehti neljas osas. 
Esimene osa oli sisendteabe kogumine, teisena mudeldati vesiniku omahinda erinevate 
tootmistehnoloogiate ning tootmismahtude raames, kolmandana hinnati pilootprojektide investeeringute 
tasuvust ning viimasena mudeldati mõju CO2 heitgaasidele. Tulenevalt pilootprojektide omadustest 
kasutatakse mudelis sisendteavet eeldustena ning eristatakse kaht osa: tootmisega ja tarbimisega seotud 
sisendit (joonis 4.5). Kuigi paljude pilootprojektide puhul toodetakse vesinikku sarnasel viisil (roheline 
vesinik, mis saadakse kas päikese- või tuuleenergia elektrolüüsil või biogaasist), siis lõpptarbija kasutuslugu 
(use case) erineb iga pilootprojekti lõikes. Seeläbi on hiljem näiteks tootmisega seotud eeldusi lihtne muuta 
ning aruande lisana koostatud MS Excel mudelit on võimalik kasutada pikaajaliselt. 

Vesiniku omahinda mudeldati tootmistehnoloogiate lõikes. Selleks arvestati tootmistehnoloogiate 
erisustega, näiteks efektiivsus, elektrijaamade (tuule- või päikeseparkide) tootmisvõimekus, eluiga, 
vajaminevaid investeeringuid, tehnoloogia valmiduse tase ning vesiniku tootmissüsteemi suurus. 
Sisendparameetritest lähtuvalt mudeldati vesiniku omahinda iga pilootprojekti parameetrite põhjal. 

Pilootprojektide investeeringu tasuvuse arvutamisel kasutati eelnevalt arvutatud vesiniku omahinda ning 
projekti omadusi tulenevalt kasutusloost. Seeläbi oli võimalik kombineerida vesiniku tootmisviisid 
erinevate pilootprojektidega ning hinnata terve projekti ehk väärtusahela investeeringu tasuvust. Kuna 
ROI-d võib tugevasti mõjutada toetuste või dotatsiooni suurus, siis arvutati esmalt ROI ilma toetusteta ning 
seejärel ROI koos eeldatavate toetuste summaga, et jõuda konkreetse projekti tasuvuseni, mis muudaks 
projekti investori jaoks atraktiivseks. Selline lähenemine annab võimaluse hinnata vajamineva toetuse 
suurust, et tagada positiivne ROI. Lisaks ROI-le arvutatakse iga pilootprojekti puhul projekti IRR, mis võtab 
arvesse raha väärtuse muutust ajas ning on investori või ettevõtte vaatest levinum parameeter, mille alusel 
investeeringute tasuvust hinnata. Pilootprojektide tasuvuse arvutamisel on kasutatud allikatena nii 
avalikke rahvusvahelisi uuringuid, ekspertpaneeli infot ning pilootprojekti osapooltega tehtud intervjuude 
käigus saadud sisendit. Avalikud allikad, mida on kasutatud eelduste tegemisel, on lisatud viidetena ning 
ülejäänud sisendid on olnud sisend intervjuudest ning märgitud kohtades (kus puudus info avalikes 
allikates ja pilootprojekti osapooltel) on kasutatud ka analüüsi koostanud meeskonna tehtud eelduseid. 

Pilootprojekti CO2 vähenemise mõju hindamisel võrreldi rohelise vesiniku kasutamist konkreetsel 
kasutusalal hetkel kasutusel olevate alternatiivsete lahendustega. Analüüs toob välja nii minimaalse kui ka 
maksimaalse võimaliku CO2 vähenemise: minimaalse puhul arvestatakse rohelise vesiniku tootmise 
süsinikuheiteks 2 kg CO2 1 kg vesiniku kohta (Hydrogen Roadmap Europe, 2019) ja maksimaalse puhul 
loetakse rohelise vesiniku kui taastuvenergiast toodetava kütuse süsinikuheide nulliks. Võrdluse 
referentsstsenaariumine kasutatakse vastavalt lähteülesandele traditsioonilist fossiilkütusel põhinevat 
alternatiivi, üldisem võrdlus on teatud pilootprojektide puhul lisatud ka CNG või elektriga. CO2 arvutuste 
juures lähtuti erinevusest tarbimisel (st hinnati tekkivat mõju sõltuvalt kasutatavast kütusest) ning ei 
arvestatud juurde võimalikku seadmete tootmise ja hoolduse mõju, sest ekspertide hinnangul on sealt 
tekkivad erinevused piisavalt väikesed ning paljudel juhtudel ei ole kas püsiva tootmise väljakujunemise 
või ettevõtete enda sõidukite arenduse tõttu võimalik täpset süsinikuheidet kindlaks teha. Vesiniku 
kasutamisel on võrreldes alternatiivsete lahendustega positiivne mõju ka NOx ja SOx heitele, kuid seda 
pole pilootprojektide keskkonnamõju hindamisel arvestatud. Analüüsitavate pilootprojektide mõju NOx ja 
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SOx heitele võib tekkida vaid põlevkivist toodetud võrguelektri kasutamisega, mida võib lugeda kaudseks 
mõjuks. Rohelise vesiniku puhul vesiniku tootmisel ja kasutamisel lämmastiku- ega väävliühendeid ei teki. 

Seega tekivad iga pilootprojekti lõikes vesiniku omahinna, ROI ning CO2 mõju tulemid, mis arvestavad 
pilootprojektide erisusi nii tootmise kui ka tarbimise aspektist. 

 JOONIS 4.5 INVESTEERINGU TASUVUSE MUDEL 

 

 

SWOT-ANALÜÜSI METOODIKA | SWOT-analüüs on tugevuste (Strenghts), nõrkuste (Weaknesses), 
võimaluste (Opportunities) ja ohtude (Threats) analüüs. Pilootprojektide SWOT-analüüs tehakse, et 
minimeerida projekti nõrkuste mõju ning maksimeerida selle tugevusi. Seejuures annab analüüs ülevaate, 
kuidas positsioneerida projekti konkurentide suhtes, millised on tulevikuvõimalused ja millistele ohtudele 
peaks tähelepanu pöörama. 

Selle töö raames on SWOT-analüüs tähtis, et hinnata sobivat strateegiat iga pilootprojekti elluviimiseks. 
ROI analüüs keskendub eelkõige finantstulemustele ja prognoosidele ning seetõttu ei võimalda üksi 
terviklikku strateegiat luua. Kombineerides mõlema analüüsi tulemusi tekib terviklik vaade iga 
pilootprojekti potentsiaalsetest strateegiatest. Kuna vesiniku kasutusele võtmine toimub pikaajalises 
plaanis, siis üksnes majanduslikult kõige tasuvamale valikule keskendumine võib pikas perspektiivis 
tulenevalt välistest (või sisemistest) teguritest olla riskantne. Seetõttu arvestab SWOT-analüüs laiemalt 
võimalikke mõjutegureid ning täiendab investeeringu tasuvusanalüüsi tulemusi. 

4.4. VESINIKU HINNA KUJUNEMINE TULENEVALT 
TOOTMISVÕIMALUSTEST 

Tulenevalt Euroopa Liidu strateegiast ja suurimast oodatavast keskkonnamõjust arvestatakse 
pilootprojektide analüüsis vaid rohelise vesiniku tootmisvõimalusi. Rohelise vesiniku tootmiseks 
kasutatakse taastuvenergiat: päikese-, tuule- ja hüdroenergiat, kuid ka biogaasi. Hüdroenergia ning 
biogaasi eelis on eelkõige järjepidev kättesaadavus, mis võimaldab vesiniku tootmisel elektrolüüserit töös 
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hoida ööpäev läbi, võrreldes tuule- ja päikeseenergiaga, mille abil tulenevalt tuulest või päikesest töötaks 
elektrolüüser vaid ligikaudu poole ajast. Tulenevalt heitlikust tööajast on tasuvusarvutuste koostamisel 
kasutatud PEM-elektrolüüsi tehnoloogiat, mis on küll hetkel veidi kulukam AEM-tehnoloogiast, kuid sobilik 
kõikuva taastuvenergia varustatuse korral (IRENA, 2020). PEM-elektrolüüsi tehnoloogia TVT on hinnangute 
kohaselt 7–9. Erandiks on biogaasi kasutamine vesinikutootmiseks, mille puhul arvutustes eeldati, et 
vesinikutootmisel lisatakse (bio)metaani molekulile vee molekul (ing k steam methane reforming). 

Selles peatükis on esitatud ülevaade vesiniku tootmisvõimalustest sisendenergia liikide alusel ning nende 
tootmisvõimaluste majandusliku potentsiaali võrdlus (kõik arvutused on tehtud 10 MW võimsusega 
vesiniku tootmise näitel). Kõigi tootmisviiside (ja hiljem ka pilootprojektide puhul) on eeldatud, et vesinikku 
toodetakse taastuvelektri tootmise läheduses ning elektrihinnas ei sisaldu seega võrgutasud. Kuna 
pilootprojektid on üles ehitatud selliselt, et seal on võimalik tulenevalt asukohast rakendada erinevaid 
vesiniku tootmisviise, siis aitab vesiniku hinnataseme võrdlus erinevate energia tootmisvõimaluste lõikes 
hinnata tootmisvõimaluste mõju pilootprojekti tasuvusele. 

vesiniku tootmine päikeseenergiast 

Vesiniku tootmisel päikeseenergiast on eeldatud, et päikeseelektri tänane hind on 55 eurot/MWh ning see 
langeb päikesepaneelide odavnemise ning tehnoloogia arengu tõttu keskmiselt 3% aastas. 
Päikesepaneelide tehnoloogia arengust ning paneelide odavnemisest tingitud päikeseenergia hinna langus 
omakorda tähendab, et ka vesiniku tootmiskulu ajapikku langeb. Samuti mõjutab vesiniku tootmiskulu 
langust positiivselt vesiniku tootmistehnoloogia, täpsemalt PEM-elektrolüüserite, areng ning odavnemine. 

JOONIS 4.6 VESINIKU PÄIKESEENERGIAST TOOTMISE HINNA KUJUNEMINE 10 AASTA JOOKSUL 

 

Hetkel 10 MW tootmisjaamas ainult päikeseenergiast vesiniku tootmisel kujuneks vesiniku omahinnaks 
ligikaudu 4,5–5,5 eurot/kg. Samas, arvestades päikeseenergia hinnalangust ning vesiniku 
tootmistehnoloogia odavnemist, oleks sarnase võimsusega tootmisjaamas vesiniku tootmiskulu 10 aasta 
pärast 3,4–4,2 eurot/kg. See aga eeldab, et päikeseenergia hind MWh kohta on selleks ajaks langenud 
ligikaudu 40 eurole.  

VESINIKU TOOTMINE TUULEENERGIAST 

Tuuleenergiast vesiniku tootmisel on eeldatud elektrihind 45 eurot/MWh, mis langeb 2% aastas. 
Tuuleenergia hinnalangus tuleneb tuulegeneraatorite efektiivsuse ja võimsuse kasvust, samal ajal kui 
generaatorid muutuvad tuuleenergia tootjatele majanduslikult kättesaadavamaks.  
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JOONIS 4.7 VESINIKU MAISMAATUULEENERGIAST TOOTMISE HINNA KUJUNEMINE 10 AASTA JOOKSUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hetkel 10 MW tootmisjaamas ainult tuuleenergiast vesiniku tootmisel kujuneks vesiniku omahinnaks 
ligikaudu 4,2–5,2 eurot/kg, eeldades et tootmisjaam kasutab tootmiseks ainult tuuleenergiat ning töötab 
lähtuvalt tuuleenergia kättesaadavusest. Samas, arvestades tuuleenergia hinnalangust ning vesiniku 
tootmistehnoloogia odavnemist, oleks sarnase võimsusega tootmisjaamas vesiniku tootmiskulu 10 aasta 
pärast 3,4–4,1 eurot/kg. See aga eeldab, et tuuleenergia hind MWh kohta on selleks ajaks langenud 
ligikaudu 37 eurole.  

VESINIKU TOOTMINE MERETUULEENERGIAST 10 AASTA PÄRAST 

Tuuleenergia tootmisel meretuulepargis on selle eeldatav hind 65 eurot/MWh, mis langeb 2% aastas. 
Hinnalangus tuleneb uue tehnoloogia odavnemisest ning uute meretuuleparkide ehitamisest. 
Meretuuleparkidest tulenev energia on küll kallim, kuid mõningatel juhtudel võib see olla teiste 
taastuvenergiatega võrreldes sobivaim lahendus. Näiteks olukorras, kus suurtes kogustes vesinikku 
transporditakse kesksest tootmisjaamast tarbimiseks, võib vesiniku hind tõusta kõrgemaks kui kohapeal 
meretuulepargienergiast tootmisel, eeldusel et vesinikku ei peaks sellisel juhul transportima.  

JOONIS 4.8 VESINIKU MERETUULEENERGIAST TOOTMISE HINNA KUJUNEMINE 10 AASTA JOOKSUL 

 

Praegu kujuneks 10 MW tootmisjaamas ainult meretuulepargienergiast vesiniku tootmisel vesiniku 
omahinnaks ligikaudu 5,1–6,1 eurot/kg. Samas, arvestades tuulegeneraatorite ning vesiniku 
tootmistehnoloogia odavnemist, oleks sarnase võimsusega tootmisjaamas vesiniku tootmiskulu 10 aasta 
pärast 4–4,8 eurot/kg. See aga eeldab, et meretuulepargi MWh hind on selleks ajaks langenud ligikaudu 
50 eurole.  
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VESINIKU TOOTMINE HÜDROENERGIAST 

Hüdroenergia eelis võrreldes tuule- ja päikeseenergiaga on eelkõige stabiilsus, mis tagab energia 
kättesaadavuse ööpäev ringi. Hüdroenergiast vesiniku tootmisel on eeldatav elektrihind 30 eurot/MWh, 
mis langeb 1% aastas tulenevalt võimalikust tehnoloogia efektiivsuse kasvust ning odavnemisest. Seega, 
tootes vesinikku 10 MW võimsusega tootmisjaamas kujuneks vesiniku omahinnaks 3–3,6 eurot/kg. Samas, 
10 aasta pärast oleks vesiniku hind vahemikus 2,6–3,2 eurot/kg ehk 15% odavam kui täna.  

 

JOONIS 4.9 VESINIKU HÜDROENERGIAST TOOTMISE HINNA KUJUNEMINE 10 AASTA JOOKSUL 

 

VESINIKU TOOTMINE BIOGAASIST 

Sarnaselt hüdroenergiale on biogaas ööpäevaringselt kättesaadav, kuid võrreldes teiste 
taastuvenergiatega kallim. Analüüsis on eeldatud, et biogaasi MWh hind on 75 eurot ja see langeb 3% 
aastas tulenevalt potentsiaalsetest arengutest ning konkurentsi tihenemisest biogaasi valdkonnas. Praegu 
kujuneb 10 MW võimsusega tootmisjaamas biogaasist vesiniku tootmisel omahinnaks 4,7–5,7 eurot/kg. 
10 aasta pärast langeks hind 3,7–4,5 eurole/kg ehk 22%. 

JOONIS 4.10 VESINIKU BIOGAASIST TOOTMISE HINNA KUJUNEMINE 10 AASTA JOOKSUL 

 

SKALEERIMISE MÕJU VESINIKU HINNALE 

Lisaks elektrienergia hinnale on oluline roll vesiniku hinna kujunemisel tulenevalt mastaabisäästust ka 
tootmisjaama suurusel. Näiteks 1 MW võimsusega elektrolüüseri tootmisjaamas päikeseenergia põhjal 
vesiniku tootmise hind jääb vahemikku 5,3–5,8 eurot/kg, kuid juba 5 MW elektrolüüseri puhul oleks 
kilogrammi hind 4,8–5,3 eurot, mis on ligikaudu 10% vähem. 100 MW võimsuse puhul langeks vesiniku 
hind 4,4 eurole/kg. Samas nähtub allolevalt jooniselt, et alates 50 MW võimsusega tootmisjaamast 
mastaabisäästu ei ole; kõige suurem mastaabisääst on just võimsuse vahemikus 1–5 MW. 
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JOONIS 4.11 TOOTMISJAAMA SUURUSE MÕJU VESINIKU HINNALE TAASTUVENERGIATE LÕIKES  

 

Arvestades nii energiate hinnalangust kui ka nende saadavust ja samaaegset mastaabisäästu, on tänase 
seisuga ja ka 10 aasta pärast kõige kuluefektiivsem viis vesinikku toota hüdroenergiaga. Hüdroenergia 
puhul mängib olulist rolli stabiilsus ja ööpäevane varustus, mis omakorda tähendab, et kapitalikulude 
osakaal on väiksem, sest tootmisjaam on pidevalt töös.  

Teiste taastuvenergiate puhul on mõistlik neid kombineerida, et hoida elektrolüüser töös võimalikult kaua 
– näiteks varustades elektrolüüserit päevasel ajal päikeseenergiaga ning öösel tuuleenergiaga. Tööaeg on 
lisaks elektrienergia hinnale oluline vesiniku hinna mõjutegur – joonis 4.12 näitab, milliseks kujuneb 
vesiniku hind sõltuvalt elektrolüüseri tööajast. 

JOONIS 4.12 ELEKTROLÜÜSERI TÖÖAJA MÕJU VESINIKU HINNALE 

 

VÕIMALIKUD VESINIKU TOOTMISKOHAD NING NENDE POTENTSIAAL 

Vesiniku transportimise kulu mõjutavad peamiselt tarnekaugus, maht ning tarneviis. Lühikeste distantside 
(50 km) ning väikeste mahtude (kuni 15 t päevas) puhul on täna kulusäästlikum viis transportida vesinikku 
kõrgsurvestatud kujul selleks ettenähtud veoautodega.86  

Alternatiivse võimalusena oleks vesinikku võimalik transportida ka läbi torustiku, kuid väikeste mahtude 
puhul oleks torustik võrreldes kõrgsurvestatud kujul transpordiga ligikaudu 20% kallim. Veeldatud kujul on 
mõistlik vesinikku transportida väikestes kogustes ning pikkadel distantsidel (300 km), kuna veeldatud kujul 
esinev kadu on võrreldes gaasilise olekuga väiksem.  

 

86 https://escholarship.org/content/qt0st9s56s/qt0st9s56s.pdf  

https://escholarship.org/content/qt0st9s56s/qt0st9s56s.pdf
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Suurte mahtude transportimisel (ligikaudu 100 t päevas) on nii lühikese kui ka pika vahemaa puhul 
otstarbekas transportida vesinikku torustikus. 

Kuna Eesti pilootprojektide näitel on transporditavad kogused väikesed – üldiselt alla 10 t vesiniku päevas 
–, ning transporditavad distantsid on lühikesed, on majanduslikult mõistlik transportida vesinikku gaasilisel 
kujul.  

 

JOONIS 4.13 VESINIKU TRANSPORTIMISE MAKSUMUS DISTANTSI, MAHTUDE NING TRANSPORDIVIISI 
LÕIKES (YANG, 2007)   

 

Transpordihindadest järeldub, et pilootprojektides ette nähtud mahtude puhul on vesinikku 
tootmisjaamast kasutuskohani (tankla, tootmine jms) mõistlik transportida kuni 50 km ulatuses, et vesiniku 
omahind jääks majanduslikult mõistlikesse piiridesse. 

Joonisel 4.14 on näidatud hetkel Eestis suurimate mahtudega tuule- ja päikesepargid, mille vahetus 
läheduses oleks kõige otstarbekam taastuvelektrist vesinikku toota, et vesiniku omahind jääks võimalikult 
madalaks. Samuti on kaardile märgitud ka pilootprojektide analüüsist tulenevad piirkonnad, kus 
lähitulevikus oleks potentsiaalselt võimalik vesinikku kasutada. Nende hulka kuuluvad nii sadamad, 
suuremad linnad, raudtee sõlmpunktid kui põhimaanteed. Allolevalt jooniselt on näha, et kõige 
otstarbekam oleks rakendada vesiniku tootmiseks Paldiski ja Pakri piirkonnas olevaid päikese- ja tuuleparke, 
Tallinna, Tartu ja Pärnu lähedusse rajatavaid päikeseparke ning sadamate läheduses asuvaid tuuleparke. 
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JOONIS 4.14 POTENTSIAALSED VESINIKU TOOTMISE ASUKOHAD NING NENDE PAIKNEMINE PRAEGUSTE 
SUURIMATE TAASTUVELEKTRI TOOTMISKOHTADE SUHTES 

 

 

4.5. PILOOTPROJEKTIDE TASUVUSANALÜÜSI TULEMUSED 

Selles peatükis on esitatud valitud 10 pilootprojekti investeeringu tasuvusanalüüsi ja SWOT-analüüsi 
tulemused. Iga pilootprojekti alguses on esitatud pilootprojekti kokkuvõte: kasutusjuhtumi kirjeldus, 
suurus ja huvitatud pooled, tasuvusanalüüsi majanduslikud eeldused ja kasumlikkus ning projekti peamised 
positiivsed tegurid ja nõrgad kohad. Kokkuvõtet on võimalik kasutada projekti tutvustava iseseisva 
infolehena. 

Aruandes esitatud pilootprojektide tasuvusanalüüsi tulemused on esitatud iga projekti vesiniku tootmis-, 
hoiustamis- ja kasutamisvõimalustega seotud kombinatsiooni kohta. Aruande lisana koostatud 
dünaamilises MS Exceli mudelis on iga kasutusjuhtumi tootmistehnoloogiast ja kasutusjuhtumist 
tulenevaid sisendparameetreid võimalik muuta, nii et mudelist on näha tasuvuse, investeeringu ja 
toetusvajaduse ning keskkonnamõju tekitatavad muutused. Äriinfo konfidentsiaalsuse tagamiseks on 
tasuvusmudelist eemaldatud ettevõtetele kriitilise tähtsusega äriinfo ning pilootprojekti tasuvust 
näidatakse vahemikuna. 
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4.5.1. PILOOTPROJEKT I – VESINIKU KASUTAMINE LINNALIINIBUSSIDE KÜTUSENA  

 

 

Vesinikbusside rakendamine on otstarbekas, kui nende hinnavahe võrreldes diiselbussidega kompenseerida 
kuni 65% ulatuses. See tagaks, et tänaste diislikütusel töötavate linnaliinibusside asendamine 
vesinikbussidega oleks majanduslikult mõistlik arvestades, et vesinikku ostetakse keskmiselt hinnaga 5–
6 eurot/kg. Pilootprojekt muutub tasuvamaks, mida rohkem diiselbusse asendatakse vesinikuga, seeläbi 
muutub vesiniku omahind odavamaks tulenevalt kasvavast mahust. 

PROJEKTI KASUMLIKKUSE ÜLEVAADE (MLN EUR) MAJANDUSLIKUD EELDUSED 

 

• Vesiniku omahind on vahemikus 5,2–5,8 
eurot/kg 

• Vesinikbussi maksumus on 550 000 eurot, 
diiselbussi maksumus on 260 000 eurot, 
gaasibussi maksumus 350 000 eurot 

• Elektrihind on 50 eurot/MWh ning langeb 
2% aastas 

PLUSSID MIINUSED 

• Skaleeritav üleriigiliselt 

• Suur potentsiaal vähendada ühistranspordi 
põhjustatud õhusaastet 

• Võrreldes elektribussidega toetavad tänast 
teenusmudelit paremini (sõiduulatus ja 
tankimine)  

• Vesinikbusside hind on umbes kaks korda 
kõrgem kui diisel- ja gaasibussidel 

• Avaliku raha kasutamisel keeruline 
õigustada vesinikuga seotud hinnalisa 

PILOOTPROJEKTI KOKKUVÕTE 

Kasutusjuht 
Vesiniku kasutamine Tallinna ja Tartu linnaliinibusside kütusena, et liikuda ühistranspordis 
nullemissioonsõidukite kasutusele võtmise poole  

Vesinikutootmi
ne 

Lokaalsed rohelise vesiniku tootmisjaamad koostöös kohalike ettevõtete või 
energiaühistutega 

Hoiustamine ja 
jaotusvõrk 

Bussipargi lähedusse rajatav vesinikutankla. Transport mahutitega või sel eesmärgil rajatud 
infrastruktuuri kaudu 

Laienemise 
võimalused 

Pilootprojekti on võimalik skaleerida kogu liiniveomahule ning rakendada sama mudelit 
teistes linnades ja ka maakonnaliinidel, kus vesiniku eelised akude ees on tänu pikemale 
sõiduulatusele veelgi suuremad  

Ajakava Tartus 2030; Tallinnas 2024–2025 

Pooled Parox Energy OÜ; Tartu Linn; Estiko AS; Tallinna Linnatranspordi AS 

Projekti maht 20 diiselbussi asendamine vesinikbussidega Tallinnas 
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PILOOTPROJEKTI KASUTUSJUHTUMI KIRJELDUS 

Mitmetel Eesti kohalikel omavalitsustel on eesmärk saavutada ühistranspordis nullemissioon ja visioon 
kasutada vesinikku linnaliinibusside kütusena. Vesinikbussidel on suur potentsiaal nii suuremate linnade 
ühistranspordi korraldamisel kui ka hajaasustatud piirkondade maakonnaliinidel, mille puhul on tähtis 
sõiduulatus ning kus vesinikbussidel on elektribusside ees eelis. Vesinikbusside potentsiaalsed kasutajad 
oleksid Tartu ja Tallinn, mis on praeguseks selles suunas plaane teinud. Vesinikbusside sõiduulatus on 
ligikaudu 350 km. (Eurotransport, 2017) Võrdluseks on elektribusside sõiduulatus ligikaudu 200 km, kuid 
võib muutuda tulenevalt välistemperatuurist ning talvisel ajal on sõiduulatus 130 km. (Sustainable Bus. 
2020) 

Tartu linnas on võimalik esialgu kasutada vesinikku piiratud pilootprojektina ühe või kahe vesinikbussi 
testimisel, suuremas mahus on vesinikbusse võimalik Tartus kasutusele võtta pärast uue liiniveoteenuse 
hanke toimumist alates 2030. aastast. Tallinna korraldab linnasisest ühistransporti linnale kuuluv äriühing 
AS Tallinna Linnatransport, mille omandis on linnaliinibussid ja mis neid ka ise opereerib. Seetõttu on 
Tallinnas uute tehnoloogiate rakendamine paindlikum, kuna busse saab jooksvalt välja vahetada ja testida. 
Väiksemate omavalitsuste ja asulate puhul oleks projekti rakendada keerukam, kuna busside väiksem arv 
tingib väiksemas mahus vesinikutootmise ning seega vesiniku kallima hinna. 

Pilootprojekti raames ehitatakse vesiniku tootmisjaam ning tankla bussipargi vahetusse lähedusse, kus 
toodetakse vesinikku päikeseenergia ja rohelise võrguelektriga. Teenust pakub partner, kes vastutab 
rohelise vesiniku tootmise ja tankla opereerimise eest, mõlemas linnas on ka vesiniku tootmiseks 
potentsiaalsed partnerid olemas.  

PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE VALMIDUS NING SKALEERITAVUS 

Pilootprojekti raames asendatakse tänased diiselbussid vesinikbussidega, mille tehnoloogilise valmiduse 
tase on juba täna kõrge, st vesinikbusse on võimalik tellida juba mitmelt tootjalt. Eelduslikult on linna 
ühistranspordiks sobivate vesinikbusside areng jõudnud 2025. aastaks nii kaugele, et neid on võimalik 
kasutada suuremahulistes projektides. 2030. aastaks on ekspertide hinnangul vesinikul töötavad 
linnabussid massiliselt levinud. Vajaminevate linnabusside arvu (Tallinnas u 600 bussi) silmas pidades on 
pilootprojekti skaleeritavus hinnanguliselt keskmine, rohkem busse pole nõudluse teenindamiseks tarvis. 

JOONIS 4.15 I PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE KÜPSUS JA SKALEERITAVUS 

 

TASUVUSANALÜÜS 

Projekt hõlmab kohalike linnaliinidiiselbusside vahetamist vesinikbusside vastu. Pilootprojekti raames on 
eesmärk asendada 20 tänast diiselbussi vesinikbussidega. Pilootprojekti analüüsiperiood on 20 aastat, mis 
on tootmisjaama kasulik eluiga. Tasuvusanalüüsis on eeldatud, et vesinikbussi aastane läbisõit jääb 
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võrreldes tänaste diiselbussidega samaks, 65 000 km aastas87. Võrdleva analüüsi tegemisel on diiselbussi 
hinnaks määratud 260 000 eurot ning vesinikbussi hinnaks 550 000 eurot.  

Projekti algusaasta on 2024, mil algavad ettevalmistused vesinikbusside kasutuselevõtuks. Vesiniku 
tootmiseks rajatakse esmalt 1,25 MW vesiniku tootmisjaam ja vajaminev infrastruktuur (tankla) ning samal 
ajal korraldatakse hange vesinikbusside soetamiseks. Vesiniku tootmine algab 2025. aastal. Vesinikutankla 
maksumus on hinnanguliselt 1,5 miljonit eurot ning tootmisjaama maksumus 1,6 miljonit. 

Vesiniku tootmisjaam toodab päevas ligikaudu 270 kg vesinikku, mis on 20 vesinikbussi eelduslik päevane 
tarbimine. Seejuures on vesiniku tootmisjaam töös 50% ajast ehk keskmiselt 12 tundi päevas, et toota 
vesinikku elektritarbimise madalperioodil, mil elektrihinnad on tootmiseks sobivamad. Projekti raames 
toodetakse vesinikku rohelisest võrguenergiast, mis ostetakse turuhinnaga. Tootmisjaam asub 
vesinikutankla vahetus läheduses, mistõttu ei kaasne transpordikulusid.   

Vesiniku tootmishind on eespool mainitud eelduste põhjal vahemikus 5,2–6,3 eurot/kg. Kõige suuremad 
vesiniku hinna mõjutajad on elekter (43%) ning kapitalikulud (33%). Kapitalikulude võrdlemisi suur osakaal 
tuleneb elektrolüüseri väiksusest (1,25 MW) ning sellest, et seadme tööaeg on keskmiselt 50% päevas. 
Vesiniku ladustamise ja kokkusurumise osakaal moodustab hinnast umbes 10%, tagades ühepäevase 
vesiniku tarbimisvaru. Jooksevkulud moodustavad hinnanguliselt 14% vesiniku hinnast.  

JOONIS 4.16 VESINIKU TOOTMISHINNA KUJUNEMINE I PILOOTPROJEKTIS, EUROT/KG 

 

Vesiniku tootmise jooksevkulude puhul on kõige suurem kaal elektrikulul, mis moodustab 75–80% 
jooksevkuludest. Seejuures väheneb elektrikulude osakaal projekti viimasel aastal tulenevalt 
taastuvenergia hinna langusest 80%-lt 75%-le. Tööjõukulud ning muud tegevuskulud jäävad tulenevalt 
efektiivsuse kasvust ning automatiseerimise võimalustest sarnasele tasemele, kuigi palgad kasvavad 
keskmiselt 2% aastas.  

 

 

 

 

87 AS Tallinna Linnatransport 
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JOONIS 4.17 JOOKSEVKULUDE ÜLEVAADE I PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Projekti EBIT marginaal on esimesel vesiniku tootmise aastal –23% ning 2035. aastaks on see jõudnud 0%-
ni. See aga tähendab, et vesinikkütuse kulud on võrreldes diislikütusega palju väiksemad, mistõttu ei ole 
majanduslikku vahet, kas osta vesinik- või diiselbuss. Eeldades keskmiseks aastaseks diiselkütuse 
hinnakasvuks 3%, on aastaks 2044. diiselkütuse hind hinnanguliselt kasvanud 2,3 eurot liitrini. Projekti 
viimasel aastal on EBIT marginaal 7%, mis teisisõnu viitab sellele, et vesinikbusside kasutamine 2044. aastal 
on 9% odavam kui diiselbusside kasutus.  

JOONIS 4.18 EBIT NING EBIT MARGINAALI ÜLEVAADE I PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Projekti ROI on –30,7% ning rahavood on vahemikus 0,1–0,6 miljonit eurot aastas. Nüüdispuhasväärtus 
(ing k Net Present Value, NPV) on 10% diskontomäära puhul hinnanguliselt –4,7 miljonit eurot.   

JOONIS 4.19 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE I PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

TOETUSVAJADUS 

Pilootprojekti puhul on kriitilise tähtsusega vesinikbusside hind ehk toetuse järele on vajadus eelkõige 
vesinikbusside soetamisel ja tootmisjaama kapitalikulude kompenseerimisel. 10% ROI tagamiseks tuleks 
kompenseerida vesinikbussi hinnavahe diiselbussiga 50% ulatuses ehk ligikaudu 145 000 eurot bussi kohta. 
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JOONIS 4.20 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE KOOS TOETUSTEGA I PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

CO2 MÕJU 

Vesinikkütust kasutavad linnaliinibussid võivad asendada nii diislil kui ka gaasil sõitvad bussid, seetõttu on 
süsinikuheite mõju arvutamisel arvestatud referentsstsenaariumitena nii diisel- kui ka gaasibusse. 
Pilootprojekti 20 vesinikbussi näitel oleks CO2 heide maksimaalselt 208 t aastas, diiselbusside puhul oleks 
vastav näitaja aga 1237 t ning (maa)gaasibusside puhul 315 t aastas ehk vesinikbussid aitaksid vähendada 
süsinikuheidet gaasibussidega võrreldes vähemalt 34% ning diiselbussidega võrreldes vähemalt 83%. 

 

 

SWOT-ANALÜÜS – VESINIKU KASUTAMINE LINNALIINIBUSSIDE KÜTUSENA 

 

 

 

Tugevused 

JOONIS 4.21 I Pilootprojekti mõju co2 heitele, T aastas  
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• Tallinna ja Tartu ühistranspordivõrgu omanikel on varasem kogemus biogaasi kui uudse kütuseliigi 

juurutamisega liiniveos. Vesinikbusside kasutuselevõtmisel on asutusel võimalik arvestada juba 

varem kogetud võimalike riskidega. 

• Tallinna ja Tartu linnavalitsusel on kindel visioon viia linna ühistransport üle elektrimootoriga 

bussidele (võimalik kasutada nii akusid kui ka vesinikku), et vähendada ühistranspordi 

keskkonnamõju ja lokaalset õhusaastet. Elektri- ja vesinikbusse on ühistranspordi prioriteetsete 

arengusuundandena välja toodud nii Tartu linna energia- ja kliimakavas (Tartu Energia 2030, 2021) 

kui ka Tallinn 2035 arengustrateegias.  

• Projekt on väga hästi skaleeritav. Kogu liinivedu vesinikule üle viies saavutatakse oluline vesiniku 

kasutusmaht (näiteks Tartu puhul on busside aastane läbisõit kokku üle 4 mln km ja Tallinnas üle 

30 mln km) 

• Vesinikkütus tagab parema sõiduulatuse ja kiirema tankimise kui akude kasutamine. Kui vesiniku 

tankimise aeg on võrreldav tänaste fossiilsete kütuste tankimise ajaga ning on tehtav mõne 

minutiga, siis akude laadimine võtab olenevalt akude mahutavusest ja laadimisvõimsusest aega u 

6–12 tundi. See tähendab, et laadima peab öösiti ja sel perioodil ei ole võimalik bussi kasutada, 

mistõttu peab olenevalt kasutustihedusest arvestama lisabusside kasutamisega laadimisperioodil. 

Lisaks on võimalik kasutada kiirlaadijaid, mis tagavad kiirema laadimise, kuid tekitavad olulise 

koormuse elektrivõrgule ega paku võimalust ajastada elektri kasutamist soodsaima elektrihinnaga 

perioodile. 

• Lokaalne rohelise vesiniku tootmine tagab parema varustuskindluse ning vähendab sõltuvust 

imporditavast kütusest. 

• Vesinikutehnoloogia kasutusele võtmist linna ühistranspordis on võimalik ära kasutada sihtkoha 

turunduses, et tutvustada linna kui innovaatilist ja keskkonnasõbralikku elukeskkonda. 

Nõrkused 

• Tallinna ja Tartu linnavalitsusel kui projekti omanikel on piiratud valdkondlik kompetents ja 

võimekus. Projekti edukaks elluviimiseks vajavad omavalitused vesiniku tootmist ja kasutamist 

hästi tundvat partnerit, kellega koostöös projekti korraldada (sh vesiniku tootmine, hoiustamine ja 

tankla). Tartu linnavalitsuse puhul võib olla vaja eraldi koostööpartnerit ka vesinikbusside 

soetamiseks ja transporditeenuse pakkumiseks. Uudse tehnoloogia esmasel rakendamisel tekitab 

partnerite kaasamine täiendava riski ja koordineerimisvajaduse. 

• Piloteerimise perioodil on piiratud vesiniku tarnijate arv ja maht olukordades, kus lokaalne 

tootmine ei suuda tagada piisavat vesinikukogust. See tekitab olulise varustuskindluse riski, kuna 

vesinikutootmine on Eestis alles välja kujunemas.  

• Efektiivne pilootprojekt eeldab lokaalset vesiniku ja taastuvenergia tootmist bussiparkla ja tankla 

lähedal, milleks on vaja taastuvenergia tootmiseks (päikesepark või tuulikud) vaba maa-ala. 

Esmase pilootprojekti (Tallinnas kuni 20 bussi) jaoks vajamineva vesiniku tootmiseks piisava 

võimsusega päikesepark on võimalik paigaldada depoohoone katusele ja ümbritsevatele 

kruntidele (eeldusel, et saavutatakse kokkulepped krundiomanikega). Laiem skaleerimine eeldab 

energiatootmise laiendamist linna äärealadele.  

• Võrreldes erasektoris vesiniku kasutamise pilootprojekti korraldamisega on hanke ettevalmistus ja 

elluviimine pikaajaline ja tugevalt reguleeritud protsess, mis vähendab paindlikust ja raskendab 

innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtmist. Hanke ettevalmistamisel tuleb pikalt ette hinnata, kui 
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kiiresti valdkondlik tehnoloogia areneb ning milline on tehnoloogia arengutase uue liiniveoteenuse 

pakkumise perioodil. 

Võimalused 

• Tehnoloogia kiire areng ning sellest tulenev hinnalangus ettevalmistusperioodil suurendavad 

projekti tasuvust ja vähendavad toetusvajadust. 

• Kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil on kasvamas initsiatiiv vähendada linnakeskkonna negatiivset 

keskkonnamõju ja parandada suuremate linnade õhukvaliteeti. Olulise vahendina eesmärgi 

saavutamisel nähakse võimalust vähendada isiklike autode ja suurendada ühistranspordi 

kasutamist ning piirata ühistranspordiga seotud õhusaastet, võttes kasutusele heitevabad 

tehnoloogiad.   

• Loodav infrastruktuur (sh tootmine ja tankla) soodustab vesinikutehnoloogia lihtsamat 

kasutuselevõttu muudes transpordivaldkondades (nt sõiduautod, veokid, tänavakoristus). 

Ohud 

• Suuremahuliseks lansseerimiseks peab tehnoloogia hind olema võrreldes alternatiivsete 

lahendustega (diiselbussid, CNG, akubussid) konkurentsivõimeline. Avaliku raha kasutamisel on 

keeruline põhjendada kõrgema hinna maksmist, mistõttu on vajalikud toetusskeemid. 

• Inimeste hirm vesinikutehnoloogiate ees ja teadmatus raskendavad kasutuselevõttu.  
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4.5.2. PILOOTPROJEKT II – VESINIKU KASUTAMINE SÕIDUAUTODE KÜTUSENA 

PILOOTPROJEKTI KOKKUVÕTE 

Kasutusjuht 
Vesiniku kasutamine sõiduautode ja muude transpordivahendite (nt tänavakoristus- või 
prügiautod jne) kütusena 

Vesiniku 
tootmine 

Võimalik kasutada erinevatel viisidel toodetud vesinikku. Vajalik kohale toomine mahutis või 
eraldi vesiniku transpordiinfrastruktuuri rajamine, võimalik kombineerida lokaalse tootmisega 

Hoiustamine ja 
jaotusvõrk 

Avaliku tankla rajamine 

Laienemise 
võimalused  

Võimalik välja ehitada täiendavad tanklad teistesse asukohtadesse või lisada vesiniku 
tankimise võimalused olemasolevatesse kütusetanklatesse 

Ajakava Perioodil 2024–2025 

Pooled Alexela, Muuga Sadam, Paldiski Sadam 

Projekti maht 450 kg vesiniku hoiustamist võimaldav tankla, mis suudab teenindada u 1000 autot aastas 

 

Pilootprojekti raames on hinnatud, et vesinikuhind tanklas on ligikaudu 5,2 eurot/kg. Sellisel juhul peaks 
vesinikauto hind jääma vahemikku 30 000–35 000 eurot, mis tagaks, et pilootprojekti vältel on kütusekulust 
tulenev sääst piisav, õigustamaks kallimat auto hinda. Selleks tuleks vesinikautode hinnavahet võrreldes 
diiselautodega toetada ligikaudu 40% ulatuses. 

PROJEKTI KASUMLIKKUSE ÜLEVAADE (MLN EUR) MAJANDUSLIKUD EELDUSED 

 

• Vesiniku hind tanklas on 5,5–6,5 eurot/kg 

• Elektrihind on 55 eurot/MWh ning langeb 
2% aastas 

• Vesinikauto on ligikaudu kaks korda 
diiselautost kallim 

• 1000 diiselautot vahetatakse vesinikautode 
vastu 

PLUSSID MIINUSED 

• Skaleeritav üleriigiliselt 

• Oluline samm laiemaks vesiniku 
kasutamiseks transpordisektoris  

• Eeldab strateegiliste partnerite kaasamist 
vesiniku tootmisse 

• Piiratud tanklate võrgustik aeglustab 
kasutuselevõttu 

• Tunduvalt kallim lahendus võrreldes 
elektriautodega nii auto maksumuse kui 
energia poolest 
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PILOOTPROJEKTI KASUTUSJUHTUMI KIRJELDUS 

Eestis ei ole vesinikutanklat, kuigi ülemaailmsed autotootjad investeerivad aina enam vesinikutehnoloogial 
töötavate autode arendamisse ning juba täna on võimalik osta esimesi masstootmisesse läinud 
vesinikautosid. Seega on Eestis peamine kitsaskoht vesinikkütuse pakkumise puudumine. Vesinikutankla 
rajamisest ning vesinikkütuse pakkumisest sõiduauto kütusena on huvitatud Alexela AS, vesinikuga 
varustamist tootmise näol on valmis pakkuma Green Technologies Development OÜ planeeritavate 
vesiniku tootmisjaamadega Muuga ja Paldiski sadamas. 

Pilootprojekti raames rajatakse vesinikutankla transpordikoridori. Vesinikku toodab keskne 5 MW 
võimsusega tootmisjaam, mis varustab vesinikutanklaid üle Eesti. Pilootprojekti raames vaadeldakse ühe 
tankla tasuvust. Rajatav tankla hoiustab päevas 450 kg vesinikku ning on võimeline teenindama ligikaudu 
90 sõiduautot päevas, olenevalt autode tankimiskogustest, ning 1000 autot aasta ringi. Tankla suurust 
pilootprojekti tarbeks on hinnatud vastavalt ekspertide arvamusele ning potentsiaalsete autode kogust 
võrreldud hetkel Eestis kasutuses olevate gaasiautode arvuga (u 2500). Vesiniku tarneahel hõlmab vesiniku 
tootjat, vesinikutankla teenust, transpordi eest vastutavat poolt ning lõpptarbijat.  

JOONIS 4.22 VESINIKAUTO KÜTUSE TARNEAHEL 

 

PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE VALMIDUS NING SKALEERITAVUS 

Hydrogen Europe’i ning ekspertide hinnangul sisenevad vesinikautod massiturule kõige varem 2025. aastal, 
kuid seejuures on juba täna mitmed globaalsed autotootjad vesinikautode suunal liikumas ning esimesed 
massidele mõeldud sõiduautod on turul saadaval (nt Toyota Mirai, Mirai II, Honda Clarity Fuel Cell, Hyundai 
ix35, Hyundai Nexo), mistõttu on pilootprojekti TVT kõrge. (H2 Mobility veebiportaal) Pilootprojekti 
skaleeritavus on kõrge, eelkõige tänu Eesti autoturu potentsiaalsele suurusele. Kuna pilootprojekti raames 
müüakse vaid osa toodetud vesinikku vesinikutanklas, on kiire vesinikkütuse nõudluse kasvu puhul 
võimalus suurendada vesiniku müüki sõiduautode kütuseks kas läbi olemasolevate tanklate laiendamise 
või uute tanklate rajamise. 

 

 

 



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

IV OSA – Pilootprojektide tasuvusanalüüs 

 

179 

 

JOONIS 4.23 II PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE KÜPSUS JA SKALEERITAVUS 

 

GEOGRAAFILINE ASUKOHT 

Pilootprojekti puhul peaks vesinikutankla asuma tihedalt asutatud piirkonnas või transpordikoridoris, kuhu 
on kerge ligi pääseda ning seeläbi on vesinikkütus suuremale osale vesinikauto omanikele kättesaadav. 
Potentsiaalsed asukohad on suurimad linnad nagu Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, ning neid ühendavad 
maanteed. Vesiniku tootmisjaam peaks praeguste eelduste kohaselt jääma kuni 50 km raadiusesse tanklast, 
et vesiniku transpordikulu ei läheks liiga kõrgeks. 

JOONIS 4.24 II PILOOTPROJEKTI VÕIMALIKUD GEOGRAAFILISED ASUKOHAD 

 

TASUVUSANALÜÜS 

Pilootprojekti tasuvusanalüüsi ajaline raam on 20 aastat tulenevalt tootmisjaama ja tankla kasuliku eluea 
pikkusest, vesinikutankla alustab tööd 2024. aastal. Pilootprojekti ärimudeli kohaselt ostetakse vesinikku 
tootmisjaamalt, transporditakse see mahutis vesinikutanklasse ning müüakse kütusena. Tasuvusanalüüsis 
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arvestatakse vajaminevaid investeeringuid terve tarneahela ehitamiseks, st tootmisjaam, vesinikutankla 
ning diiselautode asendamine vesinikautodega. Diiselautod on võetud võrdlusbaasiks tulenevalt nende 
osakaalu vähenemisest, mistõttu otsitakse alternatiivseid valikuid ning vesinikauto on diiselautodega 
sarnase sõiduulatusega. Analüüsis on määratud vesinikutankla maksumus 1,7 miljonit eurot ning 
tootmisjaama maksumus 3,7 miljonit eurot. 

JOONIS 4.25 VESINIKU TOOTMISHINNA KUJUNEMINE II PILOOTPROJEKTIS, EUROT/KG 

 

Tootmisjaama vesiniku omahind jääb vahemikku 4,4–5,4 eurot/kg, kuid koos transpordi- ning 
hoiustamiskuludega jääb vesiniku hind vahemikku 4,8–5,9 eurot/kg. Tootmisjaama võimsus on 5 MW ning 
tasuvuse arvutamiseks eeldati, et see toodab vesinikku tuuleenergiast. Keskmiselt töötab tootmisjaam 50% 
ajast ehk 12 tundi ööpäevas tulenevalt tuuleenergia kättesaadavusest. Tuuleenergia hind on eeldatavasti 
45 eurot/MWh kohta ja see langeb keskmiselt 2% aastas. 

Vesiniku tootmishinnast moodustavad suurima osa elekter ja vesi, 53% kilohinnast; sellele järgnevad 
kapitalikulud – 21% vesiniku tootmishinnast. Kokkusurumine ja ladustamine ning tegevuskulud 
moodustavad vastavalt 12% ja 14%. Kuna elektrolüüseri tööaeg on ligikaudu 12 tundi päevas, on 
kapitalikuludel suurem roll, sest elektri- ja veekulud sõltuvad otseselt toodetava vesiniku kogusest. 
Kapitalikulude vähendamiseks tuleks elektrolüüseri tööaega maksimaalselt ära kasutada. 

Jooksevkulude osas on tootmise ajal suurim roll elektrikuludel, 80–83%. Seejuures väheneb elektrikulude 
osakaal tulenevalt taastuvenergia hinna langusest. Tööjõukulud ning muud tegevuskulud jäävad 
analüüsiperioodil sarnasele tasemele, ligikaudu 0,6 miljonit eurot. 

JOONIS 4.26 JOOKSEVKULUDE ÜLEVAADE II PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti EBIT hindamiseks võrreldi diiselautode ning vesinikautode ostmise ning omamise kulu. 
Selleks määrati diiselauto eeldatavaks maksumuseks 35 000 eurot (et see olleks parameetritelt võrreldav 
vesinikuautoga) ning vesinikauto maksumuseks 66 000 eurot (H2 Mobility veebiportaal). Diislikütuse hind 
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on analüüsi esimesel aastal 1,2 eurot/l, mis kasvab keskmiselt 3% aastas. Diiselautode kütusekulu on 7 
l/100 km kohta, vesinikautode kütusekulu 0,8 kg/100 km kohta. Sealjuures hinnati keskmiseks aastaseks 
läbisõiduks 20 000 km. Tasuvusanalüüsis on autopargi suurus 1000 autot. 

JOONIS 4.27 EBIT NING EBIT MARGINAALI ÜLEVAADE II PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti EBIT marginaal on esimesel aastal –27% ning 2043. aastaks 18%. Kiire EBIT marginaali 
paranemine tuleneb diislikütuse hinnakasvust, mis muudab vesinikkütuse kasutamise otstarbekamaks, kui 
mitte arvestada vesinikautode kallidust. Pilootprojekti ROI on –5,9% ning IRR –1%, projekti 
nüüdispuhasväärtus (NPV) on –1,7 miljonit eurot eeldusel, et diskontomäär on 10%. 10% ROI tagamiseks 
peaks toetus jääma projektiperioodi vältel 5,2 miljoni euro piiresse. 

JOONIS 4.28 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE II PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti rahavood on positiivsed ning kasvavas trendis, mis tuleneb vesinikautode odavamast 
kilomeetri läbimise maksumusest. Rahavood on 2025. aastal 0,9 miljonit eurot ning pilootprojekti lõpuks 
2,7 miljonit eurot. Pilootprojekti lõpuks on rahavood –0,3 miljonit eurot. Projekti rahavooge mõjutab väga 
tugevalt diislikütuse hinnakasv. Selle projekti näitel on 2050. aastaks diislikütuse hind 2,53 EUR/l.   

TOETUSVAJADUS 

Pilootprojekti tasuvuse parandamiseks on mõistlik toetada vesinikautode soetamist, sest nende hind on 
tasuvust enim mõjutav tegur. Toetades vesinikautode ning diiselautode hinnavahet 20% ulatuses (näiteks 
juhul, kui vesinikauto maksab 66 000 eurot ning diiselauto 35 000 eurot, oleks toetus 6200 eurot) tõuseks 
projekti ROI 12,8% peale. 

JOONIS 4.29 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE KOOS TOETUSTEGA II PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 
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CO2 MÕJU 

Vesinikkütust kasutavad sõiduautod võivad asendada nii diislil kui ka gaasil sõitvaid autosid, seetõttu on 
süsinikuheite mõju arvutamisel arvestatud referentsstsenaariumitena nii diisel- kui gaasiautosid. 1000 
vesinikauto näitel oleks CO2 heide maksimaalselt 329 t aastas, diiselautode puhul oleks näitaja aga 2751 t 
ning gaasiautode puhul 504 t aastas ehk vesinikautod aitaksid vähendada süsinikuheidet gaasiautodega 
võrreldes vähemalt 35% ning diiselautodega võrreldes vähemalt 88%.  

JOONIS 4.30 II PILOOTPROJEKTI MÕJU CO2 HEITELE, T AASTAS 

  

SWOT-ANALÜÜS - VESINIKU KASUTAMINE SÕIDUAUTODE KÜTUSENA 

 

Tugevused 

• Avaliku tankla rajamine on tugev eeldus transpordisektoris vesinikkütuse kasutuselevõtmiseks.  

• Strateegiliselt valitud tankla asukoht võimaldab ühtse infrastruktuuri kaudu pakkuda vesinikkütust 

erinevatele transpordiliikidele, näiteks nii maanteetranspordile kui ka rongidele või laevadele. 

• Võrreldes fossiilseid kütuseid (ja ka biogaasi) kasutavate sõidukitega on heitgaaside kogused ja 

müratase oluliselt väiksemad. 

• Võrreldes klassikaliste elektriautodega on vesiniku tankimine kiirem ning sõiduulatus suurem. 

Samuti on vesinikelementide eeldatav eluiga pikem kui akudel. Akude tootmine on ka väga 

ressursimahukas, mis suurendab klassikaliste elektriautode keskkonnamõju terve nende elukaare 

jooksul.   

• Tänu varasemale kogemusele gaasitanklate rajamisega on näiteks Alexelal kui potentsiaalsel 

projekti omanikul olemas vajalik ohutusalane ja tehniline pädevus. 

Nõrkused 
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• Eeldab kokkuleppeid vesiniku tootjate ja tarbijatega, et tagada piisav esmane vesiniku pakkumine 

ja nõudlus. Suurtarbija kaasamine varajases faasis on tähtis riskide maandamiseks. Orgaaniline 

nõudluse kasvu saavutamine on tõenäoliselt üsna aeganõudev. 

• Vesinikutankla mahutite täitmine ja vesiniku tankimise protsess on tehniliste (voolukiirus, 

temperatuur, rõhk) ja ohutusnõuete tõttu oluliselt keerukam kui täna levinud kütuste tankimine, 

mis muudab võrreldes alternatiivsete kütustega vesiniku transpordi, laadimise, hoiustamise ja 

tankimise oluliselt kallimaks. 

Võimalused 

• Lansseerimisel on võimalik tanklas pakkuda ka halli või sinist vesinikku, kui rohelist vesinikku ei 

toodeta piisavalt. Tankla olemasolu avab võimaluse kasutada kütuseelementidega sõidukeid ja 

tekitab nõudluse rohelise vesiniku järele, mis omakorda annab tõuke rohelise vesiniku tootmiseks 

ja pakkumiseks.  

• Karmistuvad nõuded sisepõlemismootoritega sõidukitele suurendavad nõudlust alternatiivsete 

tehnoloogiate järele. 

Ohud 

• Piiratud tanklavõrgustik aeglustab vesinikkütusel töötavate sõiduautode kasutuselevõttu. 

• Elektriautode arendamine on peamiselt keskendunud akutehnoloogiatele. Viimastel aastatel on 

akud kiiresti arenenud ning sõiduulatus on oluliselt kasvanud. Võrdluseks arendab vesinikautosid 

ainult paar suuremat autotootjat (Toyota, Hyundai), mis vähendab oluliselt nende kättesaadavust 

ja toob tulenevalt madalamast konkurentsist kaasa ka kõrgema hinna. Samuti ei ole Eestis 

kohapeal piisavat hooldus- ja remondivõimekust, mis muudab vesinikauto omamise tavakasutaja 

jaoks tülikaks. 

• Vesinikautode kõrgem hind võrreldes nii sisepõlemismootoriga kui ka elektriautodega aeglustab 

nende laiemat kasutuselevõtmist.  

• Teadmatus turu arengute suhtes (tanklavõrgustiku areng, vesiniku hind, sõidukite hind) pärsib 

turuosaliste investeeringuid vesinikutootmisesse, käitlemise infrastruktuuri ja vesiniksõidukitesse.  

• Valdkondlike arengukavade, juhendmaterjalide, standardite ja seadusandluse ebaselgus tekitab 

turuosaliste jaoks täiendavaid riske, mis pärsib investeeringuid.  

• Ametiasutuste (nt Päästeamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) vähene teadlikkus 

vesiniku hoiustamise ja tankimise ohutuse kohta teevad avaliku tankla rajamise (nt lubade 

taotlemise) ja ohutuse tagamise (nt päästemeeskondade oskused õnnetuse korral käituda) 

keerulisemaks. 

• Inimeste hirm, teadmatus ja müüdid vesiniku ohtlikkusest pärsivad vesinikkütust kasutavate 

sõiduautode kasutuselevõtmist.  
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4.5.3. PILOOTPROJEKT III – VESINIKU KASUTAMINE VEOAUTODE KÜTUSENA 

PILOOTPROJEKTI KOKKUVÕTE 

Kasutusjuht Vesiniku kasutamine veoauto kütusena 

Vesiniku 
tootmine 

Võimalik kasutada erinevatest allikatest pärit vesinikku. Vajalik kohale toomine mahutis või 
eraldi vesinikutranspordiinfrastruktuuri rajamine, võimalik kombineerida lokaalse tootmisega 

Hoiustamine ja 
jaotusvõrk 

Keskne tootmine ning vesiniku transportimine tanklasse 

Laienemise 
võimalused 

Võimalik välja ehitada täiendavad tanklad teistesse asukohtadesse või lisada vesiniku 
tankimise võimalused olemasolevatesse kütusetanklatesse 

Ajakava Perioodil 2024–2025 

Pooled Alexela AS, Estiko AS, Green Technologies Development OÜ 

Projekti maht Vesinikutanklas, mis mahutab 1700 kg vesinikku päevas, teenindatakse 40 veoautot päevas  

 
Veoautode pilootprojekti puhul on takistus kütuseelementide efektiivsus, mis jääb avalikult saadava teabe 
kohaselt ligikaudu 50% ulatusse, võrreldes vesinikautodega on see kuni 18% vähem. Seetõttu on vesinikul 
töötavate veoautode kütusekulu täna veel võrdlemisi suur ning vesinik peaks olema saadaval tanklates 
hinnaga 4 eurot/kg, mis tagaks majandusliku põhjenduse vesiniku tankimiseks diislikütuse asemel.  

PROJEKTI KASUMLIKKUSE ÜLEVAADE (MLN EUR) MAJANDUSLIKUD EELDUSED 

 

• Vesiniku müügihind tanklas jääb 
vahemikku 4–5 eurot/kg 

• Elektrit toodetakse kohapeal 
päikesepaneelidest ning elektrivõrgu 
rohelisest energiast  

• Elektrolüüseri suurus jääb vahemikku 
3–5 MW 

PLUSSID MIINUSED 

• Skaleeritav üleriigiliselt 

• Oluline samm laiemaks vesiniku kasutamiseks 
transpordisektoris  

• Pikamaatranspordis võrreldes elektriga suurema 
potentsiaaliga rohekütuse allikas  

• Eeldab strateegiliste partnerite 
kaasamist vesiniku tootmisse 

• Piiratud tanklavõrgustik aeglustab 
kasutuselevõttu 

• Olemasoleva ning taskukohase 
tehnoloogia puudumine 
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PILOOTPROJEKTI KASUTUSJUHTUMI KIRJELDUS 

Pilootprojekti raames ehitatakse veoautoderohkesse transpordikoridori või piirkonda vesiniku 
tootmisjaam, tankla ning ostetakse vesiniku tootmiseks energiat lähedalasuvast päikesepargist. 
Tankimisjaam on suuteline teenindama ligikaudu 40 veoautot päevas. Valitud pilootprojekti maht tuleneb 
ühelt poolt minimaalsest mahust, mis oleks vaja mõistliku hinnaga vesiniku tootmiseks, teisalt on kaasatud 
väga väike osa veoautode koguarvust. 

Projekt algab 2024. aastal, mil pilootprojekti raames ehitatakse 4 MW vesiniku tootmisjaam vesinikutankla 
lähistele. Jaam töötab ööpäev ringi päikesepargist ning elektrivõrgust tuleva rohelise energia toitel. 
Päevasel ajal toodetakse elektrolüüsi käigus vesinikku päikesepargist ning taastuvenergia puudumisel 
ostetakse see võrgust. Päevas toodab elektrolüüser ligikaudu 1700 kg vesinikku, mis on piisav 
hinnanguliselt 40 veoauto teenindamiseks. Tarneahelas on kolm isikut: 

• taastuvenergia tootja; 

• rohevesiniku tootja ning tankla omanik; 

• lõppkasutaja. 

 
PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE VALMIDUS NING SKALEERITAVUS 

Vesinikveoautode TVT on tänase seisuga madal. Eelduslikult jõuavad massidesse vesinikul töötavad 
veoautod alles 2030. aastal. Praeguste vesinikul töötavate veoautode kütuseelementide efektiivsus on 
hinnanguliselt 50% (Berger, 2017), mis on võrreldes olemasolevate vesinikbussidega ligikaudu 10% 
madalam ning vesinikautodega võrreldes kuni 18% madalam (Toyota Mirai testitulemused, 2018). Seetõttu 
on vesinikul töötavate veoautode majanduslik tasuvus võrreldes teiste vesinikul töötavate 
transpordiliikidega (autod, bussid, rongid, laevad) väiksem. Samas on pilootprojekti skaleeritavus suur 
tulenevalt nende veoautode arvust, mis on võimalik tulevikus asendada vesinikveoautodega. Eestis on 
registreeritud ligi 10 000 veoautot ning aastas läbib Eestit veel ligi kolm korda sama palju veoautosid 
teistest riikidest. Samuti on tootmisvõimekust võimalik skaleerida, suurendades elektrolüüseri tööaega, 
ühendades tootmisjaama teiste taastuvenergiaparkidega või elektrivõrku. 

JOONIS 4.31 III PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE KÜPSUS JA SKALEERITAVUS 

  

GEOGRAAFILINE ASUKOHT 

Pilootprojekti geograafiline asukoht peaks jääma tulenevalt veoautode marsruutidest transpordikoridoride 
või tööstusrajoonide piirkonda. Samuti peab konkreetses asukohas olema võimalus rajada (või peab seal 
juba olemas olema) taastuvenergia tootmine koos vesinikutootmisega. 
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JOONIS 4.32 III PILOOTPROJEKTI VÕIMALIKUD GEOGRAAFILISED ASUKOHAD 

 

TASUVUSANALÜÜS 

Pilootprojekti tasuvusanalüüsi ajaline raam on 20 aastat. Projekti tasuvusanalüüsis on võrreldud 
diiselveokite vesinikveokitega asendamise kulu. Lisaks vesinikveokite investeeringutele hõlmab 
tasuvusanalüüs tankla ning elektrolüüseri ehitamist. Tankla maksumus on hinnanguliselt 1,5 miljonit eurot 
ning tootmisjaama maksumus 3,9 miljonit eurot. 

JOONIS 4.33 VESINIKU TOOTMISHINNA KUJUNEMINE III PILOOTPROJEKTIS, EUROT/KG 

 

Vesinikutootmise omahind jääb vahemikku 3,9–4,7 eurot/kg. Vesiniku tootmishinnast moodustavad 
suurima osa elekter ja vesi, kuni 54% kilohinnast, sellele järgnevad kapitalikulud – 15% vesiniku 
tootmishinnast. Kokkusurumine ja ladustamine ning tegevuskulud moodustavad vastavalt 16% ja 15%.  

Jooksevkuludest on tootmise ajal suurim roll elektrikuludel, 77–82% jooksevkuludest. Elektrikulud 
langevad tulenevalt päikeseenergia odavnemisest. Tööjõukulud ning muud tegevuskulud jäävad 
analüüsiperioodil sarnasele tasemele, ligikaudu 100 000 eurot.  
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JOONIS 4.34 JOOKSEVKULUDE ÜLEVAADE III PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti EBIT hindamiseks võrreldi diiselveoautode vesinikveoautodega asendamise kulu. Selleks 
hinnati eelduslikult diiselveoauto maksumuseks 120 000 eurot ning vesinikveoauto maksumuseks 230 000 
eurot. Lisaks eeldati, et diiselveoauto aastased hoolduskulud on 15 000 eurot ning vesinikveoautode 
aastased hoolduskulud on 15 000 eurot. Diiselautode kütusekulu on hinnanguliselt 40 l/100 km ning 
vesinikkütusel töötava veoauto puhul 12 kg/100 km. 

Pilootprojekti EBIT marginaal on esimesel aastal –24% ning projekti viimasel aastal 12%. Marginaali 
paranemine tuleneb diislikütuse hinnakasvust, keskmiselt 3% aastas projekti vältel. 

JOONIS 4.35 EBIT NING EBIT MARGINAALI ÜLEVAADE III PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti ROI on –31,8% ning IRR –1%, projekti nüüdispuhasväärtus (NPV) on –2,6 miljonit eurot 
eeldusel, et diskontomäär on 10%. 10% ROI tagamiseks peaks toetus jääma projektiperioodi vältel 6,2 
miljoni euro piiresse.  

JOONIS 4.36 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE III PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti rahavood on negatiivsed 2028. aastani, mil diislikütuse hind jõuab tasemeni, kus on mõistlik 
soetada vesinikul töötav veoauto. Projekti lõpuks on kumulatiivsed rahavood ligikaudu -2,9 miljonit eurot. 
Rahavoogude suurim mõjutaja on vesinikutarbimine, vesinikveoautode maksumus ning diislikütuse hind. 
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Vesinikveoautode tänane efektiivsus ei ole piisavalt suur, et õigustada vesinikul töötavate veoautode 
soetamist ning kasutamist.  

TOETUSVAJADUS 

Projekti puhul on suurim roll vesinikveoautode hinnal. Seetõttu tuleks diisel- ja vesinikveoautode 
hinnavahe kompenseerida 50% ulatuses (diiselveoauto hind 120 000 eurot, vesinikkütusel töötava veoauto 
hind 230 000 eurot ehk hinnavahe 110 000 eurot ning toetus 55 000 eurot), sellisel juhul on projekti ROI  
–12%. Oluline tegur on ka vesinikveoautode kütuseelementide efektiivsus, mis on täna avalikult saadavate 
allikate põhjal väiksem võrreldes näiteks vesinikautode või busside kütuseelementide efektiivsusega. 
Seetõttu on vesinikul töötavate veoautode vesinikukulu täna võrdlemisi suur.  

CO2 MÕJU 

Vesinikkütust kasutavad veoautod asendavad diislil liikuvaid veoautosid, seetõttu on süsinikuheite mõju 
arvutamisel arvestatud referentsstsenaariumitena diiselautosid. 40 pidevalt kasutuses oleva vesinikauto 
näitel oleks CO2 heide maksimaalselt 1241 t aastas, diiselveokite puhul oleks vastav näitaja aga 2068 t 
aastas ehk vesinikveokid aitaksid vähendada diiselveokitega võrreldes süsinikuheidet vähemalt 40%. Seda 
on tunduvalt vähem kui sõiduautode puhul, sest praeguse tehnoloogia alusel on veokite kütusekasutamise 
efektiivsus vesinikkütuse puhul madalam kui teiste transpordiliikide puhul. 

JOONIS 4.37 III PILOOTPROJEKTI MÕJU CO2 HEITELE, T AASTAS 

  

SWOT-ANALÜÜS 

 

Tugevused 

• Võrreldes fossiilseid kütuseid kasutavate veokitega oluliselt väiksem CO2 heide. 



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

IV OSA – Pilootprojektide tasuvusanalüüs 

 

189 

 

• Võrreldes akupõhiste elektriveokitega on vesiniku tankimine kiirem, veoki mass on väiksem ning 

sõiduulatus suurem. Vesinikutehnoloogia kasuliku energia mahutavus on kg kohta hinnanguliselt 

2–5 korda suurem kui akudel (kasuliku energia kogus kütuseelemendi, mahutite ja akude massi 

kohta) (Thomas, 2009). Samuti on vesinikelementidel eeldatavasti pikem eluiga kui akudel. Lisaks 

on akude tootmine väga ressursimahukas, mis suurendab akupõhiste elektriautode 

keskkonnamõju kogu elukaare jooksul. Vesiniku eelised akude ees on eriti suured just suuremate 

ja raskemate transpordivahendite (bussid, veokid) puhul.  

• Suure masinapargiga ettevõtte vesiniku kasutusmahud oleksid piisavalt suured, et õigustada eraldi 

tankla rajamist ja vesiniku tarneahela ülesehitamist koostöös partneriga. Võimalik on sõlmida 

kokkuleppeid vesinikutarnijatega kulude ja riskide jagamiseks.  

Nõrkused 

• Praegune vesinikkütuseelementide tehnoloogia ei ole veel kaubanduslikuks kasutuseks küps ning 

hinnad ei ole võrreldes alternatiivsete lahendustega konkurentsivõimelised.  

• Piiratud tanklavõrgustik ei vasta ettevõtete protsessidele, eriti pikamaavedude puhul. Teekondade 

plaanimisel peab arvestama tankimisvõimalustega 

Võimalused 

• Karmistuvad nõuded sisepõlemismootoritega sõidukitele suurendavad nõudlust alternatiivsete 

tehnoloogiate järele. 

• Paljud ettevõtted on võtnud eesmärgiks vähendada oma tegevuse ja tarneahela keskkonnamõju. 

Seejuures saab aina rohkem tähelepanu kaupade ja toorainete süsinikneutraalse logistika 

korraldamine. Vesinikveokite kasutuselevõtmine ettevõtte sõidukipargis võimaldaks vähendada 

logistikaga seotud süsinikujälge.  

Ohud 

• Piiratud tanklavõrgustik aeglustab vesiniksõidukite kasutuselevõttu. 

• Teadmatus turu arengute suhtes (tanklavõrgustiku areng, vesiniku hind, sõidukite hind) pärsib 

investeeringuid veokitesse ja käitlemise infrastruktuuri.  

• Valdkondlike arengukavade, juhendmaterjalide, standardite ja seadusandluse ebaselgus tekitab 

turuosaliste jaoks täiendavaid riske, mis pärsib investeeringuid.  

• Ametiasutuste (nt Päästeamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) vähene teadlikkus 

vesiniku hoiustamise ja tankimise ohutuse kohta teevad avaliku tankla rajamise (nt lubade 

taotlemise) ja ohutuse tagamise (nt päästemeeskondade oskused õnnetuse korral käituda) 

keerulisemaks. 

• Tugev konkurents ja hinnasõda transpordifirmade vahel vähendab ettevõtete valmisolekut teha 

suuri investeeringuid vesiniku kasutuselevõtmiseks.  
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4.5.4. PILOOTPROJEKT IV – VESINIKU KASUTAMINE RONGIDE KÜTUSENA 

PILOOTPROJEKTI KOKKUVÕTE 

Kasutusjuht Vesiniku kasutamine manööver- ja liinivedurite kütusena kaubavedudel. Pilootliinina on 
plaanitud Muuga-Paldiski liin ja projekti hõlmab praeguse diiselveduri ümberehitamist 
vesinikveduriks 

Vesiniku 
tootmine 

Lokaalselt depoo lähistel, kasutades taastuvenergial põhinevat elektrolüüsi. Potentsiaalsed 
vesiniku tootmise pilootprojektid Muuga ja Paldiski sadamas. Võimalik eraldiseisev tootmine 

Hoiustamine ja 
jaotusvõrk 

Vajalik veduritele sobiva tankla rajamine raudteevõrgu sõlmpunktidesse, näiteks Muugale või 
Paldiskisse. Lokaalne hoiustamine vesinikutankla juures 

Laienemise 
võimalused 

Laialdaselt skaleeritav tänu madalatele operatiivkuludele. Võimalik kasutada nii reisijate- kui 
ka kaubaveol. Skaleeritavus sõltub raudtee elektrifitseerimise ajakavast ja ulatusest. Lisaks 
tekib täiendav majanduslik potentsiaal ümberehitatavate vedurite eksportimisest 

Ajakava Vedurite projekteerimine, ehitamine ja testimine 18 kuud; valmimine plaanitud 2023–2024 

Pooled Operail AS 

Projekti maht Esmalt ühe diiselveduri asendamine vesinikveduriga ning edaspidi lisaks nelja diiselveduri 
asendamine vesinikveduritega 

 

Pilootprojekti kitsaskoht on vesinikule üleminekuga seonduvad riskid, näiteks potentsiaalne 
elektrifitseerimine, pikk tasuvusaeg ning vajadus partneri järele, kes vesinikku sobiva hinnaga müüks. 
Vesinikrongide pilootprojekti eelis on rongide suur kütusemaht – vesinikul töötaval veduri aastane 
kütusekulu on kuni 29 000 kg. Suurte mahtude tõttu on võimalik saavutada tootmisjaamas mastaabisääst, 
mistõttu kujuneb vesiniku omahind võrdlemisi madalaks ning diiselvedurite asendamine vesinikveduritega 
sobivaks alternatiiviks.  

PROJEKTI KASUMLIKKUSE ÜLEVAADE (MLN EUR) MAJANDUSLIKUD EELDUSED 

 

• Vesiniku hind on 4,5–5,5 eurot/kg 

• Tootmisjaama suurus 5 MW 

• Elektri hind 55 EUR/MWh, mis langeb 3% 
aastas 

PLUSSID MIINUSED 

• Suure vesiniku kasutusmahuga pilootprojekt 

• Olemasolev kompetents vedurite 
ümberehitamisel 

• Piloteerimiseks sobivad olemasolevad 
kaubaliinid ning infrastruktuur 

• Raudteede elektrifitseerimine vähendab 
skaleerimisvõimalusi, mõistlik rakendada 
vaid elektrifitseerimata raudteeosadel 
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PILOOTPROJEKTI KASUTUSJUHTUMI KIRJELDUS 

Tänased kaubarongid sõidavad Eestis diislikütusel ning neil on seeläbi tugev mõju õhku paisatavate 
heitgaaside kogustele. Heitgaaside vähendamiseks on mitu varianti, kuid nendest aktuaalsemad on 
raudtee elektrifitseerimine, akudega või vesinikkütusel sõitvate vedurite kasutamine. Täielik 
elektrifitseerimine on väga kulukas (Pott, 2020) ning kui raudteed ei elektrifitseerita, peaksid ainult elektril 
toimivad vedurid kaasas kandma lisavagunit akude jaoks. Seetõttu on üks potentsiaalne võimalus 
heitgaaside vähendamiseks vesiniku kasutamine kaubarongide vedurite kütusena. 

Tasuvusanalüüsis on eeldatud, et pilootprojekt algab aastal 2024, mil ehitatakse 5 MW vesiniku 
tootmisjaam, mis töötab päikese- või tuuleenergial. Tootmisjaam töötab ligikaudu 12 tundi päevas, kui 
taastuvenergiat on. Päevas toodab elektrolüüser 1100 kg vesinikku, mis on hinnanguliselt piisav kuni 15 
veduri tankimiseks. Vedurite tankimisest ülejäävat vesinikku rakendatakse muul otstarbel, kuid tulevikus 
rohkemate vesinikvedurite lisandumisel võib kogu toodetud vesinik minna rongide tankimiseks. 

Pilootprojekti esmase plaani kohaselt asendatakse üks diiselvedur vesinikveduriga, kuid tulevikus on ka 
võimalik rohkemate vedurite vesinikule viimine, mis tagaks parema kuluefektiivsuse. Pilootprojekti 
tasuvuse hindamiseks on vaadeldud 20 aasta perspektiivi ning eelduseks on võetud, et pilootprojekti käigus 
asendatakse aastate jooksul viis diiselvedurit vesinikveduritega. Vesinikvedurid on kaubarongide 
suunitlusega. Pilootprojekti omaniku hinnangul on tarneahelas on kolm isikut: 

• taastuvenergia pakkuja; 

• vesinikutankla ja tootmisjaama omanik; 

• vesiniku tarbija. 
 

PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE VALMIDUS NING SKALEERITAVUS 

Vesinikvedurite TVT on kõrge. Hydrogen Europe ekspertide hinnangul hakatakse vesinikul töötavaid 
vedureid laialdasemalt kasutama alates 2025. aastast. Esimesi pilootprojekte on Euroopas tehtud ning juba 
2018. aastal alustasid Saksamaal sõitu esimesed 14 vesinikrongi. 2021. aastaks tarnitakse veel ligikaudu 27 
vesinikrongi. (Alstom, 2020) Vesinikrongide skaleeritavus on madal tulenevalt kaubarongide suhteliselt 
väikesest ja piiratud arvust ning plaanitavast raudtee elektrifitseerimisest, kuid teistpidi kasutavad rongid 
väga suures koguses kütust. 

JOONIS 4.38 IV PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE KÜPSUS JA SKALEERITAVUS 

 

GEOGRAAFILINE ASUKOHT 

Pilootprojekti geograafiline asukoht peaks jääma sadama, tuule- või päikesepargi vahetusse lähedusse. 
Kuna vesinikvedurid peatuvad peamiselt sadamates kauba laadimiseks on vesiniku tootmisjaama 
skaleerides võimalik vesiniku hinda vähendada, kuid samas ka kasutada vesinikku teisteks otstarveteks, 
näiteks laevade punkerdamiseks. Joonisel rohelisega märgitud asukohtades on vesiniku tootmisest 
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huvitatud isikud. Samuti on seal võrreldes Tallinnast ida pool olevate võimalike asukohtadega suurema 
vedurite arvu tõttu suurem tarbimispotentsiaal. 

JOONIS 4.39. IV PILOOTPROJEKTI VÕIMALIKUD GEOGRAAFILISED ASUKOHAD 

 

TASUVUSANALÜÜS 

Pilootprojekti tasuvusanalüüsi ajaline raam on 20 aastat, mis on tootmisjaama hinnanguline kasulik eluiga. 
Projekti tasuvusanalüüsis on võrreldud ühe diiselveduri vesinikveduriga asendamise kulu. Lisaks 
vesinikveduri investeeringutele on tasuvusanalüüsi kaasatud tankla ning elektrolüüseri ehitamine. 
Vesinikutankla maksumus on hinnanguliselt 3 miljonit eurot ning tootmisjaama maksumus 4,2 miljonit 
eurot. 

JOONIS 4.40 VESINIKU TOOTMISHINNA KUJUNEMINE IV PILOOTPROJEKTIS, EUROT/KG 

 

Vesiniku tootmise omahind jääb vahemikku 4,5–5,5 eurot/kg. Vesiniku tootmishinnast moodustavad 
suurima osa elekter ja vesi, 48% kilohinnast, sellele järgnevad kapitalikulud – 26% vesiniku tootmishinnast. 
Kokkusurumine ja ladustamine ning tegevuskulud moodustavad vastavalt 11% ja 15%.  

Jooksevkulude osas on tootmise ajal suurim roll elektrikuludel, 80–85%. Elektrikulud langevad tulenevalt 
päikese- ning tuuleenergia odavnemisest. Tööjõukulud ning muud tegevuskulud jäävad analüüsiperioodil 
sarnasele tasemele, ligikaudu 100 000 eurot.  
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JOONIS 4.41 JOOKSEVKULUDE ÜLEVAADE IV PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti EBIT hindamiseks võrreldi diiselvedurite vesinikveduritega asendamise kulu. Selleks hinnati 
eelduslikult diiselveduri maksumuseks 1,5–2,5 miljonit eurot ning vesinikveduri maksumuseks 3,5–5,5 
miljonit eurot. Ühe võimalusena saab diiselvedurit ka vesinikveduriks ümber ehitada, kuid sellega kaasnev 
kulu jääks samasse suurusjärku nagu tänane diisel- ja vesinikveduri hinnavahe. Diiselvedurite aastane 
kütusekulu on 120 000–160 000 l ning vesinikkütusel töötaval veduril kuni 29 000 kg. 

Pilootprojekti EBIT marginaal on esimesel aastal –25% ning projekti viimasel aastal on EBIT marginaal 10%. 
Marginaali paranemine tuleneb diislikütuse hinnakasvust, keskmiselt 3% aastas projekti vältel. 

JOONIS 4.42 EBIT NING EBIT MARGINAALI ÜLEVAADE IV PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti ROI on –17%, IRR 0% ning projekti nüüdispuhasväärtus (NPV) on –7,5 miljonit eurot eeldusel, 
et diskontomäär on 10%.  

JOONIS 4.43 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE IV PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti rahavood on positiivsed alates 2025. aastast, mil investeeringud lõppevad. Projekti 
tasuvusaeg on 20 aastat ning projekti lõpuks on kumulatiivsed rahavood 0,7 miljonit eurot. Rahavoogude 
suurim mõjutaja on kütusehind tulenevalt vedurite kõrgest kütusekulust ning vesinikvedurite 
maksumusest.  

TOETUSVAJADUS 

Antud tasuvusanalüüsi parameetritega tuleks vesinikvedurite hinnavahe diiselveduritega võrreldes 
kompenseerida 40% ulatuses, mis tagaks 14% ROI. 
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JOONIS 4.44 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE KOOS TOETUSTEGA IV PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

CO2 MÕJU 

Vesinikkütust kasutavad kaubarongivedurid asendavad diislil liikuvaid vedureid, seetõttu on süsinikuheite 
mõju arvutamisel arvestatud referentsstsenaariumitena diiselvedureid. Viie pidevalt kasutuses oleva 
vesinikveduri näitel oleks CO2 heide maksimaalselt 912 t aastas, diiselvedurite puhul oleks vastav näitaja 
aga 4891 t aastas ehk vesinikvedurid aitaksid diiselveduritega võrreldes vähendada süsinikuheidet 
vähemalt 81%.  

JOONIS 4.45 IV PILOOTPROJEKTI MÕJU CO2 HEITELE, T AASTAS 

  

SWOT-ANALÜÜS 

 

Tugevused 

• Suurima potentsiaaliga lahendus kaubavedude keskkonnamõju vähendamiseks ja taastuvenergia 

kasutamiseks. Võrreldes alternatiivsete lahendustega on vesinikul raudteetranspordis mitmeid 
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eeliseid. Akude kasutamine ei ole mõistlik suure mahu ja massi tõttu. Akud tuleks paigaldada eraldi 

vagunile, mis vähendab veoste mahtusid. Samuti võtab akude laadimine pikalt aega. 2–3 päevaks 

vajaliku vesiniku kogus on võimalik mahutada vedurile. Raudteede täies ulatuses 

elektrifitseerimine on ebamõistlikult kallis ja pole kõigil liinidel õigustatud. Vesiniku kasutamine 

tagab piisava paindlikkuse näiteks haruteedel kaupade vedamiseks.  

• Vedurite veomootorid on juba täna elektrilised, tänu sellele on ümberehitamine lihtsam ja 

veermikku pole vaja suures mahus ümber ehitada. Vajalik on vaid välja vahetada elektritootmise 

tehnoloogia ehk kütuseelement diiselgeneraatori asemele.  

• Vesiniku kasutamine toetab ettevõtte protsesse ja vajadusi. Vesinik tagab piisava veojõu ja 

sõidukiirused kaubavedudel. Tankimine on piisavalt kiire, tänu sellele ei pea ettevõte oluliselt 

muutma väljakujunenud praktikaid. Vesinikvedurid on planeeritud ehitada hübriididena, seega on 

võimalik kasutada pidurdusjõu regenereerimist, mis täna energiana raisku läheb. Kuna hetkel 

pidurdusjõudu ei salvestata, siis parema ökonoomsuse saavutamiseks sõidavad vedurid pikalt 

tühikäigul, et vältida järsku pidurdamist. Hübriidtehnoloogia kasutamine võimaldaks tõsta 

keskmist kiirust ja vähendada tühikäigul veeremist.  

• Ettevõttel on olemas pikaaegne kompetents vedurite ümberehitamisel ja moderniseerimisel 

Ettevõttel on võimalik luua tänaste moderniseeritavate liinivedurite baasil uus vesinikvedur. Senist 

baasvedurit kohandataks vesiniku kasutamiseks kütuseelementide, akude ja vesinikumahutite 

paigaldamisega. Samuti ei ole ettevõttel vajalik leida testkliente, kes teeksid veduri esmase 

reaalmaailmas testimise, vaid sel on võimalik vedureid ise testida kaubaliinidel, millel ettevõte 

igapäevaselt opereerib. Tänu vedurite opereerimise kogemustele on ettevõttel võrdlusbaas 

vesinikveduri hindamiseks, probleemide tuvastamiseks ja täiustamiseks. Moderniseeritavaid 

vesinikvedureid on võimalik müüa ka välismaale, kui tehnoloogia end õigustab. Lääne-Euroopasse 

eksport eeldaks veermiku laiuse muutmist (Lääne-Euroopas on kasutusel teine rööpmelaiuse 

standard), kuid see on võrdlemisi lihtne protsess, kuna kasutatavad GM vedurid on algselt 

projekteeritud Lääne-Euroopa rööpmelaiusele. 

• Pilootliiniks on täna valitud Muuga-Paldiski liin. Liini lähedusse on plaanitud rajada 

vesinikutootmine nii Muuga kui ka Paldiski sadama juurde, seega on vesinik lihtsasti kättesaadav 

ega vaja eraldi transportimist.  

Nõrkused 

• Pilootprojektist huvitatud pooltel on piiratud projektijuhtimise võimekus, et kõik isikud 

(roheenergia ja vesiniku tootmine, tankla ehitus jne) ja rahastamine (toetusmeetmed) üheks 

terviklikuks projektiks kokku tuua. Projektijuhtimise initsiatiiv võiks tulla väljapoolt mõnelt 

partnerilt. 

• Võrreldes diiselveduritega vajab vesinikvedur tihedamat tankimist. Kui täna mahub veduri 

mahutitesse piisavalt diislit, et opereerida tankimata u nädal, siis vesinikku mahub u 2–3 päevaks. 

Võimalused 

• Vesinikvedureid arendavad ja katsetavad mitmed ettevõtted Lääne-Euroopas. Valdkondliku 

tehnoloogiaarengut ja kogunenud teadmisi on võimalik ka siin rakendada, see lühendab 

arendusperioodi. Veduri projekteerimisel ei pea alustama nullist, vaid saab ära kasutada 

vesinikvedurite arendamise ja projekteerimisega seotud ettevõtete kompetentsi ja parimaid 

tavasid.  
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Ohud 

• Poliitiline surve raudtee põhiliinide elektrifitseerimiseks vähendab tehnoloogia eskaleeritavust. 
Poliitilisel tasandil on Eestis ja Euroopas surve raudteede elektrifitseerimiseks. Eestis on plaan 
elektrifitseerida raudtee põhiliinid kagu ja ida suunal 2028. aastaks (Eesti Raudtee, 2019). Liinide 
elektrifitseerimisel väheneb oluliselt nõudlus vesinikvedurite järele, samuti ei ole siis mõistlik 
vesinikrongide tehnoloogiat laiendada reisirongidele. Praeguse kava kohaselt ei ole plaanis liine 
100% ulatuses elektrifitseerida ning juba elektrifitseeritud läänesuuna liinid ei ole sobilikud 
kaubavedude tegemiseks, seega säilib vesinikvedurite kasutamise vajadus ka pärast 
elektrifitseerimist. 

4.5.5. PILOOTPROJEKT V – VESINIKU KASUTAMINE PARVLAEVADE KÜTUSENA 

PILOOTPROJEKTI KOKKUVÕTE 

Kasutusjuht Parvlaevade ümberehitamine ning vesiniku kasutamine parvlaeva kütusena Hiiumaa ja mandri 
vahelisel reisijateveol; vesiniku kasutamine Paldiski-Hanko liinil kaubalaeval 

Vesiniku 
tootmine 

Tootmise korraldab partner. Eraldiseisev tootmine sobivas asukohas taastuvelektri tootmise 
lähedal – näiteks Paldiski tuulepargi juures 

Hoiustamine ja 
jaotusvõrk 

Transport mahutitega mööda maanteed või merd laevade punkerdamiseks (eeldab 
infrastruktuuri). Kohapeale rajatakse mahuti ja tankla 

Skaleeritavus Saaremaa liinil elektri kasutamine soodsam ja tehnoloogiliselt võimalik. Skaleerimine võimalik 
eelkõige rahvusvahelistel kaubaveoliinidel 

Ajakava Esimene laev (nii saarte praamid kui kaubavedu Soome) oleks võimalik liinile tuua 2023–2024 

Pooled TS Laevad AS; Green Technologies Development OÜ; Paldiski Põhjasadam 

Projekti maht Kaks parvlaeva, mis sõidavad mandri ja Hiiumaa vahel 

 

Parvlaevade projekti eelis on suur tarbimismaht – kahe laeva aastane diislikütuse kulu on kuni 2,6 miljonit 
l ning asendades parvlaevad vesiniklaevadega oleks aastane vesinikukulu kuni 600 000 kg. See nõuab suurt 
vesiniku tootmisjaama ja seetõttu kujuneks vesiniku tootmishind võrdlemisi madalaks, kuid samas avaldub 
ka märkimisväärne mõju heitgaaside vähenemisele. Projekti kitsaskoht on vesinikul sõitvate parvlaevade 
maksumus, mis on võrreldes diiselparvlaevadega kolmandiku võrra kallim. Seetõttu tuleks 
vesinikparvlaevade soetamist toetada kuni 30% ulatuses. 

PROJEKTI KASUMLIKKUSE ÜLEVAADE (MLN EUR) MAJANDUSLIKUD EELDUSED 

 

• Vesinikuhind tootmishind 4–5 eurot/kg 

• Vesiniklaeva hind 10–15 mln eurot 
diisellaevast kallim  

• Elektrihind 50 eurot/MWh, mis langeb 3% 
aastas 
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PLUSSID MIINUSED 

• Suure vesiniku kasutusmahuga pilootprojekt 

• Laialt skaleeritav rahvusvahelistele 
ühendustele 

• Suur potentsiaal meretranspordi 
keskkonnamõju vähendamiseks, mis pakub 
jätkusuutlikku keskkonnasõbralikku 
lahendust pikematel laevaliinidel 

• Praegused vesiniku kasutamise 
regulatsioonid piiravad laevade 
projekteerimist ja ümberehitamist 

• Ebapiisavad eeskirjad ja puudulik pädevus 
ametiasutustes vesiniku kasutuselevõtu 
lubamiseks 

PILOOTPROJEKTI KASUTUSJUHTUMI KIRJELDUS 

Pilootprojekt hõlmab kahe laeva ümberehitamist vesiniklaevadeks, mis sõidaksid Rohuküla–Heltermaa 
liinil. Tänased laevad töötavad diislikütusel ning neil on seetõttu tugev keskkonnamõju. Samas on laevade 
heitgaaside vähendamine keeruline, kuna elektrifitseerimine pole pikemate vahemaade puhul mõistlik ega 
isegi võimalik. Seetõttu on vesinikkütus diislikütusel sõitvate laevade puhul sobiv alternatiivlahendus. Kuigi 
tasuvusarvutused on tehtud saarte ja mandri vahelise reisijateveo näitel, siis on need ligikaudselt 
rakendatavad ka vesinikul töötavale rahvusvahelisele kaubalaevale (planeeritakse vesiniklaevaga 
kaubavedu Paldiski ja Hanko vahel). Peamine muutuja on teatud diisel- ja vesiniklaevade maksumuse 
erinevus. 

Projekt algab 2024. aastal, mil pilootprojekti raames ehitatakse 15 MW võimsusega tootmisjaam, mis 
töötab päikese- ja tuuleenergial ning on ühendatud elektrivõrku. Tootmisjaam töötab 50% ajast, kui 
taastuvenergiat esineb. Päevas toodab elektrolüüser 3000 kg vesinikku, mis on piisav kogus kahe parvlaeva 
energiavajaduse katmiseks. Pilootprojekti raames asendatakse kaks diislikütusel töötavat parvlaeva 
vesiniklaevadega. Tarneahelas on neli isikut: 

• taastuvenergia pakkuja; 

• vesiniku tootmisjaama omanik; 

• vesinikutankla ning vesiniku transpordi eest vastutav isik; 

• parvlaevade omanik ning lõppkasutaja. 
PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE VALMIDUS NING SKALEERITAVUS 

Vesiniklaevade tehnoloogiline valmidus on Hydrogen Europe hinnangul täna veel madal, kuid teadaolevalt 
projekteeritakse nii väiksemaid kui ka suuremaid vesinikul töötavaid parvlaevu juba mitmel pool Euroopas. 
Seega on analüüsi käigus tuvastatud tehnoloogilise valmiduse tase pigem kõrge ning seda kinnitab ka 
asjaolu, et pilootprojektidega on muudes riikides alustatud. Pilootprojekti skaleeritavus on keskmine 
tulenevalt võimalusest punkerdada lisaks parvlaevadele kaubalaevasid, kuid samas on skaleeritavus 
riigisiseselt sobivate liinide puudumise tõttu tugevalt piiratud.  
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JOONIS 4.46 V PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE KÜPSUS JA SKALEERITAVUS 

 

 

GEOGRAAFILINE ASUKOHT 

Pilootprojekti raames ehitatud tootmisjaama geograafiline asukoht peaks jääma sadama ja tuule- või 
päikesepargi vahetusse lähedusse, mis võimaldab pikemas perspektiivis pilootprojekti skaleerida, kaasates 
lisaks parvlaevadele kaubalaevade punkerdamise. Hetkel on arengujärgus vesinikutootmise plaanid Muuga 
ja Paldiski sadamas, kus oleks võimalik kas laevade punkerdamise või vesinikveokite abil transportida 
vesinik Rohuküla sadamasse. 

 

JOONIS 4.47 V PILOOTPROJEKTI VÕIMALIKUD GEOGRAAFILISED ASUKOHAD 

 

TASUVUSANALÜÜS 

Pilootprojekti tasuvusanalüüsi ajaline raam on 20 aastat, mis on tootmisjaama eelduslik kasulik eluiga. 
Projekti tasuvusanalüüsis on võrreldud kahe diiselparvlaeva vesinikparvlaevadega asendamise kulu. Lisaks 
vesinikparvlaevade investeeringutele hõlmab tasuvusanalüüs tankla ning tootmisjaama ehitamist. 
Vesinikutankla ehitusmaksumus on hinnanguliselt 3 miljonit eurot ning tootmisjaama maksumus 11 
miljonit eurot. 
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JOONIS 4.48 VESINIKU TOOTMISHINNA KUJUNEMINE V PILOOTPROJEKTIS, EUROT/KG 

 

Vesiniku tootmise omahind jääb vahemikku 4–4,9 eurot/kg, mis tuleneb päikeseenergia saadavusest ja 
võrdlemisi suurest tootmisjaamast. Vesiniku tootmishinnast moodustavad suurima osa elekter ja vesi, 51% 
kilohinnast. Kokkusurumine ja ladustamine ning tegevuskulud moodustavad vastavalt 13% ja 15%.  

Elektrikulud panustavad vesiniku tootmise ajal kõige rohkem jooksevkuludesse, 80–86%. Samas on 
absoluutväärtuses elektrikulud langemas tulenevalt päikese- ning tuuleenergia odavnemisest. Tööjõukulud 
ning muud tegevuskulud jäävad analüüsiperioodil sarnasele tasemele, ligikaudu 0,9 miljonit eurot.  

 

JOONIS 4.49 JOOKSEVKULUDE ÜLEVAADE V PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

Pilootprojekti EBIT hindamiseks võrreldi diiselparvlaevade vesinikparvlaevadega asendamise kulu. Selleks 
hinnati eelduslikult diiselparvlaeva maksumuseks 25–40 miljonit eurot ning vesinikparvlaeva maksumuseks 
40–55 miljonit eurot. Analüüsis on arvestatud diiselparvlaeva aastaseks kütusekuluks 2–2,6 miljonit l ning 
vesinikparvlaeva kütusekuluks 450–600 000 kg. Projektis on eeldatud, et pilootprojekti omanik ostab 
vesinikku, mis transporditakse laevadeni. Seetõttu ostetakse vesinikku ligikaudu hinnaga 5,6 eurot/kg.  

Projektis on ühe võimalusena võimalik vaadelda ka meretuulepargienergial toodetud vesiniku hinna 
kujunemist eeldusel, et sellisel juhul toodetakse vesinikku sadamas ning selle transpordikulusid ei kaasne. 
Meretuulepargi puhul on eelduseks võetud, et elektrihind on 65 eurot/MWh ning elekter on saadaval 60% 
ajast. Seeläbi kujuneks vesiniku hinnaks ligikaudu 5,2 eurot/kg, mis tähendaks projekti paremat tasuvust. 
Sellisel juhul oleks projekti ROI ilma toetusteta 4,8%, mistõttu tuleks projekti puhul kaaluda 
meretuulepargist vesiniku tootmist, kui selleks peaks võimalus avanema. 

Pilootprojekti EBIT marginaal on esimesel aastal –21% ning projekti viimasel aastal on EBIT marginaal 1618. 
Marginaali paranemine tuleneb diislikütuse hinnatõusust, keskmiselt 3% aastas projekti vältel. Esimesel 
aastal on diislikütuse hind 1,2 eurot/l. 
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JOONIS 4.50 EBIT NING EBIT MARGINAALI ÜLEVAADE V PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti ROI on –0,7%, IRR 1% ning projekti nüüdispuhasväärtus (NPV) on –16 miljonit eurot eeldusel, 
et diskontomäär on 10%.  
JOONIS 4.51 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE V PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

Pilootprojekti rahavood on positiivsed alates 2026. aastast, mil investeeringud lõppevad. Projekt muutub 
tasuvaks analüüsi viimasel aastal, mil kumulatiivsed rahavood on 3,5 miljonit eurot. Rahavoogude suurim 
mõjutaja on kütusehind tulenevalt parvlaevade suurest kütusekulust, kuid samas ka vesinikparvlaevade 
kallidusest võrreldes diiselparvlaevadega. 

TOETUSVAJADUS 

Pilootprojekti on mõistlik toetada vesiniklaevade soetamisel. Kompenseerides 10% vesinik- ning 
diiselparvlaevade hinnavahest, tõuseb pilootprojekti ROI 9,6% peale. 

JOONIS 4.52 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE KOOS TOETUSTEGA V PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

CO2 MÕJU 

Diisellaevad asendatakse vesinikkütust kasutavate parvlaevadega, seetõttu on süsinikuheite mõju 
arvutamisel arvestatud referentsstsenaariumitena diisellaevasid. Kahe pidevalt kasutuses oleva 
vesiniklaeva näitel oleks CO2 heide maksimaalselt 2190 t aastas, diisellaevade puhul oleks vastav näitaja 
aga 12 716 t aastas ehk vesiniklaevad aitaksid vähendada diisellaevadega võrreldes süsinikuheidet 
vähemalt 83%. 

 JOONIS 4.53 V PILOOTPROJEKTI MÕJU CO2 HEITELE, T AASTAS 
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SWOT-ANALÜÜS 

 

 

Tugevused 

• Võrreldes diiselmootoritega on vesinikutehnoloogia peamine eelis väiksem keskkonnamõju. 

Võrreldes maanteetranspordi valdkonnaga on taastuvenergia kasutamine laevanduses vähem 

tähelepanu saanud ja tehnoloogilised lahendused on alles välja kujunemas. Vesiniku kasutamine 

laevatranspordi süsinikujälje vähendamiseks on suure potentsiaaliga alternatiiv just keskmiste 

vahemaade puhul. Väga lühikeste vahemaade puhul on tõhusam kasutada akusid ja pikemate 

vahemaade korral on ammoniaak ja sünteetilised kütused tänu suuremale energiatihedusele 

parema potentsiaaliga.  

• Võrreldes akulahendustega on vesiniku suurimad eelised kaal ja tankimise kiirus. Kui näiteks 

Saaremaa ja mandri vahelisel praamiliinil on akutehnoloogia kasutamine mõistlik, siis suurema 

vahemaa tõttu ei oleks Hiiumaa liinil akude kasutamine mõistlik, kuna mõjutaks suure massi tõttu 

oluliselt parvlaeva kandevõimet. Saaremaa liinile projekteeritud elektrilaeva akude mass on u 100 t. 

Hiiumaa liinil oleks pikema vahemaa ja keerukamate mereolude tõttu akude mass üle kolme korra 

suurem. Samuti oleks keeruline tagada akude laadimist, kuna parvlaev on kõrghooajal pidevalt 

sõidus ja sadamas veedetud aeg on minimaalne (u 15 minuti) ega võimalda piisaval määral akusid 

laadida. Samuti puudub täna Hiiumaa liini sadamates vajaliku võimsusega elektriühendus, mille 

väljaehitamine osutuks väga kalliks. 
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• Vesinikutehnoloogia kasutamise hinnalisa moodustab väikese osa parvlaeva kogumaksumusest, 

tänu millele on kütuseelementide kõrge hind väiksem barjäär kui alternatiivsetel kasutusjuhtudel. 

Uue parvlaeva tellimisel oleks vesinikul töötav parvlaev u 23% kallim kui samade omadustega 

diisellaev.  

• Suur aastane kasutusmaht tagab vesiniku tootmise ja transpordi ökonoomsuse ja positiivse 

keskkonnamõju. Vesiniku kasutamise mahud on juba pilootprojekti raames piisavalt suured, et 

tagada vesiniku madal hind ja märkimisväärne positiivne keskkonnamõju.  

• Olemas on partnerid ja esmased kokkulepped rohelise vesiniku tootmiseks ja transpordiks. Hetkel 

on plaanitud transport veokitega mööda maanteed, kuid sobiva infrastruktuuri olemasolul oleks 

mõistlik kasutada meretransporti. Esialgse kokkuleppe alusel on võimalik tarnida vesiniku piisavalt 

madala hinnaga u 5€/kg, mis tagaks diislikütusega võrreldavad opereerimiskulud.  

Nõrkused 

• Praegu ei ole projekti omanikul sobivaid asenduslaevu, mistõttu on olemasoleva parvlaeva 

ümberehitamist ilma tõrgeteta teenuse osutamises keeruline korraldada. Samuti on olemasoleva 

laeva ümberehitamine võrreldes diisellaevaga u kaks korda kallim kui hinnatõus uue laeva 

ehitamisel. Praegu kasutuses olevate laevade ümberehitamine eeldaks reisijate arvu vähendamist, 

kuna mahutid tuleb regulatsioonidest tulenevalt paigaldada välitekile.  

• Parvlaevade pika eluea tõttu (võrreldes näiteks busside või autodega) ei ole nende 

väljavahetamine enneaegselt investeeringukulude seisukohast mõistlik. 

• Projekti omanik vajab välist investeeringutoetust, et õigustada tehtavat investeeringut ja säilitada 

ettevõtte kasumlikkus.  

Võimalused 

• Vesiniku infrastruktuuri rajamine sadamasse võimaldab vesiniku kasutusele võtta ka teistes 

kasutusvaldkondades sadama lähistel (näiteks veokid, tõstukid).  

Ohud 

• Tehnoloogia kehv kättesaadavus. Täna on ainult ühel tootjal (Ballard) parvlaevadel kasutamiseks 

sobivad ja sertifitseeritud kütuseelemendid. 

• Ebapiisav seadusandlus ja riiklike ametite (nt Transpordiamet) vähene teadlikkus 

vesinikutehnoloogia ohutuse hindamisel tekitab riski reisijateveo loa saamisel.  

• Riikliku tervikstrateegia puudumine vesiniku kasutuselevõtmise vallas tekitab riski terviklike 

tarneahelate arendamisel ja konkurentsivõimelise hinnaga vesiniku hankimisel. 

4.5.6. PILOOTPROJEKT VI – VESINIKU LISAMINE MAAGAASITRASSI 

PILOOTPROJEKTI KOKKUVÕTE 

Kasutusjuht Maagaasitrassi vesiniku lisamine maagaasi puhtamaks muutmiseks ning selle kasutamine 
soojusenergiana tööstuste ning elamuhoonete tarbeks 

Vesiniku 
tootmine 

Vesiniku toodetakse gaasitrassi vahetus läheduses kas tuule- ja päikeseenergiast või 
biogaasist. 

Hoiustamine ja 
jaotusvõrk 

Vesinik lisatakse otse maagaasivõrku, et vältida transpordil tekkivaid lisakulusid 
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Skaleeritavus Praegu plaanitud lisatava vesiniku kogus 2%, kohati võimalik lisada kuni 5% maagaasimahust. 
Tulevikus võimalik  infrastruktuuri investeeringutega osakaalu tõsta (näiteks Lääne-Euroopas 
kaalutakse kuni 20% vesiniku lisamist) 

Ajakava 2024 

Pooled Green Technologies Development OÜ; Rohegaas OÜ, Estiko AS 

Projekti maht 2% vesiniku lisamine maagaasitrassi 

 

Vesiniku lisamine maagaasitrassi nõuab, et vesiniku müügihinna ülempiir oleks 3 eurot/kg. Seda on 
praeguste taastuvenergia hindadega keeruline saavutada – optimeerides elektrolüüseri tööaega jääb 
vesiniku omahind 3,5 eurot/kg juurde. Teistpidi on probleemne maagaasi nõudlus, mis on suvekuudel kuni 
neli korda väiksem kui talvisel ajal, mil taastuvenergiat (näiteks päikeseenergiat) on vähem saada. Samas 
on tänaseks ebaselge, kui palju on vesinikku võimalik võrku lisada ilma, et maagaasi tarbijate põletid, 
katlad ja muud seadmed ei oleks mõjutatud. 

PROJEKTI KASUMLIKKUSE ÜLEVAADE (MLN EUR) MAJANDUSLIKUD EELDUSED 

 

• Vesiniku müügihind on 4,8 eurot/kg 

• Maagaasi hind on 1,3 eurot/kg, see kasvab 
1% aastas 

• Elektrihind on 50 eurot/MWh, see langeb 
3% aastas 

PLUSSID MIINUSED 

• Väiksem esialgne CapEx tehnoloogia 
arendamiseks 

• Olemasolev infrastruktuur vesiniku 
transpordiks 

• Loob võimaluse taastuvenergia 
salvestamiseks 

• Väiksem lisandväärtus võrreldes 
alternatiivsete kasutusaladega 

• Madal vesiniku osakaal, mida on võimalik 
gaasivõrku lisada 

 

PILOOTPROJEKTI KASUTUSJUHTUMI KIRJELDUS 

Maagaasitrassi on võimalik hinnanguliselt lisada 2–5% vesinikku, mida kasutatakse tööstus- ja 
elamuhoonete kütteks. Eestis kasutatakse kütteperioodil kuni 70 miljonit m3 gaasi ning terve aasta peale 
kokku ligikaudu 475 miljonit m3 gaasi. Samas suvekuudel on gaasi tarbimine võrreldes kütteperioodiga ligi 
kolm korda väiksem, mis seab ka piiri võimalikule vesinikukogusele, mida on võimalik maagaasitrassi lisada. 
Ühe kuupmeetri maagaasi energiasisaldus on ligikaudu 10 kWh ning kuupmeetri vesiniku energiasisaldus 
3 kWh. Seega segades vesinikku maagaasitrassi on võimalik saada vesinikust 95–240 miljonit kWh energiat. 

Projekt algab 2024. aastal, mil pilootprojekti raames ehitatakse 9 MW tootmisjaam, mis töötab päikese- ja 
tuuleenergial. Tootmisjaam töötab ööpäev läbi. Päevas toodab elektrolüüser 3800 kg ning aastas 1,4 
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miljonit kg vesinikku, see on aastane vesinikukogus, mida on võimalik maagaasitrassi segada, kui vesiniku 
osakaal on 2%. Tarneahelas on neli isikut: 

• taastuvenergia pakkuja; 

• vesiniku tootmisjaama omanik; 

• maagaasitrassi omanik; 

• maagaasi lõpptarbija. 
Pilootprojekti raames müüakse kütteperioodil vesinikku maagaasitrassi ning madalperioodidel tööstustele, 
kus seda kasutatakse vesiniku tootmises. 

PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE VALMIDUS NING SKALEERITAVUS 

Vesiniku segamine maagaasitrassi on tehnoloogiliselt kõrge valmiduse tasemega. Eesti puhul on peamine 
takistus tänase seisuga puudulik arusaam sellest, kui palju on vesinikku võimalik lisada. Eesti puhul jääb see 
vahemikku 2–5%, samas mõningate investeeringutega infrastruktuuri võib see tõusta kuni 10%. Teiselt 
poolt võivad mingi hetk takistuseks saada ka ettevõtete põletid, mis on tundlikud tarbitava gaasi suurema 
vesinikusisalduse suhtes. Mitmetes Euroopa riikides on aga juba praegu võimalik 10% vesinikku 
maagaasitrassi lisada ning kogust plaanitakse tõsta kuni 20%. 

JOONIS 4.54 VI PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE KÜPSUS JA SKALEERITAVUS 

 

GEOGRAAFILINE ASUKOHT 

Pilootprojekti raames ehitatud tootmisjaama geograafiline asukoht peaks jääma taastuvenergia pargi või 
biogaasijaama ning maagaasitrassi vahetusse lähedusse. Siis ei pea vesinikku transportima ning on võimalik 
transpordikuludelt kokku hoida. 
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JOONIS 4.55 VI PILOOTPROJEKTI VÕIMALIKUD GEOGRAAFILISED ASUKOHAD 

 

MAAGAASITRASSI VESINIKUNÕUDLUS  

Vesiniku lisamisel maagaasitrassi tuleks arvestada maagaasi nõudlust, mida kütteperiood tugevalt mõjutab. 
Tootmisjaama ehitamise puhul tuleks arvestada, et maagaasi tarbimine erineb kuude lõikes mitmekordselt. 
Seetõttu tuleks suvistel kuudel, mil maagaasi tarbimine on minimaalne, leida toodetud vesinikule 
alternatiivne väljund või vähendada tootmist. 

Seega ei täidaks stabiilse vesinikutootmise puhul tootmisjaam kütteperioodil ära kogu nõudlust ning samas 
tekiks suvekuudel vesiniku ülejääk. Vesiniku lisamisel maagaasitrassi peaks vesinikku eelistatult tootma kas 
tuuleenergia või biogaasi baasil, sest päikeseenergiast on võimalik rohkem vesinikku toota just nendel 
perioodidel, mil on vähem võimalust seda maagaasitrassi lisada. Lisaks tasuks kaaluda võimalust 
suveperioodil suunata vesiniku ülejääk teistesse kasutusvaldkondadesse. 
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JOONIS 4.56 MAAGAASIVÕRGU VESINIKUNÕUDLUSE TÄITMINE 

  

TASUVUSANALÜÜS 

Pilootprojekti tasuvusanalüüsi ajaline raam on 20 aastat. Projekti tasuvuse hindamisel on arvestatud 
ekspertide ning turuosaliste hinnanguga, et vesiniku hind peaks olema 3 eurot/kg, et muuta vesiniku 
ostmine maagaasitrassi omanikele mõistlikuks. Analüüsis on eeldatud, et ostetava vesiniku hind kasvab 1% 
aastas tulenevalt aina suurenevatest rohenõuetest, mistõttu on gaasitrassi omanikud ja gaasi pakkujad 
nõus maksma süsinikuneutraalse alternatiivi eest kõrgemat hinda. Pilootprojektis on eeldatud, et kogu 
toodetud vesinik suunatakse kas maagaasitrassi või gaasina tööstusettevõtetele. Vesiniku maagaasitrassi 
sisestamise süsteem maksab hinnanguliselt 2 miljonit eurot ning tootmisjaama maksumus on 7,4 miljonit 
eurot. 

Vesiniku tootmise omahind jääb vahemikku 3,3–4,1 eurot/kg. Vesiniku tootmishinnast moodustab 
suurima osa elekter ja vesi, 66% kilohinnast; kapitalikulud 15%. Tegevuskulud moodustavad 17% ning 
kokkusurumise ja ladustamisega kaasnevad kulud 3%. Kokkusurumise ja ladustamise kulud on võrdlemisi 
väiksed, kuna vesinikku jaotatakse gaasi kujul. 

JOONIS 4.57 VESINIKU TOOTMISHINNA KUJUNEMINE VI PILOOTPROJEKTIS, EUROT/KG 

 

Elektrikulud panustavad vesiniku tootmise ajal kõige rohkem jooksevkuludesse, 79–85%. Samas on 
absoluutväärtuses elektrikulud langemas tulenevalt päikeseenergia ning tuuleenergia odavnemisest. 
Tööjõukulud ning muud tegevuskulud jäävad analüüsiperioodil sarnasele tasemele, ligikaudu 1,1 miljonit 
eurot.  



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

IV OSA – Pilootprojektide tasuvusanalüüs 

 

207 

 

JOONIS 4.58 JOOKSEVKULUDE ÜLEVAADE VI PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti EBIT marginaal on esimesel aastal –21% ning projekti viimasel aastal on EBIT marginaal 0%. 
Marginaali kasv tuleneb maagaasitrassi omanike valmisolekust maksta vesiniku eest kõrgemat hinda, et 
saada rohelisemat gaasi. 

JOONIS 4.59 EBIT NING EBIT MARGINAALI ÜLEVAADE VI PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti ROI on –565% ning projekti nüüdispuhasväärtus (NPV) on –6,5 miljonit eurot eeldusel, et 
diskontomäär on 10%. Negatiivne ROI on põhjustatud maagaasi madalast hinnast, millega vesinik ei ole 
tänaste taastuvenergiahindade puhul võimeline konkureerima. 

JOONIS 4.60 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE VI PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti rahavood on negatiivsed terve projekti vältel ning projekti lõpuks on kumulatiivsed rahavood 
–11,3 miljonit eurot. Rahavoogusid mõjutab kõige rohkem vesiniku hind. 

TOETUSVAJADUS 

Pilootprojekti puhul on oluline tagada võimalikult madal vesiniku kilohind. Selleks tuleks näiteks toetada 
tootmisjaama ehitust 70% ulatuses ning lisaks kapitalikuludele vesiniku maagaasitrassi süsteemi lisamise 
ehitust 40% ulatuses. Elektrikulu tuleks esimesel viiel aastal kompenseerida 5% ulatuses. Sellise toetustega 
kujuneb ROI 11,1%. 
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JOONIS 4.61 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE KOOS TOETUSTEGA VI PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

CO2 MÕJU 

Vesiniku lisamine maagaasitrassi võimaldab vähendada fossiilse maagaasi ehk metaani kasutamist ning 
seeläbi süsinikuheidet, seega on süsinikuheite mõju arvutamisel arvestatud referentsstsenaariumina 
fossiilset maagaasi. Arvestades 2% vesiniku ehk u 3800 kg päevas lisamist maagaasivõrku kütteperioodil, 
oleks selle maksimaalne süsinikuheide 227 t aastas, metaani kasutamise puhul oleks vastav näitaja aga 
2652 t aastas ehk vesiniku lisamine aitaks vähendada süsinikuheidet metaaniga võrreldes vähemalt 91%. 
Samas tekiks CO2 kokkuhoid vaid 2% gaasi ulatuses. 

JOONIS 4.62. VI PILOOTPROJEKTI MÕJU CO2 HEITELE, T AASTAS 

  

 

SWOT-ANALÜÜS 

 

Tugevused 

• Vähendab maagaasi kasutamisega seotud keskkonnamõju ja sõltuvust imporditud maagaasist ning 

suurendab kohapeal toodetud energia osakaalu. 
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• Võimaldab kasutada gaasitrassi vesiniku hoiustamise ja transpordi infrastruktuurina. Vesinikku on 

sihtkohas võimalik maagaasitrassist eraldada ning kasutada näiteks kütuseelemendis, lihtsustades 

sellega vesiniku hoiustamist ja transporti. Sobivad tehnoloogilised lahendused on kallid (eriti 

madalate vesinikukontsentratsioonide korral), kuid võib eeldada hinnalangust lähiaastatel.  

• Valmidus kohe vesinik kasutusele võtta, st ei ole vajadust tarbimiseks tehnoloogiainvesteeringuid 

teha.  

• Vesiniku lisatakse maagaasitrassi mitmes Euroopa riigis (nt Holland). Teiste riikide kogemusi ja 

õppetunde on võimalik ära kasutada sama mudeli rakendamisel Eestis.  

Nõrkused 

• Vananenud gaasitorustiku, võrguseadmete ja gaasi kasutavate seadmete spetsifikatsioonist 

tulenevad piirangud võimaldavad lisada maagaasile vesinikku vaid väikeses kontsentratsioonis (2–

5%).  

• Vesiniku lisamine gaasitorustiku võib mõjutada torustiku vastupidavust läbi vesinikhaprumise 

(vesiniku lahustumine metallis), mis võib esineda rauast või terasest torudes ja tekitada neis 

pragusid.  

• Eesti maagaasivõrgustik ja nõudlus on piiratud, mistõttu on lisatavad vesinikukogused võrdlemisi 

väikesed, eriti suvekuudel, kus ühelt poolt on maagaasinõudlus piiratud, ning teisalt on rohelise 

vesiniku tootmiseks kasutatava taastuvenergia (nt päikesepargid) tootlikkus suurem. 

• Vesinik on maagaasist ja õhust kergem ning selle leke torujuhtmetest on samades tingimustes 

umbes 1,3–2,8 korda suurem kui metaani ja neli korda suurem kui õhu puhul. Vesiniku hajuvus 

õhus on suurem kui maagaasil. 

• Võrreldes maagaasiga on vesinikul madal süttimisenergia ja erinevalt enamikest gaasidest 

suureneb vesiniku temperatuur paisumisel kõrgemalt rõhult madalamale. Need asjaolud 

suurendavad isesüttimise ja tulekahjuriski. Võrreldes maagaasiga ei kasutata koos vesinikuga 

lõhnaaineid, kuna pole piisavalt kergeid ja potentsiaalsed lõhnaained saastavad ka kütuseelemente. 

Gaasi tuvastamise seadmed ei pruugi erinevate maagaasi ja vesiniku segude suhtes tundlikud olla. 

Seega võib vesiniku põlemine (tulekahju) ja selle levik jääda tuvastamata. 

Võimalused 

• Seadmete ja torustiku järkjärgulisel uuendamisel on võimalik tõsta lisatava vesiniku osakaalu.  

Ohud 

• Puudulikud regulatsioonid ja seadused, mis reguleeriks vesiniku lisamist gaasitrassi.  

• Trassi haldaja motivatsioon on pigem väike.  

• Inimeste hirm vesinikutehnoloogiate ees ja teadmatus raskendavad kasutuselevõttu.  
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4.5.7. PILOOTPROJEKT VII – VESINIKU KASUTAMINE KAHVELTÕSTUKITE KÜTUSENA 

PILOOTPROJEKTI KOKKUVÕTE 

Kasutusjuht Tootmisettevõttes lokaalne vesiniku tootmine ning selle kasutamine kahveltõstukite kütusena 

Vesiniku 
tootmine 

Lokaalne tootmine ettevõtte päikesepargist tuleneva energiaga elektrolüüseris 

Hoiustamine ja 
jaotusvõrk 

Soetatakse elektrolüüser, mis võimaldab ka hoiustamist. Jaotuseks rajatakse tankla, mis on ka 
avalikkusele avatud 

Skaleeritavus Avalikkusele avatud tankla võimaldab vesinikku kasutusele võtta muude transpordivahendite 
kütusena. Võimalik laiendada ettevõtte teistele tõstukitele ning samuti teistele suurematele 
tootmisettevõtetele 

Ajakava Perioodil 2023–2024 

Pooled Estiko AS, AS Espak 

Projekti maht 15 kahveltõstuki üleviimine diislikütuselt vesinikule 

 

Pilootprojekti tasuvus on väike tulenevalt elektritõstukite madalamast maksumusest võrreldes 
vesiniktõstukitega, mis lisaks kallimale soetushinnale nõuavad ka investeeringuid infrastruktuuri, näiteks 
tanklat. Seetõttu on tänast elektrihinda arvestades elektritõstukite kasutamine mõistlikum. 

PROJEKTI KASUMLIKKUSE ÜLEVAADE (MLN EUR) MAJANDUSLIKUD EELDUSED 

 

• Vesiniku müügihind on 4,8 eurot/kg 

• Elektrihind on 50 eurot/MWh, mis langeb 
3% aastas 

PLUSSID MIINUSED 

• Võrreldes diiseltõstukitega väiksem 
süsinikuheide ning vähem müra 

• Võrreldes elektritõstukitega lühem 
tankimiseks kuluv aeg 

• Kogu vesiniku tarnimisahel on projekti 
omaniku hallata 

• Väikese mahuga pilootprojekt, vähene 
skaleeritavuse potentsiaal 

• Alternatiivsed lahendused elektri- ja 
gaasitõstukite näol vähendavad 
motivatsiooni projekti elluviimiseks 

PILOOTPROJEKTI KASUTUSJUHTUMI KIRJELDUS 

Mitmed Eesti tootmisettevõtted on rajanud või on lähitulevikus rajamas tootmishoonete lähedusse 
päikeseparke, et toota rohelist elektrienergiat. Tootmisettevõtete territooriumil või selle lähistel asuvaid 
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päikeseparke oleks võimalik kombineerida elektrolüüseriga ning toodetud rohelist vesiniku saaks kasutada 
tootmishoone tõstukite kütusena. 

Mitmed ettevõtted (Harju Elekter AS, NPM Silmet OÜ, Mäo Tehnoküla, Espak AS ja Estiko AS) on 
vesiniktõstukite kasutamise vastu huvi tundnud. Analüüsis on keskendutud ühele konkreetsele 
kasutusjuhule, mis on laiendatav teistele sarnase suurusega ettevõtetele. Ettevõtte tootmishoone juures 
on olemas u 900 kW päikesepaneelid, mida plaanitakse pilootprojekti raames kasutada rohelise vesiniku 
tootmiseks läbi elektrolüüsi. Plaanis on soetada kompaktne elektrolüüser, mis sobib nii tootmiseks kui ka 
hoiustamiseks (sobiv toode turult välja valitud). Pilootprojekt hõlmaks vesinikutankla ehitamist ja 15 
diiseltõstuki üleviimist vesinikkütusele nelja aasta jooksul. Rajatav tankla oleks ligipääsetav ka avalikkusele.  

PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE VALMIDUS NING SKALEERITAVUS 

Vesiniku peal töötavad kahveltõstukid on eelduslikult massiturule sisenemas 2025. aastal, kuid laialdasse 
kasutusse võiksid need ekspertide hinnangul jõuda alles pärast 2035. aastat. Tänapäevased 
vesinikkahveltõstukid on peamiselt modifitseeritud elektritõstukid, mistõttu on need ligikaudu kaks korda 
kallimad kui elektritõstukid. 

JOONIS 4.63 VII PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE KÜPSUS JA SKALEERITAVUS 

  

GEOGRAAFILINE ASUKOHT 

Pilootprojekti puhul peaks elektrolüüser ning tankla asuma tootmishoone juures, mis võimaldab kasutada 
olemasoleva päikesepargi energiat vesiniku tootmiseks. 

TASUVUSANALÜÜS 

Pilootprojekti tasuvusanalüüsi ajaline raam on 20 aastat ning esimesed vesinikkahveltõstukid soetatakse 
2024. aastal. Pilootprojekti ärimudel põhineb kohapeal päikeseenergiast vesiniku tootmisel ning selle 
kasutamisel tõstukite kütusena. Seeläbi on tootmisettevõte omandis terve tarneahel. Tasuvusanalüüsis 
arvestatakse vesiniktõstukite soetusmaksumust, elektrolüüseri maksumust ning tankimissüsteemi 
ehitamist. Vesiniku tankimissüsteemi maksumus on hinnanguliselt 1,2 miljonit eurot ning tootmisjaama 
maksumus 0,5 miljonit. 
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Vesiniku tootmise omahind jääb vahemikku 5,1–6,3 eurot/kg. Tootmisjaama suurus on 0,3–0,6 MW ning 
see toodab vesinikku päikeseenergiast. Keskmiselt töötab tootmisjaam 50% ajast ehk 12 tundi ööpäevas 
tulenevalt päikeseenergia kättesaadavusest. 

JOONIS 4.64 VESINIKU TOOTMISHINNA KUJUNEMINE VII PILOOTPROJEKTIS, EUROT/KG 

 

Vesiniku tootmishinnast moodustavad suurima osa elekter ja vesi, 44% kilohinnast, sellele järgnevad 
kapitalikulud – 31% vesiniku tootmishinnast. Kokkusurumine ja ladustamine ning tegevuskulud 
moodustavad vastavalt 10% ja 15%. Kapitalikulude osakaal on võrdlemisi suur tulenevalt elektrolüüseri 
suurusest ning tööajast. 

Jooksevkulude osas on tootmise ajal suurim roll elektrikuludel, 80–84%. Elektrikulud langevad tulenevalt 
päikeseenergia odavnemisest. Tööjõukulud ning muud tegevuskulud jäävad analüüsiperioodil sarnasele 
tasemele, ligikaudu 13 000 eurot.  

JOONIS 4.65 JOOKSEVKULUDE ÜLEVAADE VII PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti EBITi hindamiseks võrreldi elektritõstukite vesiniktõstukitega asendamise kulu. Selleks 
hinnati elektritõstuki maksumuseks 30 000 eurot ning vesiniktõstuki maksumuseks 85 000 eurot.  

Pilootprojekti EBIT marginaal on keskmiselt –57% tulenevalt vesiniktõstukite kallidusest võrreldes 
diiseltõstukitega ning vajaliku infrastruktuuri ehk vesinikutankla ehitamisest. 
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JOONIS 4.66 EBIT NING EBIT MARGINAALI ÜLEVAADE VII PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti ROI on –81% ning projekti nüüdispuhasväärtus (NPV) on –2,9 eurot miljonit eeldusel, et 
diskontomäär on 10%. 10%-se ROI tagamiseks peaks toetus jääma projektiperioodi vältel 4 miljoni euro 
piiresse.  

JOONIS 4.67 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE VII PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

Pilootprojekti rahavood on positiivsed alates 2028. aastast. See tuleneb vesinikkahveltõstukite suurtest 
amortisatsioonimaksetest võrreldes elektritõstukitega, mida rahavoogudes arvestatakse esimestel 
aastatel koguinvesteeringutena. See aga viitab, et vesiniktõstuki kasutamine on jooksevkulude mõistes 
säästlikum ning tänane peamine takistus on vesiniktõstukite kallidus. Samas pole rahavood piisavad, et 
katta algseid investeeringud. 

TOETUSVAJADUS 

Ligikaudu 10% ROI jõudmiseni tuleks kompenseerida vesinikkahveltõstukite ja elektritõstukite hinnavahe 
50% ulatuses ning toetada vesinikutankla ehitust 70% ulatuses. Lisaks tuleks toetada elektrolüüseri soetust 
40% ulatuses. 
JOONIS 4.68 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE KOOS TOETUSTEGA VII PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

CO2 MÕJU 

Vesinikkütust kasutavad kahveltõstukid asendavad diislit kütusena kasutavad tõstukid, seetõttu on 
süsinikuheite mõju arvutamisel arvestatud referentsstsenaariumitena diiseltõstukeid. 15 pidevalt 
kasutuses oleva vesiniktõstuki näitel oleks CO2 heide maksimaalselt 87 t aastas, diiseltõstukite puhul oleks 
vastav näitaja aga 880 t aastas ehk vesiniktõstukid aitaksid diiseltõstukitega võrreldes vähendada 
süsinikuheidet vähemalt 90%.  
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JOONIS 4.69 VII PILOOTPROJEKTI MÕJU CO2 HEITELE, T AASTAS 

  

 

SWOT-ANALÜÜS 

 

 

Tugevused 

• Kogu väärtusahel (rohelise vesiniku tootmine, hoiustamine, tarbimine) asub ühes kohas ja on ühe 

ettevõtte juhtimise all. 

• Võimaldab valideerida vesiniku tootmise ja kasutamise ärijuhtumi ja kasvatada ettevõttesisest 

pädevust vesinikutehnoloogia vallas, mis võiks olla aluseks suurema projekti elluviimisele tulevikus. 

• Luuakse esmane infrastruktuur vesiniku kasutamiseks transpordis (avalik tankla). Elektrolüüseri 

võimsuse valikul on võimalik paigaldada lahendus, millel on piisavalt tootmisvõimsust, et pakkuda 

vesiniku ka välistele tarbijatele – eeldab piisava nõudluse olemasolu. Valitava elektrolüüseri 

võimsus sõltub prognoositavast nõudlusest. 

• Elektritõstukid on võimalik ümber ehitada vesiniku kasutamiseks, mis vähendab alginvesteeringu 

mahtu. Selle jaoks tuleb turult hankida sobivad kütuseelemendid ja mahutid. 

• Vesiniktõstukid on võrreldes kasutatavate gaasitõstukitega heite- ja müravabad ning tänu sellele 

kasutatavad siseruumides. 

• Võrreldes elektritõstukitega kaob vajadus tõstukeid pikalt laadida (8 tundi) ning ei teki akude 

tühjenemisest põhjustatud võimsuskadu või madalatest temperatuuridest tingitud akude 
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tühjenemist. Seetõttu on neid võimalik kasutada tootmisüksustes, kus toimub tootmine 24 h 

ööpäevas. Samuti on vesinikelementide eluiga pikem kui akudel. Ka vesinikuballoonide kaal on 

oluliselt väiksem kui akudel (sama kaalu juures 2–5 korda suurem energiamahutavus) (Thomas, 

2009).  

• Ettevõttel on võimalik näidata end innovatsiooni ja kliimaneutraalsuse eestvedajana ja kasutada 

neid sõnumeid oma turunduses. 

• Elektrolüüseri paigaldamine ja vesiniku tootmine loob võimekuse toodetud energia salvestamiseks 

ja hilisemaks kasutamiseks. See võimaldab paremini optimeerida keskmist energia hinda, kuna 

energiatarbimine on võimalik ajastada perioodile, mil energia hind on kõige madalam. 

Nõrkused 

• Puudub ettevõttesisene pädevus vesiniku tootmiseks ja kasutamiseks. Tuleb tugineda täielikult 

välistele nõustajatele ja tehnoloogia tarnijale. 

• Pilootprojekti maht on väike (kuni 15 tõstukit).  

• Suur alusinvesteering roheenergia tootmisse ning elektrolüüseri ja tankimisseadme paigaldamisse.  

• Uudse tehnoloogia esmasel rakendamisel esineb võimalike tõrgete risk (elektrolüüseri, 

tankimisseadme või kütuseelemendi opereerimisel). Vähene kohapealne pädevus muudab tõrke 

korral ka remondi- ja hooldusperioodi pikemaks. Võimalikud pikemaajalised tõrked tõstukite töös 

mõjutavad ettevõtte põhiprotsesside toimimist. 

Võimalused 

• Vesinikutehnoloogia kiire areng ja sellest tulenev hinnalangus suurendavad investeeringu tasuvust. 

• Kasvavad regulatiivsed nõudmised ja ühiskondlikud ootused tootmisettevõtete keskkonnamõjude 

vähendamisele. Paljud ettevõtted panustavad toodete süsinikujalajälje vähendamisse ja tootmise 

energiatõhususe tõstmisse.  

Ohud  

• Inimeste hirm vesinikutehnoloogiate ees ja teadmatus pärsivad tehnoloogia kasutuselevõttu. 

• Projekt ei ole tehnoloogia kalli hinna ja väikse mahu tõttu tasuv. Vajab elluviimiseks välist toetust. 

Ettevõttel on täna toimiv tehnoloogiline lahendus kasutades aku- ja gaasitõstukeid ning nii suurt 

investeeringut on keeruline õigustada. 

• Ülejääva vesinikukoguse järele puudub täna kindel nõudlus, mis suurendab projektiga seotud 

finantsriske. Riskide maandamiseks oleks vajalik sõlmida eelkokkulepped n-ö ankurkliendiga, mis 

tagaks kindla nõudluse. Käimas on esmased läbirääkimised näiteks tänavapuhastus- ja 

jäätmeveoettevõtetega, kel on huvi vesinikutehnoloogia katsetamiseks.  

 

4.5.8. PILOOTPROJEKT VIII – VESINIKUST TOODETUD AMMONIAAGI EKSPORT 

PILOOTPROJEKTI ÜLEVAADE 

Kasutusjuht Vesiniku tootmine kütuseks ning eksport ammoniaagina 

Vesiniku 
tootmine 

Lähedalasuvas päikesepargis ja/või tuulepargis toodetud elektrienergia kasutamine vesiniku 
tootmiseks elektrolüüseriga 
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Hoiustamine ja 
jaotusvõrk 

Lokaalne tootmine ja hoiustamine, transport laevaga 

Skaleeritavus Võimalus suurendada vesinikutootmist nii ühes sadamas kui ka uute sadamate lisandumine, 
nõudluse suurendamiseks sihtturgude laiendamine 

Ajakava Perioodil 2024–2025 

Pooled AS Tallinna Sadamale kuuluvad Muuga Sadam, Paldiski Sadam, Sillamäe Sadam 

Projekti maht 10 000 t vesiniku tootmine päevas, millest toodetakse ligikaudu 32 000 t ammoniaaki 

 

Ammoniaagi ekspordiprojekti eelis on olemasolev nõudlus, kuna ammoniaaki kasutatakse väetiste 
tootmisel ja ka muudel otstarvetel. Ammoniaaki on võrreldes vesinikuga lihtsam transportida. Projekti 
raames kujuneb ammoniaagi hinnaks 630 eurot/t ning hinna peamine mõjur on eelkõige elektrihind. 
Projekti toetusvajadus seisneb peamiselt vesiniku tootmisjaama investeeringus, mida tuleb toetada 40% 
ulatuses. 

PROJEKTI KASUMLIKKUSE ÜLEVAADE (MLN EUR) MAJANDUSLIKUD EELDUSED 

 

• Vesiniku hind ammoniaagi 
valmistamiseks on 4,5–5,5 eurot/kg 

• Vesiniku müügihind langeb 2% aastas 

• Ammoniaagi hind on 880 eurot/t 

• Elektrihind on 55 eurot/MWh ning 
langeb 3% aastas 

PLUSSID MIINUSED 

• Võrreldes konventsionaalse 
ammoniaagitootmisega oluliselt väiksem 
süsinikujalajälg 

• Ammoniaagil on suur potentsiaal mere- ja 
rongitranspordis kütusena kasutamiseks 

• Olemasolev infrastruktuur ja tarneahelad 

• Täiendav kulu vesiniku muundamiseks 
võrreldes otse vesiniku kasutamisega 

• Vähem T&A-d kui vesiniku valdkonnas 

• Turule sisenemine eeldab suuri koguseid 

PILOOTPROJEKTI KASUTUSJUHTUMI KIRJELDUS 

Sadamaprojekti raames toodetakse rohelist vesinikku 24 MW võimsusega tootmisjaamas ja sünteesitakse 
see ammoniaagiks. Toodetud roheline ammoniaak müüakse välispartneritele, kes kasutavad seda 
peamiselt väetise tootmiseks. Tootmisjaama ehitus algab 2023. aastal ning jaam valmib vahemikus 2024–
2025. Vesiniku toodetakse sadama kõrval asuva päikese- või tuulepargi energiast ning elektrivõrgust 
ostetakse madalperioodil puudu jääv roheline elekter. 
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JOONIS 4.70 VESINIKUST AMMONIAAGI TOOTMISE TARNEAHEL 

 

Pilootprojektis on eelduseks võetud, et projekt on kavandatud sadama lähedale, kus asub maa-ala, kuhu 
rajatakse 60 MW võimsusega päikesepark (Muuga sadam) või kus kasutatakse olemasolevat tuuleparki 
(Paldiski sadam). Päikesepargist tulenevast elektrist toodetakse rohelist vesinikku, mida surutakse 
kohapeal kokku ning salvestatakse. Vesiniku tootmiseks rajatakse 24 MW võimsusega tootmisjaam, mis 
ühendatakse päikesepargi ning elektrivõrguga, tagades tootmisvõimekuse ka päikeseenergia puudumisel. 
Elektrolüüseri võimsus (24 MW) on valitud Muuga ja Paldiski sadamasse planeeritud vesinikuprojektide 
alusel. Toodetud roheline vesinik sünteesitakse seejärel kohapeal lämmastikku lisades ammoniaagiks, 
reaktsiooni eeldatav efektiivsus on 70%. See tähendab, et ühest kilogrammist vesinikust on võimalik toota 
ligikaudu 3,2 kg ammoniaaki.( Service F: Robert, 2018) 

JOONIS 4.71 VESINIKUST AMMONIAAGI TOOTMISE SKEEM 

 

Toodetud ammoniaak transporditakse seejärel meritsi potentsiaalsetele sihtturgudele – projekti eelis on 
kuluka maismaatranspordi vältimine. Projekti vältel on partneriteks taastuvenergia tootjad, kelle käest 
taastuvenergiat ostetakse. Rohelise vesiniku tootmise, ammoniaagiks sünteesimise ning ka muude 
kasutusvaldkondade eest vastutab projekti omanik, ammoniaagi tarne eest aga partner, kes ostab rohelist 
ammoniaaki. Kuna puhta veeldatud vesiniku eksport vajab väga madalat temperatuuri, sest vesinik on väga 
lenduv ja madalama energiatihedusega, on vesinikust ammoniaagi sünteesimine üks suurema 
potentsiaaliga lahendusi eksportturgudele sisenemiseks. 

PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE VALMIDUS NING SKALEERITAVUS 

Pilootprojekti raames rohelisest vesinikust toodetud ammoniaak eksporditakse sihtturgudele ning seda 
kasutatakse seal valdavalt kas transpordisektoris, hoonete kütmiseks või väetisena. Vesinikust toodetud 
ammoniaagi kasutamine väetisena loob lisakasutusvaldkonna, millesse vesiniku tootmine saab panustada. 
Vesinikust ammoniaagi tootmine on tehnoloogiliselt küps, kuid hetkel veel tööstuslikul skaalal uudne. 
(Hydrogen Roadmap of Europe, 2019) 
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JOONIS 4.72 VIII PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE KÜPSUS JA SKALEERITAVUS 

 

Pilootprojekti vesinikumüügi sihtkategooriad on mitmekülgsed ning erineva tehnoloogilise valmiduse 
tasemega. See tagab kõrge skaleeritavuse tulenevalt pidevalt kasvavast nõudlusest, mis kaasneb 
tehnoloogilise valmisoleku taseme arenguga.  

GEOGRAAFILINE ASUKOHT 

Pilootprojekti puhul on tähtis, et rohevesiniku tootmine toimuks just sadama läheduses, et toodetud 
ammoniaaki oleks võimalik mööda merd sihtturgudele transportida. Sadama vahetus läheduses peaksid 
asuma päikese- või tuulepark ja elektrivõrk, mis tagavad elektrolüüsiks vajaliku energia.  

JOONIS 4.73 VIII PILOOTPROJEKTI VÕIMALIKUD GEOGRAAFILISED ASUKOHAD 

 

TASUVUSANALÜÜS 

Pilootprojekti tasuvusanalüüsi ajaline raam on 20 aastat ning tootmine algab 2024. aastal. Pilootprojekti 
ärimudel põhineb ammoniaagi tootmisel rohelisest vesinikust. Ammoniaagi tootmisel on oluline vesiniku 
hind, mis on suurim ammoniaagi hinda kujundav tegur. Projekti raames kujuneb ammoniaagi omahinnaks 
0,63 eurot/kg või 630 eurot/t.  

Tootmisjaam toodab aastas ligikaudu 3,7 miljonit kg vesinikku ehk 10 332 kg vesinikku päevas, millest on 
võimalik toota ligikaudu 12 miljardit t ammoniaaki aastas või 33 700 kg päevaks. See aga eeldab, et 
tootmisjaama tööaeg on 100%, arvestades elektrolüüseri varustamisega võrgust pärineva 
taastuvenergiaga.  



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

IV OSA – Pilootprojektide tasuvusanalüüs 

 

219 

 

Vesiniku tootmise hind (ing k Levelised Cost of Hydrogen, LCOH) plaanitud võimsuse juures jääb vahemikku 
3,7–4,5 eurot/kg. Tootmisjaama ehitusmaksumus on ligikaudu 18 miljonit eurot. Sellele lisandub 3 miljonit 
eurot maksva ammoniaagi sünteesimisjaama ehitus. Seejuures on püsikulud ligikaudu 0,2 miljonit eurot 
aastas ning iga seitsme aasta tagant vahetatakse elektrolüüseri plaate, millega kaasneb lisainvesteering 
(10% algsest maksumusest). 

JOONIS 4.74 VESINIKU TOOTMISHINNA KUJUNEMINE VIII PILOOTPROJEKTIS, EUROT/KG 

 

Vesiniku tootmishinnast moodustavad suurima osa elekter ja vesi, ligikaudu 61% kilohinnast. Neile 
järgneb ladustamine ja kokkusurumine, mis moodustab ligikaudu 15% vesiniku tootmishinnast. 
Tootmisjaama kapitalikulude osakaal moodustab 12% vesiniku hinnast ning tegevuskulud 12%.  

 

JOONIS 4.75 JOOKSEVKULUDE ÜLEVAADE VIII PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

Jooksevkulude osas on tootmise ajal suurim roll elektrikuludel, 81–86%. Seejuures väheneb elektrikulude 
osakaal tulenevalt taastuvenergia hinna langusest. Tööjõukulud ning muud tegevuskulud jäävad sarnasele 
tasemele. Kuigi analüüsis on arvestatud palgatõusuga, eeldatakse efektiivsuse kasvu tulenevalt 
automatiseerimisest ning optimeerimisest.  
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JOONIS 4.76 EBIT NING EBIT MARGINAALI ÜLEVAADE VIII PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Ammoniaagitootmise projekti EBIT marginaal on vesinikutootmise aastatel vahemikus –7–12%. EBIT 
marginaali langus tuleneb peamiselt müüdava rohelise vesiniku hinna langemisest, mis on põhjustatud 
eelduslikult tihedamast konkurentsist. Samas peab roheline vesinik tulevikus olema võimeline 
konkureerima halli või sinise vesinikuga, mistõttu on prognoositud vesiniku hinna langus keskmiselt 2% 
aastas. 

JOONIS 4.77 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE VIII PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti ROI on –18%. Projekti nüüdispuhasväärtus (NPV) on –18,7 miljonit eurot eeldusel, et 
diskontomäär on 10%. Aastal 2023 alustatakse vesiniku tootmisjaama ehitust, mis lõppeb 2024. aastal ning 
seetõttu on 2024. aasta lõpuks kumulatiivsed rahavood –25,2 miljonit eurot. Edasised rahavood on 
positiivsed ning ulatuvad esimestel aastatel 1 miljoni euroni. Aastatel 2030 ja 2037 tehakse elektrolüüseri 
hoolduseks lisainvesteeringuid, mistõttu on rahavood negatiivsed. 

TOETUSVAJADUS 

Pilootprojekti käigus tuleks toetada tootmisjaama ehitust ning toetus peaks jääma projektiperioodi vältel 
8 miljoni euro piiresse. Sellisel juhul on projekti ROI 11,5%. 

JOONIS 4.78 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE KOOS TOETUSTEGA VIII PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

CO2 MÕJU 

Vesiniku pilootprojekti CO2 mõju hindamiseks rohelisest vesinikust ammoniaagi tootmisel võetakse 
referentsstsenaariumiks ammoniaagi tootmine metaanist. 10 t vesiniku kasutamisel on võimalik toota 
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eelduslikult u 32 t ammoniaaki päevas ehk ligi 11 700 t ammoniaaki aastas. Sellise koguse ammoniaagi 
tootmisel traditsioonilisel viisil eraldub metaanist 35,2 kt CO2 ekvivalenti aastas. Rohelise vesiniku 
kasutamisel ammoniaagi tootmisel jääks aastane CO2 heitekogus vahemikku 0–7,1 kt ehk metaani 
asendamine rohelise vesinikuga ammoniaagi tootmisel vähendab süsinikuheidet vähemalt 80% võrra. 

JOONIS 4.79 VIII PILOOTPROJEKTI MÕJU CO2 HEITELE, T AASTAS 

  

SWOT-ANALÜÜS 

 

Tugevused 

• Rohelisest vesinikust toodetud ammoniaak annab laiemad võimalused energia salvestamiseks ja 

transportimiseks kui otse vesiniku kasutamine. Ammoniaagil on suurem energiatihedus ning lisaks 

toimub ammoniaagi veeldamine oluliselt kõrgemal temperatuuril kui vesinikul (–33 ℃ vs –253 ℃). 

Tänu sellele on ammoniaaki lihtsam transportida ja hoiustada kui puhast vesinikku. Sellest 

tulenevalt on ammoniaagil eelised peamiselt kasutusvaldkondades, mis eeldavad pikemaajalist 

hoiustamist ja transporti (sh eksport). Ammoniaagil on ka kütusena mõningates valdkondades 

eelised (näiteks meretransport, rongid). 
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• Ammoniaagil on lisaks otsese energiakandjana kasutamisele alternatiivseid kasutusjuhte (nt 

väetiste tootmine, keemiatööstus). Nõudlus väiksema keskkonnamõjuga väetiste järele on 

globaalselt kiiresti kasvamas.  

• Ammoniaagiturg on täna juba väljakujunenud ja suurte mahtudega ning olemas on toimivad 

tarneahelad ja infrastruktuur. Seejuures võib eeldada, et nõudlus rohelise ammoniaagi järele 

kasvab kiiremini kui ammoniaagiturg keskmiselt, tänu millele on turule sisenemine võrreldes teiste 

vesiniku kasutusvaldkondadega, kus turgu sisuliselt veel ei eksisteeri, suhteliselt lihtsam. 

• Rohelise vesiniku baasil toodetud ammoniaak on oluliselt väiksema keskkonnamõjuga kui täna 

levinud maagaasi baasil tootmisprotsessi saadus.  

• Energiakandjana on seda võimalik kasutada strateegilise energiavaruna hooajalise energia 

salvestamiseks.  

Nõrkused 

• Rohelise vesiniku baasil toodetud ammoniaagi hind ei suuda täna turul oleva maagaasi baasil 

toodetud ammoniaagi hinnaga konkureerida. Väetised on madala lisandväärtusega toode ning 

rohelise vesiniku hinnalisa ei ole õigustatud. 

• Vajab suures skaalas lansseerimist, kuna ammoniaagiturg on üles ehitatud suurtele mahtudele. 

Pole otstarbekas luua väikesemahulist pilootprojekti. 

• Energiakandjana on ammoniaaki täiendava töötlemisvajaduse tõttu kallim toota kui rohelist 

vesinikku. Sellest tulenevalt on otstarbekas kasutada ainult juhtudel, mis nõuavad transportimisel 

pikki vahemaid ja suurt energiatihedust (näiteks meretransport).  

• Ammoniaak on tuleohtlik, toksiline ja söövitav, mistõttu esinevad suuremad riskid kui vesiniku 

hoiustamisel. 

Võimalused 

• Rohelise ammoniaagi kasutamine raskeveoste (rongid, laevad) kütusena on kiiresti arenev 

valdkond, et vähendada rasketranspordi keskkonnamõju. Sellest tulenevalt võib oodata olulist 

rohelise ammoniaagi nõudluse kasvu. 

• Põllumajanduse keskkonnamõju vähendamise vajadus suurendab nõudlust rohelise ammoniaagi 

järele. 

• Maailmas on arendamisel tehnoloogiad alternatiivsete sünteetiliste kütuste tootmiseks, mida 

oleks võimalik toota vesiniku baasil sisepõlemismootorites kasutamiseks. Vastavate 

kuluefektiivsete tehnoloogiate turule jõudmisel on võimalik lisaks ammoniaagile toota ka 

sünteetilisi kütuseid. 

Ohud 

• Inimeste hirm vesiniku ja ammoniaagi ees võib tekitada kohalike vastuseisu tehase rajamisele. 

• Ammoniaagi kasutamist energiakandja ja kütusena on vähem uuritud kui otsest vesiniku 

kasutamist. Vesiniku kasutamise valdkondlik T&A suunatud peamiselt kütuseelementidele.   
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4.5.9. PILOOTPROJEKT IX – VESINIKU KASUTAMINE AUTONOOMSETE SÕIDUKITE KÜTUSENA 

PILOOTPROJEKTI KOKKUVÕTE 

Kasutusjuht Autonoomsete väikesõidukite, näiteks metsamasinate ja isesõitvate autode, kütusena 
vesiniku kasutamine diislikütuse asemel 

Vesiniku 
tootmine 

Sõltub konkreetsest kasutusjuhust ja kliendist, algselt vesiniku ostmine partnerilt 
(vesinikutootjalt) 

Hoiustamine ja 
jaotusvõrk 

Sõltub konkreetsest kasutusjuhust ja kliendist 

Skaleeritavus Skaleeritavus minimaalne 10 aasta perspektiivis 

Ajakava Auve Tech OÜ esmane pilootprojekt on plaanis algatada 2021. aasta suvel. Milrem AS teeb 
enda äriprojekti tasuvusanalüüsi. Prototüübi ehitamine sõltub sobiva teenusepakkuja 
leidmisest 

Pooled Auve Tech OÜ; Milrem AS; Tartu Ülikool 

Projekti maht 80 vesiniksõiduki väljaarendamine ja tootmine 

 

Autonoomsete sõidukite pilootprojekti eelis on nn preemium-hinnaklassi sõidukid, mis täna töötavad 
olenevalt tootjast diisel- või elektrimootoriga ning vesinikkütteelemendi paigaldamise kulu mõju on 
võrdlemisi väike. Peamine takistus on vesiniku hind, mis on kõrgem, sest seda on vaja transportida 
autonoomse sõidukini näiteks balloonides, kuna peamiselt tegutsevad masinad metsaaladel. Projekti 
toetusvajadus seisneb vesiniksõiduki hinnalisa kompenseerimises 30% ulatuses. 

PROJEKTI KASUMLIKKUSE ÜLEVAADE (MLN EUR) MAJANDUSLIKUD EELDUSED 

 

• Vesinikku ostetakse esimesel aastal hinnaga 
6,9 eurot/kg ning hind langeb 2% aastas 

• Diislikütuse liitri hind on esimesel aastal 
1,2 eurot/l ning see kasvab 4% aastas 

PLUSSID MIINUSED 

• Kõrge lisandväärtusega sõidukid, tänu millele 
moodustab kütuseelement väiksema osa 
kogukulust 

• Autonoomsete sõidukite turg on kiiresti 
arenemas ja nõudlus kasvab 

• Vesinik võimaldab ära kasutada 
autonoomsusega seotud eeliseid 

• See, et kliendid sõiduki kasutusele võtavad 
eeldab infrastruktuuri olemasolu 

• Tehnoloogia arendaja piiratud kontroll 
vesinikuahela üle 

• Minimaalne skaleeritavus Eesti piires 
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PILOOTPROJEKTI KASUTUSJUHTUMI KIRJELDUS 

Eestis on arendamisel mitmed eri tüüpi (autonoomseid) väikesõidukid, mille puhul oleks võimalik kasutada 
kütusena vesinikku. Vesiniku eelis väljendub just puhtuses ning kaalus. Diiselgeneraatoriga võrreldes on 
vesinikkütuseelement efektiivsem, samas elektrimootoritega võrreldes ei vaja vesiniksõidukid akusid, mis 
kaaluvad üldiselt palju ning tekitavad seetõttu piiranguid väikesõiduki kasutusvõimalustele. 

Vesinikutehnoloogia kasutamisest oma väikesõidukite arendamisel on huvitatud näiteks AS Milrem ja Auve 
Tech OÜ. Auve Tech OÜ sõidukid kasutavad energiakandjana elektrit, AS Milremi sõidukid aga pardal olevat 
diiselgeneraatorit. Vesiniku kasutamine akude ja diiselgeneraatorite asemel suurendaks sõidukite 
sõiduulatust, kiirendaks tankimist ja muudaks need seeläbi autonoomsemaks. Vesiniku 
kasutuselevõtmiseks on planeeritud rakendada turul saadaolevaid terviklike kütuseelemente, seejuures 
oleksid mõlemad ettevõtted ainult sõidukite tarnijad ega oleks ise vesiniku tootmisega otseselt seotud. 
Sõidukid müüakse kliendile, kes peab tagama vesinikutarne ning hakkab sõidukeid kasutama. Selleks on 
käesoleva projekti tasuvuse hindamiseks võrreldud diiselväikesõidukite ja vesiniksõidukite soetamise ja 
kasutamisega seonduvaid kulusid.  

PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE VALMIDUS NING SKALEERITAVUS 

Hydrogen Europe hinnangul hakatakse väikesõidukeid turustama vahemikus 2025–2030 ning need 
sisenevad massiturule hinnanguliselt 2030. aastal. Eesti väikesõidukite valmistajate hinnangul on see 
pigem konservatiivne lähenemine, kuna vesiniku pilootprojektidega, mis hõlmavad tänaste väikesõidukite 
ümbertegemist vesiniksõidukiteks, on kavas alustada lähiajal ning sõidukid lähevad projekteerimisele. 
Seejuures on Eesti väikesõidukite Põhjamaade partnerid vesinikkütusel töötavate sõidukite vastu huvi 
tundnud ehk esmane nõudlus on juba olemas. Väikeautode kasutamise skaleeritavus on hinnanguliselt 
keskmine, kuna potentsiaalne turg on näiteks autode või veoautodega võrreldes väiksem. 

JOONIS 4.80 IX PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE KÜPSUS JA SKALEERITAVUS 

 

TASUVUSANALÜÜS 

Väikesõidukite pilootprojektis on eeldatud, et olemasolevad diiselmootoritel väikesõidukid asendatakse 
vesiniksõidukitega. Ühe vesinikväikesõiduki hind on intervjuude põhjal 10% kõrgem. Pilootprojekti vältel 
ostetakse kokku 80 vesinikväikesõidukit, esimesel aastal kolm, teisel seitse ning ülejäänutel 10. 
Väikesõidukite pilootprojekti puhul ei toodeta vesinikku, vaid see ostetakse kolmandalt isikutelt. 
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Pilootprojekti tasuvuse hindamisel on eeldatud, et nii diisel- kui ka vesinikmootoriga väikesõidukite 
amortisatsiooniaeg on sama, kuid vesiniksõidukite aastased hoolduskulud on kõrgemad. Pilootprojekti 
raames ehitatud vesiniku tootmisjaama maksumus on 1,8 miljonit eurot ning tanklat ei ehitata. 

Projekti tasuvusanalüüsis on eeldatud, et vesinikku ostetakse hinnaga 6,9 eurot/kg, mis langeb 2% aastast 
tulenevalt pakkujate arvu kasvust. Tulenevalt diislikütuse tänasest võrdlemisi odavast hinnast ning vesiniku 
kallidusest on esimestel aastatel rahavood negatiivsed. Seejuures muutuvad hinnanguliselt alates aastast 
2030 vesinikkütusel väikesõidukid majanduslikult kasumlikumaks kui diislikütusel toimivad väikesõidukid.  

JOONIS 4.81 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE IX PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti ROI on –10,4%, IRR –5% ning nüüdispuhasväärtus –2,7 miljonit eurot tulenevalt seatud 10% 
diskontomäärast. 

TOETUSVAJADUS 

Väikesõidukite puhul on mõistlik subsideerida vesinik- ja diiselsõiduki hinnaerinevust. Seda tuleks teha 30% 
ulatuses, mis tagab ROI 13,1%. 

JOONIS 4.82 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE KOOS TOETUSTEGA IX PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

CO2 MÕJU 

Vesinikkütust kasutavate autonoomsete sõidukitega asendatakse diislit kütusena kasutavad väikesõidukid, 
seetõttu on süsinikuheite mõju arvutamisel arvestatud referentsstsenaariumitena diiselsõidukeid. 80 
pidevalt kasutuses oleva vesiniksõiduki näitel oleks CO2 heide maksimaalselt 403 t aastas, diiselsõidukite 
puhul oleks vastav näitaja aga 1526 t aastas ehk vesiniksõidukid aitaksid diiselsõidukitega võrreldes 
vähendada süsinikuheidet vähemalt 74%. Elektrisõidukite puhul on sisendiks roheline elekter ning mõju 
CO2 vähenemisele on vesinikuga sarnane. 
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JOONIS 4.83 IX PILOOTPROJEKTI MÕJU CO2 HEITELE, T AASTAS 

  

SWOT-ANALÜÜS 

 

Tugevused 

• Olemasolevaid arendatavaid tooteid on võimalik kohandada vesiniku kasutamiseks, kuna need 

töötavad juba elektrimootoritega.  

• Arendatavad autonoomsed sõidukid on kõrgema hinnaklassi preemiumtooted ja seega tänase 

vesinikutehnoloogia kõrgema hinna suhtes vähem hinnatundlikud. 

• Teadusmahuka tootearenduse ja innovaatiliste tehnoloogiate kasutusele võtmiseks on pädevus 

olemas. Ettevõtetel on mitmeaastane kogemus tootearenduse vallas, mille tulemusena on turule 

toodud esimesed autonoomsed sõidukiplatvormid. Esmaste toodetega on tuvastatud ka nõudlus 

ja kogutud tagasisidet kliendi ootuste kohta. 

• Võrreldes akutehnoloogiaga võimaldab vesinikutehnoloogia suuremat sõiduulatust ja 

energiatarbimist, samuti ei ole vajadust pika laadimistsükli järele (6–8 tundi olenevalt 

laadimisvõimsusest), mistõttu võimaldab vesinik suuremat kasutamisintensiivsust (pikemad 

vahemaad, tankimine võtab 3–5 minutit, aitab tagada järjepidava opereerimise), mis on eriti 

olulised autonoomsete sõidukite eeliste ärakasutamiseks. Autonoomsete sõidukite puhul on suur 

energiatarve ka sõiduki pardal olevatel sensoritel, radaritel ja juhtsüsteemidel, mistõttu on 

keskmine energiatarve suurem kui võrreldaval tavasõidukil. 

• Võrreldes kasutatava diiselgeneraatoriga on vesinikutehnoloogia eeliseks väiksem 

kasvuhoonegaaside heitkogus ja müratase. 

• Vesinikupõhiseid sõidukeid saab kasutada ettevõtte turundussõnumites.  
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Nõrkused 

• Sõidukite tootja ja müüja ei ole ise vesiniku kasutajad, vaid ainult klientidele tehnoloogia tarnijad 

ning seega ei kontrolli ise väärtusahelat ega saa oluliselt toetada terviklike väärtusahelate teket. 

Väärtusahela ja kasutamise ülesehitamine ja opereerimine jääb täielikult kliendi kanda.  

• Pole endal piisavalt ressursse ega huvi, et arendada iseseisvalt sobivaid kütuseelemente. Sõltuvus 

välistest tehnoloogia tarnijatest, kes pakuvad terviklikke kütuseelemente. 

Võimalused 

• Autonoomsete sõidukite turg on kiiresti kasvamas. Seejuures on vesiniksõidukite turg alles 

tekkimas ning on võimalik saavutada varajase siseneja eelised. 

• Erinevad EL-i ja kohalikud toetused ja regulatsioonid taastuvenergia kasutamiseks ja ühiskondlik 

surve suurendavad klientide huvi väikeste heitkogustega vesinikutehnoloogia vastu. Näiteks on 

Põhjamaades mitmed potentsiaalsed kliendid näidanud üles huvi autonoomse sõiduki vastu, mida 

kasutada metsade istutamisel ja hooldamisel, kuid seadnud oluliseks tingimuseks, et sõiduk peab 

kasutama diiselgeneraatori asemel taastuvenergiat. 

• Riiklikul ja EL-i tasandil initsiatiiv toetada vesinikutehnoloogia kasutuselevõtmist ja infrastruktuuri 

rajamist vähendab klientide jaoks sisenemisbarjääre. 

Ohud 

• Vähene vesinikuinfrastruktuur heidutab potentsiaalseid sõidukite ostjaid. Mitmed kliendid oleksid 

huvitatud vesinikul töötavate sõidukite ostmisest, kuid täna ei ole laiemat infrastruktuuri, mida 

kliendid saaksid kasutusele võtta ning terve vesinikuahel tuleks ise üles ehitada.  

• Sobiva tervikliku kütuseelemendi leidmine, mida sõidukites kasutada, on keeruline, kuna esimesed 
kütuseelemendid jõuavad alles turule ning puudub usaldusväärne teave nende opereerimisest 
tegelikes tingimustes. 

4.5.10. PILOOTPROJEKT X – VESINIKU KASUTAMINE TAGAVARAGENERAATORITE KÜTUSENA  

PILOOTPROJEKTI KOKKUVÕTE 

Kasutusjuht Vesiniku kasutamine sidevõrkude tugijaamades (nii mobiilside kui ka kaabelside) tagavaratoite 
tagamiseks elektrikatkestuste ajal kütuseelementidel põhinevate vesinikgeneraatorite abil   

Vesiniku 
tootmine 

Partner toodab rohelist vesinikku eraldiseisvas tootmisüksuses 

Hoiustamine ja 
jaotusvõrk 

Vesinikku tarnitakse väikeste balloonidega, mida tehnik saab transportida ja vahetada 
vastavalt vajadusele 

Skaleeritavus Tugijaamade võrk üle Eesti on suur, kuid reaalne vesiniku kasutamise vajadus on piiratud  

Ajakava Esimene pilootgeneraator tugijaamas võiks tulla kasutusele 2022. aasta lõpuks. 2–3 aasta 
pärast võiks olla u 10 tugijaama vesinikul põhineva tagavaratoitega 

Pooled Telia Eesti AS 

Projekti maht 300 tugijaama diiselgeneraatori asendamine vesinikgeneraatoriga 
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Vesiniktagavarageneraatorite pilootprojekti puhul on suurim mõju vesinikgeneraatorite hinnal, kuid samas 
ka vesiniku kilohinnal, mida mõjutab vajadus transportida vesinikku balloonidega tagavarageneraatoriteni. 
Vesinikgeneraatorite kasutuselevõtuks tuleks kompenseerida vesinikgeneraatorite hinnalisa 100% 
ulatuses. 

PROJEKTI KASUMLIKKUSE ÜLEVAADE (TUHAT EUR) MAJANDUSLIKUD EELDUSED 

 

• Vesiniku müügihind 5,4–6,6 eurot/kg 

• Elektrihind 50 eurot/MWh, langeb 3% 
aastas 

PLUSSID MIINUSED 

• Võrreldes praegu kasutuses olevate 
diiselgeneraatoritega on keskkonnamõju 
väiksem, võimalik kasutada siseruumides 

• Laialt skaleeritav sidevõrkudes 

• Teadmised ja kogemused 
vesinikutehnoloogiate kasutamisel 

• Piiratud vesiniku kasutusmaht (kg/aastas) 

• Sobiva tehnoloogia leidmine on keeruline 
(võimsus, mobiilsus, balloonide 
kasutamine) 

• Väliste partnerite kaasamise vajadus 

PILOOTPROJEKTI KASUTUSJUHTUMI KIRJELDUS 

Sideettevõtetele avaldatakse üha rohkem survet vähendada oma süsinikujalajälge ning üks praeguseid 
suuri probleeme on tagavaratoite tagamine elektrikatkestuste ajal. Praegu kasutatakse diiselgeneraatoreid 
ning alternatiivina kaalutakse akusid või vesinikgeneraatoreid. Akude puhul on miinus piisava võimsuse 
puudumine kompaktsel kujul ning vajaduse korral pikemaks ajaks. Seetõttu on vesinik paljutõotav 
diiselgeneraatori alternatiiv, kuna on kompaktne ning samas keskkonnasõbralik. Sideoperaatoril on plaanis 
kasutada vesinikku sidevõrkude tugijaamades tagavaratoitelahendusena ning esimese tugijaama 
pilootprojekt võiks valmida 2022. aasta lõpuks, eeldusel et turult leitakse sobiv vesinikgeneraator. 

Pilootprojekti raames hinnatakse 300 tugijaama diiselgeneraatorite vesinikgeneraatoritega asendamise 
tasuvust ehk leitakse eelduslik tugijaamade arv, mida on vaja olemasoleva võrgu üleval hoidmiseks 
elektrikatkestuste korral. Tarneahelasse kuuluvad taastuvenergia tootjad, vesinikutootjad, vesiniku 
transportijad ning sideettevõtted kui lõpptarbijad. Vesinik transporditakse tugijaamadeni selleks 
ettenähtud balloonides. 300 tugijaama varustamiseks vesinikuga ehitatakse 1,5 MW tootmisjaam, mis 
töötab päikese- ja tuuleenergial keskmiselt 12 tundi päevas. Tootmisjaam toodab päevas 320 kg ning aastas 
117 000 kg vesinikku. Seejuures on 300 vesinikgeneraatori jaoks aastaselt vaja vaid 12 000 kg vesinikku 
ning pilootprojekti raames eeldatakse, et ülejäävat vesinikku kasutatakse muul otstarbel.  

PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE VALMIDUS NING SKALEERITAVUS 

Ainult vesinikul töötavate generaatorite tehnoloogiline valmidus on täna väike, kuid esmased prototüübid 
on olemas. Vesinikgeneraatorite skaleeritavus on arvu poolest kõrge, kuid mahu poolest sõltub see kriitilise 
tähtsusega asutustest, näiteks haiglates vesinikgeneraatorite kasutamisest. See tagaks piisava vesiniku 
tootmise ja transportimise mahu. 
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JOONIS 4.84 X PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILINE KÜPSUS JA SKALEERITAVUS 

  

TASUVUSANALÜÜS 

Pilootprojekti tasuvusanalüüsi ajaline raam on 20 aastat ning see algab 2022. aastal, mil soetatakse 
esimene vesinikul töötav generaator. Järgnevatel aastatel asendatakse diiselgeneraatoreid kiirenevas 
tempos ja 2039. aastaks on kõik tänased tagavarageneraatorid asendatud vesinikul töötavate 
generaatoritega. Projekti käigus on lõpptarbijad sideettevõtted, kes ostavad vesinikku, kuid 
tasuvusanalüüsis arvestatakse nii vesinikgeneraatorite kui ka vesiniku tootmisjaama maksumusega. 
Vesiniku tootmisjaama maksumus on hinnanguliselt 2 miljonit eurot. 

JOONIS 4.85 VESINIKU TOOTMISHINNA KUJUNEMINE X PILOOTPROJEKTIS, EUROT/KG 

 

Vesiniku tootmise omahind jääb vahemikku 5,0–6,1 eurot/kg. Tootmisjaama suurus on 1,5 MW ning see 
toodab vesinikku päikeseenergiast. Keskmiselt töötab tootmisjaam 50% ajast ehk 12 tundi ööpäevas 
tulenevalt päikese- ja tuuleenergia kättesaadavusest. 
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Vesiniku tootmishinnast moodustavad suurima osa elekter ja vesi, 41% kilohinnast, sellele järgnevad 
kapitalikulud – 33% vesiniku tootmishinnast. Kokkusurumine ja ladustamine ning tegevuskulud 
moodustavad vastavalt 11% ja 16%. Kapitalikulude osakaal on tulenevalt elektrolüüseri suurusest ning 
tööajast võrdlemisi suur. 

Elektrikulud moodustavad vesiniku tootmise ajal suurima osa jooksevkuludest, 78–82%. Elektrikulud 
langevad tulenevalt päikeseenergia odavnemisest. Tööjõukulud ning muud tegevuskulud jäävad 
analüüsiperioodil sarnasele tasemele, ligikaudu 50 000 eurot.  

JOONIS 4.86 JOOKSEVKULUDE ÜLEVAADE X PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

Pilootprojekti EBITi hindamiseks võrreldi diiselgeneraatorite vesinikgeneraatoritega asendamise kulu. 
Selleks määrati diiselgeneraatori eelduslikuks maksumuseks 3500 eurot ning vesinikgeneraatori 
maksumuseks 12 500 eurot. Sealjuures väheneb vesinikgeneraatorite hind keskmiselt 3% aastas. 
Diiselgeneraator tarbib aastas keskmiselt 200 l kütust ning vesinikgeneraator 40 kg vesinikku. Diislikütuse 
hind on projekti esimesel aastal 1,2 eurot/l ning see kasvab 3% aastas. 

Pilootprojekti EBIT marginaal on esimesel aastal –78% tulenevalt vesinikgeneraatori kallidusest võrreldes 
diiselgeneraatoriga. Projekti lõpuks on EBIT marginaal 13%, mõjutatuna diislikütuse hinnatõusust ja 
vesinikugeneraatorite hinnalangusest.  

JOONIS 4.87 EBIT NING EBIT MARGINAALI ÜLEVAADE X PILOOTPROJEKTIS, TUHAT EUROT 

 

Pilootprojekti ROI on –8,5% ning projekti nüüdispuhasväärtus (NPV) on –0,5 miljonit eurot eeldusel, et 
diskontomäär on 10%. 10% ROI tagamiseks peaks toetus jääma projektiperioodi vältel 0,3 miljoni euro 
piiresse.  

JOONIS 4.88 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE X PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 
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Pilootprojekti rahavood on negatiivsed kuni 2035. aastani. See tuleneb järjepidevast vesinikgeneraatorite 
soetamisest, mis on praegu ligikaudu kolm korda kallimad kui diislil töötavad generaatorid. 2035. aastast 
alates on rahavood positiivsed, kuna selleks ajaks on diislikütuse hind tõusnud piisavalt kõrgeks ning 
vesinikgeneraatorite hind on langenud. Seega on juba mõistlik asendada diiselgeneraatoreid 
vesinikgeneraatoritega. Projekti puhul on olulisim tegur vesinikgeneraatorite hind. 

TOETUSVAJADUS 

Kuna vesinikgeneraatorite maksumus on peamine kuluallikas, tuleks toetused suunata nende soetamise 
kulude leevendamisse. Kui toetada vesinik- ja diiselgeneraatorite hinnavahet 20% ulatuses oleks projekti 
ROI 14,4%. 

JOONIS 4.89 RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE KOOS TOETUSTEGA X PILOOTPROJEKTIS, MLN EUROT 

 

CO2 MÕJU 

Diislit kütusena kasutavad generaatorid asendatakse vesinikkütust kasutavate tagavarageneraatoritega, 
seetõttu on süsinikuheite mõju arvutamisel arvestatud referentsstsenaariumina diiselgeneraatoreid. 300 
vesinikgeneraatori näitel oleks CO2 heide maksimaalselt 24 t aastas, diiselgeneraatorite puhul oleks vastav 
näitaja aga 161 t aastas ehk vesinikgeneraatorid aitaksid diiselgeneraatoritega võrreldes vähendada 
süsinikuheidet vähemalt 85%.  

JOONIS 4.90 X PILOOTPROJEKTI MÕJU CO2 HEITELE, T AASTAS 
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SWOT-ANALÜÜS 

 

Tugevused 

• Väiksema keskkonnamõju saavutamiseks oleks vesinikgeneraatorite kasutamine üks sobivamaid 

alternatiive olemasolevatele diiselgeneraatoritele. Võrreldes erinevate biokütuste kasutamisega 

on vesinik ka nullheitega, tänu millele on seda võimalik paigaldada ühtlasi tugijaama 

siseruumidesse. Praegu paigaldatakse mobiilsed diiselgeneraatorid õue, sellega kaasneb varguse 

oht. Võrreldes akulahendustega võtab vesinikgeneraator vähem ruumi ja on paindlikum (võimalik 

jooksvalt tankida). Rohelise energia kasutamine on oluline nii ettevõtte väärtuste ja strateegiliste 

plaanide seisukohast kui ka turunduslikult. 

• Kontsernis on olemas esmane kogemus Skandinaaviamaadest vesinikgeneraatorite katsetamisel 

tugijaamade elektrivarustuse tagamiseks. Olemasolevaid teadmisi on võimalik ära kasutada 

pilootprojekti elluviimisel.  

Nõrkused 

• Pilootprojekti maht ja otsene mõju on piiratud, kuna tegemist on tagavaratoitega. Seetõttu on 

aastased vesiniku kasutamise kogused väikesed ja keeruline on õigustada suuri 

tehnoloogiainvesteeringuid.  

• Täna puudub turul sobiv terviklik vesinikgeneraator, mis vastaks sideoperaatorite mõõtmete, 

võimsuse (6–11 kW), kasutusmugavuse ja töökindluse alastele ootustele.  

• Sideoperaatoritel on soov keskenduda oma põhiärile ning seetõttu ei ole neil motivatsiooni ise 

vesinikutehnoloogia võimekust arendada. Sobivad generaatorid ja balloonid peavad tulema 

valmislahendusena tehnoloogia tarnijalt ning vesiniku tootmise ja jaotamise peab samuti tagama 

partner.  

• Tugijaamad on üle riigi hajutatud ja vesiniku kasutamine on episoodiline ja väiksemahuline. Teisalt 

on pikaajalise elektrikatkestuse korral vaja vesinik kiirelt tugijaamadesse tarnida. Seetõttu peab 

vesiniku jaotusvõrk olema paindlik, kuid kasutusmahud ei õigusta iseseisva tarneahela 

ülesehitamist. 

Võimalused 

• Andmemahud ja uued tehnoloogiad (sh näiteks 5G) tõstavad sidevõrkude energiatarvet ja 

suurendavad vajadust suurema võimsusega tagavaratoite järele. Samuti kasvavad kasutajate 

ootused andmeside teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse suhtes, mis tähendab, et 



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

IV OSA – Pilootprojektide tasuvusanalüüs 

 

233 

 

energiavarustuskindlus on vaja tagada ka hõredamalt asustatud piirkondades ja väiksema 

koormusega tugijaamades. 

Ohud 

• Targa elektrivõrgu arendamine (ing k smart grid), lokaalne elektritootmine, elektrivõrgu 

moderniseerimine ja maakaablite suurem kasutamine pikas perspektiivis suurendab oluliselt 

varustuskindlust. Tänu sellele võib eeldada, et elektrikatkestuste arv ja kestus vähenevad ning 

pikas perspektiivis väheneb ka sideoperaatorite nõudlus tagavaratoitelahenduste järele. Sellest 

hoolimata ei kao tagavaratoitelahenduste vajadus täielikult. 

• Vesiniku käitlemise regulatsioonid on ebaselged. Ei ole üheselt selge, milline väljaõpe peab tehnikul 

olema ja millised ohutusnõuded peavad olema täidetud, et balloone vahetada ja transportida.  
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4.6. PILOOTPROJEKTIDE TEHNOLOOGIAST TULENEVATE RISKIDE 
ANALÜÜS  

Riskianalüüsi käigus hinnati pilootprojektide kasutuselevõtuga seotud potentsiaalseid tehnoloogilisi 

barjääre, mis võiksid osutuda takistuseks pilootprojektide elluviimisel. Riskid jaotati raskusastme alusel kas 

madala, keskmise või kõrge tõenäosuse ja raskusastmega riskideks. Lisaks tehnoloogilisele aspektile tuleb 

vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtul arvestada ka ühiskondliku aktsepteeritavusega seotud riskidega, 

mille puhul on peamised probleemid inimeste vähene teadlikkus vesiniku kasutamise kohta ning 

varasematest õnnetusjuhtumitest tulenev hirm ja teadmatus. Oma rolli mängib ka vesinikutehnoloogiate 

kõrgem hind ja vähene kättesaadavus – seetõttu eelistatakse olemasolevaid harjumuspäraseid 

tehnoloogiaid. Detailsem iga pilootprojekti riskianalüüs on toodud Eesti vesinikuressursside kasutamise 

analüüsi osas V – pilootprojektide ühiskondlik, tehnoloogiline ja ohutusalane riskianalüüs. 

VESINIKU TOOTMINE | Taastuvenergial põhineva vesiniku tootmiseks on hetkel peamiselt kasutusel kas 

AE- või PEM-elektrolüüserid. Peamised probleemid seoses vesiniku tootmisega elektrolüüserite abil on 

tootmisprotsessi suur energiatarve, mis tõstab ka saadava vesiniku hinda. Küpse tehnoloogiaga AE-

elektrolüüseri suurim riskitegur on selle kasutamise probleemsus osalise koormuse korral, mis välistab selle 

rakendamise taastuvenergiaallikatega süsteemis, kuna tootlikkus väheneb ning erinevate sisendvõimsuste 

andmine ja sage käivitamine on piiratud. Alternatiiv on kasutada PEM-elektrolüüsereid, mis on saavutamas 

kaubanduslikku taset. PEM-elektrolüüserite suurima barjäärina tuleb arvestada, et PEM-katalüsaatoris 

kasutatakse haruldasi materjale nagu plaatina ja iriidium, seega konkureerib elektrolüüsitehnoloogia 

ressursside kasutamises teiste tehnoloogiatega ning see võib põhjustada tarneraskuseid ja suurendada 

keskkonnamõju. 

HOIUSTAMINE JA TRANSPORT | Vesinikku hoiustatakse peamiselt surugaasina või veeldatud vesinikuna 

ning transporditakse torustike kaudu või surugaasi- ja krüogeensete veokitega. Surugaasitransport on 

sobilik pigem lühemateks vedudeks, kuna vesiniku tihedus on madal ning paakidele on kehtestatud 

maksimaalse rõhu piirangud. See limiteerib korraga transporditava vesiniku kogust. Risk on ka mahuti 

kahjustumine sagedase dekomprimeerimise tõttu või täielik purunemine liiklusõnnetuse korral, mille 

tagajärg on vesiniku lekkimine ja võimalik plahvatus või tulekahju. Krüogeense vesiniku transpordil tuleb 

arvestada sellega, et temperatuuri tõustes vesinik aurustub ja tekivad kaod. Veeldatud vesiniku 

hoiustamisel võib õhk ja niiskus lekkida mahutisse, kus madalate temperatuuride tõttu tekib jää, mis 

kahjustab seadmeid. Lekke korral on ka vesiniku süttimise ja plahvatusoht. Kuigi eelnevalt nimetatud lekete 

või õnnetuste korral on riski raskusaste keskmine või kõrge, siis riskide realiseerumine on vesiniku 

hoiustamisele ja transpordile seatud tingimuste tõttu äärmiselt ebatõenäoline. Üks transpordivõimalus on 

ka vesiniku lisamine olemasolevasse maagaasivõrku. Peamine tehnoloogiline risk vesiniku lisamisel 

maagaasile on olemasoleva võrgu kohaldamine, kuna maagaasi tuvastusseadmed pole sobilikud vesiniku 

tuvastamiseks. Samuti tuleks muud seadmed, sh näiteks kompressorid, seadistada vastavalt 

vesinikusisaldusele. Lisaks ei pruugi maagaasitorustikud olla vesinikule piisavalt vastupidavad ja see võib 

metalltorustikke ja muid materjale kahjustada. Mõjude leevendamiseks tuleks infrastruktuuri täiustada. 

TRANSPORDISEKTOR | Vesiniksõidukite peamised tehnoloogilised riskid on seotud kütusepaagi ja  

-elemendiga, kuid seda mõjutavad ka infrastruktuur ning seadmete hooldus. Vesiniksõidukite kütusepaagid 

on ruumalaliselt kordades suuremad bensiini- või diiselpaakidest ja nõuavad lisaruumi. Kerged, kuid 

mehaaniliselt tugevad komposiitpaagid lagunevad termilise koormuse korral ning see põhjustab ohtu 

inimestele, kuid koos termilise kaitsega on seda mõju võimalik leevendada madala tasemeni. Kütusepaagid 

võivad saada kahjustada ka ülekoormuse, vale käitlemise või avarii tõttu ning tagajärg on vesiniku leke ja 

potentsiaalne tulekahju ja plahvatusoht, mille tõenäosus on siiski madal tänu vesinikumolekulide kiirele 

hajuvusele keskkonnas. PEM-kütuselementide puhul on suurim risk katalüsaatorina kasutatava plaatina 
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haruldus ja piiratud kättesaadavus, mis omakorda tõstab sõidukite hinda ning raskendab suuremahulist 

vesiniksõidukite kasutuselevõttu. Selle maandamiseks uuritakse üle maailma alternatiivseid 

mitteväärismetall-katalüsaatoreid. Teised kütuseelementidega seotud riskid on kasutatava vesiniku 

puhtusenõue, kuna kokkupuude süsinikmonooksiidi või väävliga kahjustab katalüsaatorit ja lühendab PEM-

kütuseelemendi eluiga. Kummagi riski tase hinnati siiski madalaks, sest vee elektrolüüsi teel toodetud 

vesinik ongi piisava puhtusega ning PEM-kütuseelemendi eluiga ületab akude ja sisepõlemismootorite 

hooldusvaba eluea, kuna puuduvad kuluvad liikuvad osad. Vesiniksõidukeid tuleb hooldada hea 

ventilatsiooniga ruumis, et vältida vesiniku akumuleerumist ruumis ja plahvatusohtliku segu tekkimist, kuid 

selle leevendamiseks kasutatakse ülitundlikke andureid, mistõttu riskitase on hinnanguliselt madal. 

Suurema raskusastmega risk on praegu kvalifitseeritud personali ning rajatiste puudumine meie regioonis. 

Sedagi saab kõrvaldada spetsiaalsete koolituste ja ümberõppega välismaal, kus on vesinikutehnoloogiaid 

pikemalt kasutatud. Vesiniksõidukite kasutuselevõtu suurim risk on meie hinnangul puudulik infrastruktuur 

ning selle ehitamise kulukus võrreldes traditsiooniliste tanklate ning akude laadimisjaamade rajamisega.  

AMMONIAAGI TOOTMINE| Ammoniaagisüntees on energiakulukas ning nõuab kõrget temperatuuri ja 
rõhku. Tootmiseks on vajalik eelnevalt elektrolüüsi teel saada vesinikku ning õhust eraldada lämmastikku. 
Lämmastiku tootmise juures on ohtlik katalüsaatorite mürgistumist põhjustava hapniku sattumine 
ammoniaagi sünteesikontuuri, kuid selle tõenäosus on madal seoses kasutatavate turvaliste materjalide 
ning anduritega. Lisaks on risk ammoniaagileke, kuna see on toksiline ühend, mis võib sissehingamisel 
põhjustada ohtu inimeste elule ja tervisele. Ammoniaagi tootmisel taastuvenergiaallikatest on oluline roll 
puhvermahutitel, kuna ammoniaagisünteesi keerukaid kõrgsurvekompressoreid ja tundlikke 
katalüsaatoreid sisaldavad süsteemid vajavad statsionaarset protsessi ning mittestatsionaarne režiim 
põhjustab häireid. Selle riski maandamiseks tuleks kasutada täiendavaid energiaallikaid, mis aga pole 
seatud kliimaeesmärkide kontekstis jätkusuutlikud. Ammoniaagisünteesi puhul on meie hinnangul selle 
riski tase kõige kõrgem. 
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4.7. KOKKUVÕTE 

Pilootprojektide tasuvusanalüüsi puhul vaadeldi kasutusjuhtude potentsiaali lähtuvalt nende 
majanduslikust tasuvusest (ROI ja IRR), vajaminevast investeeringust, keskkonnamõjust ning eeldatavast 
toetuse vajadusest. Pilootprojektide võrdluses eristusid suurema potentsiaaliga need projektid, kus 
vesiniku kasutamise tehnoloogia on piisavalt küps ning efektiivne võrreldes praegu kasutusel olevate 
alternatiividega ning samal ajal on esialgne vesiniku kasutamise maht piisav vähemalt 5 MW elektrolüüseri 
rakendamiseks.  

Seega on tasuvusanalüüsi põhjal kõige suurema potentsiaaliga projektid Eestis vesinikparvlaevade (PP 5) 
ja vesinikvedurite (PP 4) kasutamine, sest paari laeva või rongi vesinikule üleviimine tagab piisava vesiniku 
kasutusmahu ning vesinikutehnoloogia kasutamine nendes sõidukites on tänaseks võrdlemisi efektiivne. 
Lisaks vesiniku kasutamisele erinevate transpordivahendite puhul paistab positiivse potentsiaali poolest 
silma ka vesinikust ammoniaagi tootmine ning selle eksportimine (PP 8), millel on suur skaleeritavuse 
potentsiaal tulenevalt ammoniaagi laialdasest kasutamisest ning sihtturgude rohkusest. 

TABEL 4.2 PILOOTPROJEKTIDE VÕTMENÄITAJAD 

# ROI IRR 
CO2 

VÄHENEMINE 
(%) 

CO2 
VÄHENEMINE 
(KT AASTAS) 

INVESTEERING 
(MLN EUR) 

TOETUSE 
VAJADUS      

(MLN EUR) 

PP 1 -31% -1% 83% 1,03 9,2 3,0 

PP 2 -6% -1% 88% 2,25 37,0 6,0 

PP 3 -32% -1% 40% 0,84 18,5 6,2 

PP 4 -17% 0% 81% 3,98 26,0 4,0 

PP 5 -1% 1% 83% 10,58 35,0 2,7 

PP 6 -565% n/a 91% 2,43 9,0 11,0 

PP 7 -81% -11% 90% 0,72 4,5 9,0 

PP 8 -18% -3% 80% 28,10 24,0 8,0 

PP 9 -10% -5% 74% 1,12 4,2 0,5 

PP 10 -9% -12% 85% 0,14 3,7 0,3 

TRANSPORT | Transpordisektor on vesiniku kasutamiseks kõige suurema potentsiaaliga valdkond, kus 
ühelt poolt on võimalik tekitada suur nõudlus ning teisalt on ka tehnoloogia erinevate sõidukite puhul 
efektiivne. Vesiniku kasutamisel transpordisektoris on diiselmootori ees suur eelis keskkonna vaatenurgast 
ning samal ajal elektrimootori ees funktsionaalsuseelis kiire tankimise ja pikema sõiduulatuse tõttu, seda 
eriti pikematel distantsidel. Seega on transpordisektoris kõige paljutõotavamad projektid laevanduses ja 
raudteetranspordis, kus vesinikutehnoloogia on küps, vesiniku kasutusmaht suur ning energiavajadus 
tunnis kõrge. Samuti on suurelt skaleeritav ning võrdlemisi hea majanduspotentsiaaliga vesinikkütusel 
liikuvate sõiduautode projekt, kuid siin võib lähitulevikus elektritehnoloogia veelgi paljutõotavamaks 
osutuda. Tehnoloogia arenemisel võiks edukaks valdkonnaks osutuda ka raskeveokid, kuid praegu on seal 
diiselmootoriga sõidukitel majandusliku tasuvuse vaatest selge konkurentsieelis. Vesinikbussid ja -autod 
on samuti laialdaseks kasutamiseks lähitulevikus tehnoloogiliselt piisavalt küpsed ning vesinik annab seal 
elektrimootori ees eelise tänu kiiremale tankimisajale ning pikemale sõiduulatusele, kuid kokkuvõttes ei 
ole eelised nii suured. 
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TÖÖSTUS | Vesiniku kasutamine jaguneb tööstuses peamiselt kahte kategooriasse: tootmise 
energiavajaduse katmine ning erinevate masinate ja sõidukite kütus. Vesiniku kasutamine tööstusettevõtte 
energiavajaduse katmiseks tähendab vesiniku lisamist maagaasitrassi, mille kaudu vesinik ettevõtte 
asukohani transporditakse. Vesiniku lisamisel maagaasitrassi on aga piiratud skaleeritavus tulenevalt 
olemasoleva maagaasiinfrastruktuuri võimekusest vesinikku vastu võtta. Kuivõrd maagaasi hind on hetkel 
vesiniku hinnast tunduvalt odavam, ei oleks gaasimüüjad ega ka tööstusettevõtted nõus maksma vesiniku 
eest niivõrd palju kõrgemat hinda, mistõttu on riigil tarvis projekti suurelt toetada. Tootmismasinates 
vesiniku kasutamine oleks sobiv ettevõtetele, kellel on territooriumi vahetus läheduses taastuvenergia 
tootmine, näiteks päikesepark, kuid väike vesiniku kasutamise maht tähendab, et see muutuks võrreldes 
alternatiivsete lahendustega väga kulukaks. 

HOONED | Sarnaselt tööstusele on võimalik vesinikku kasutada ka elamuhoonete energiavajaduse 
katmiseks, lisades vesiniku maagaasitrassi ning seeläbi tõstes maagaasi kütteväärtust ja puhtust, kuid nagu 
eelnevalt kirjeldatud, siis nõuaks see suuri toetusmeetmeid, et hinnavahet kompenseerida. Alternatiivina 
on arutluse all olnud ka võimalus varustada hooneid lokaalsete kütuselementidega, mis vesinikuballoonist 
energiat toodaksid, kuid hetkel Eestis sellel suunal konkreetsemat arengut ei ole. 

EKSPORT | Rohelisest energiast toodetava vesinikuga on võimalik alternatiivsel meetodil toota 
ammoniaaki, mis ei tekita protsessi käigus suurt süsinikuheidet. Vesinikust ammoniaagi tootmine ning selle 
transport laevadega teistesse riikidesse oleks Eesti rannikualadel majanduslikult paljutõotav ettevõtmine, 
mis oleks suurelt skaleeritav tänu võimalike sihtturgude rohkusele ning ammoniaagi laialdasele 
kasutamisele eri sektorites. 

ERIKAASUSED | Erikaasustena on Eestis hetkel aktuaalsed vesiniku kasutamine 
telekommunikatsioonisektoris tugijaamade generaatorite kütusena ning autonoomsete sõidukite 
vesinikkütusele üleviimine. Vesiniku kasutamine sidetugijaamade generaatorite kütusena on 
majanduslikult kulukas, sest tugijaamade võrgustik on suur, mis tingib suured transpordikulud, aga 
kasutatav vesiniku maht on väike. Samas oleks võimalik seda projekti tulevikus laiendada teiste elutähtsate 
teenuste osutajatele, näiteks vesiniku kasutamine haiglate tagavarageneraatorite kütusena, mis tagaks 
suurema vesiniku kasutamise mahu ning seeläbi odavama hinna. Autonoomsete sõidukite puhul võiks 
vesiniku kasutamine suuremas mahus olla atraktiivne, kuid Eesti turul seda ilmselt lähitulevikus ei teki. 
Vesinikkütusel liikuvate autonoomsete sõidukite tootmine oleks laiemas pildis riigile atraktiivne 
ekspordiallikas, kuid see eeldaks ka vesiniku tootmise ja tarbimise liikumist sihtriiki. 
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https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/FCH%20Docs/171127_FCH2JU_BCs%20Regions%20Cities_Consolidated%20Tech%20Intro_Rev.%20Final%20FCH_v11%20%28ID%202910585%29.pdf
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/selection.pdf
https://fch.europa.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Roadmap%20Europe_Report.pdf
https://h2.live/en/h2mobility
https://www.err.ee/1157427/eesti-raudteede-elektrifitseerimise-lahenduse-koostavad-hispaania-firmad
https://www.err.ee/1157427/eesti-raudteede-elektrifitseerimise-lahenduse-koostavad-hispaania-firmad
https://www.sciencemag.org/news/2018/07/ammonia-renewable-fuel-made-sun-air-and-water-could-power-globe-without-carbon
https://www.sciencemag.org/news/2018/07/ammonia-renewable-fuel-made-sun-air-and-water-could-power-globe-without-carbon
https://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/progress18/tahi_lohse-busch_2018.pdf
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LISA 4.1 PILOOTPROJEKTIDE KAARDISTAMISE JA VALIKU PROTSESSI 
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15 Sustainable Investments OÜ Projektijuht Kaspar Veskus 
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Taavi Tilk 

20 Tallinna Sadam AS Arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsal 

21 
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juht 
Jaanus Tamm 
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Mihkel Kõiv 
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LISA 4.2 PILOOTPROJEKTIDE TASUVUSANALÜÜSI SISENDANDMETE JA EELDUSTE ÜLEVAADE  
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5.1.    SISSEJUHATUS 

Järgnevas peatükis analüüsitakse vesiniku kasutuselevõtu uuringusse kaastatud pilootprojektide 
potentsiaalseid barjääre ning viise nende leevendamiseks. Riskid on jaotatud tehnoloogilisteks, ühiskonna 
aktsepteerimise ning ohutusega seotud barjäärideks. Riskide hindamisel kasutatakse tõenäosusliku 
riskianalüüsi meetodit (ing k Probabilistic Risk Assessment, PRA), et analüüsida pilootprojektide 
kasutuselevõtuga seonduvaid võimalikke riske, nende esinemise tõenäosusi ja raskusastet.  

Analüüs koosneb kolmest osast: esimeses antakse ülevaade riskianalüüsi metoodikast, teises osas 
kirjeldatakse vesiniku kasutuselevõtuga seotud ühiskondliku aktsepteeritavusega seonduvaid barjääre ning 
hinnatakse nende esinemise tõenäosust ja mõju suurust. Kolmandas osas analüüsitakse tehnoloogilisi riske 
ja ohtusid pilootseadmete kaupa ning määratakse riskide realiseerumise tõenäosus ja mõju kogu projektile, 
tuginedes kirjandusest leitavatele analüüsidele. 

5.2. PEAMISED TULEMUSED 

ÜHISKONDLIK AKTSEPTEERITAVUS | Peamised ühiskondliku aktsepteeritavusega seotud probleemid on 

inimeste vähene teadlikkus vesiniku kasutamise kohta ja varasematest õnnetusjuhtumistest tulenev hirm 

ja teadmatus. Oma rolli mängib ka vesinikutehnoloogiate kõrgem hind ja vähene kättesaadavus – seetõttu 

eelistatakse olemasolevaid harjumuspäraseid tehnoloogiaid.  

VESINIKU TOOTMINE | Taastuvenergial põhineva vesiniku tootmiseks on hetkel peamiselt kasutusel kas 
AE- või PEM-elektrolüüserid. Peamised probleemid seoses vesiniku tootmisega elektrolüüserite abil on 
tootmisprotsessi suur energiatarve, mis tõstab ka saadava vesiniku hinda. Küpse tehnoloogiaga AE-
elektrolüüseri suurim riskitegur on selle kasutamise probleemsus osalise koormuse korral. Erinevate 
sisendvõimsuste andmine ja sage käivitamine on tehnoloogiliselt piiratud ning lisaks väheneb selle tõttu ka 
tootlikkus, mistõttu on AE-elektrolüüseri kasutamine taastuvenergiaallikatega süsteemis välistatud. 
Alternatiiv on kasutada PEM-elektrolüüsereid, mis on samuti kaubanduslikult kättesaadavad. PEM-
elektrolüüserite suurima barjäärina tuleb arvestada, et PEM-katalüsaatoris kasutatakse haruldasi metalle 
nagu plaatina ja iriidium, seega konkureerib elektrolüüsitehnoloogia ressursside kasutamises teiste 
tehnoloogiatega ning see võib põhjustada tarneraskuseid ja suurendada keskkonnamõju. 

HOIUSTAMINE JA TRANSPORT | Vesinikku hoiustatakse peamiselt surugaasina või veeldatud vesinikuna 
ning transporditakse torustike kaudu või surugaasi- ja krüogeensete veokitega. Surugaasitransport on 
sobilik pigem lühemateks vedudeks, kuna vesiniku tihedus on madal ning paakidele on kehtestatud 
maksimaalse rõhu piirangud. See limiteerib korraga transporditava vesiniku kogust. Risk on ka mahuti 
kahjustumine sagedase dekomprimeerimise tõttu või täielik purunemine liiklusõnnetuse korral, mille 
tagajärg on vesiniku lekkimine ja võimalik plahvatus või tulekahju. Krüogeense vesiniku transpordil tuleb 
arvestada sellega, et temperatuuri tõustes vesinik aurustub ja tekivad kaod. Veeldatud vesiniku 
hoiustamisel võib õhk ja niiskus lekkida mahutisse, kus madala temperatuuri tõttu tekib jää, mis kahjustab 
seadmeid. Lekke korral on ka vesiniku süttimise ja plahvatusoht. Kuigi eelnevalt nimetatud lekete või 
õnnetuste korral on riski raskusaste keskmine või kõrge, siis riskide realiseerumine on vesiniku 
hoiustamiseks ja transportimiseks seatud tingimuste tõttu äärmiselt ebatõenäoline. Üks 
transpordivõimalus on ka vesiniku lisamine olemasolevasse maagaasivõrku. Peamine tehnoloogiline risk 
vesiniku lisamisel maagaasile on olemasoleva võrgu kohandamine, kuna maagaasi tuvastusseadmed pole 
sobilikud vesiniku tuvastamiseks. Samuti tuleks muud seadmed, sh näiteks kompressorid, seadistada 
vastavalt vesinikusisaldusele. Lisaks ei pruugi maagaasitorustikud olla vesinikule piisavalt vastupidavad ja 
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see võib metalltorustikke ja muid materjale kahjustada. Mõjude leevendamiseks tuleks infrastruktuuri 
täiustada. 

RAKENDAMINE TRANSPORDISEKTORIS | Vesiniksõidukite peamised tehnoloogilised riskid on seotud 
kütusepaagi ja -elemendiga, kuid mõju avaldavad ka infrastruktuur ning seadmete hooldus. 
Vesiniksõidukite kütusepaagid on ruumalaliselt kordades suuremad bensiini- või diiselpaakidest ja nõuavad 
lisaruumi. Kerged, kuid mehaaniliselt tugevad komposiitpaagid lagunevad termilise koormuse korral ning 
see põhjustab ohtu inimestele, kuid koos termilise kaitsega on mõju võimalik leevendada madala tasemeni. 
Kütusepaagid võivad saada kahjustada ka ülekoormuse, vale käitlemise või avarii tõttu ning tagajärg on 
vesiniku leke ja potentsiaalne tulekahju- ja plahvatusoht, mille tõenäosus on siiski madal tänu 
vesinikumolekulide kiirele hajuvusele keskkonnas. PEM-kütuselementide puhul tõstab riskitaset 
katalüsaatorina kasutatava plaatina haruldus ja piiratud kättesaadavus, mis omakorda tõstab sõidukite 
hinda ning raskendab suuremahulist vesiniksõidukite kasutuselevõttu. Selle maandamiseks uuritakse üle 
maailma alternatiivseid mitteväärismetall-katalüsaatoreid. Teised kütuseelementidega seotud riskid on 
kasutatava vesiniku puhtusenõue, kuna kokkupuude süsinikmonooksiidi või väävliga kahjustab 
katalüsaatorit ja lühendab PEM-kütuseelemendi eluiga. Kummagi riski taset hinnati siiski madalaks, sest 
vee elektrolüüsi teel toodetud vesinik ongi piisavalt puhas ning PEM-kütuseelemendi eluiga ületab akude 
ja sisepõlemismootorite hooldusvaba eluea, kuna puuduvad kuluvad liikuvad osad. Vesinikusõidukeid tuleb 
hooldada hea ventilatsiooniga ruumis, et vältida vesiniku akumuleerumist ruumis ja plahvatusohtliku segu 
tekkimist, kuid selle riski leevendamiseks kasutatakse ülitundlikke andureid, mistõttu riskitase on 
hinnanguliselt madal. Suurema raskusastmega risk on hetkel kvalifitseeritud personali ning rajatiste 
puudumine meie regioonis. Sedagi saab lahendada ülikoolides uute õppekavade või moodulite loomisega, 
täiendkoolituste korraldamise ja ümberõppega välismaal, kus on vesinikutehnoloogiaid pikemalt kasutatud. 
Suurim vesinikusõidukite kasutuselevõtu risk on meie hinnangul puudulik infrastruktuur ning selle 
ehitamise kulukus võrreldes traditsiooniliste tanklate ja akude laadimisjaamade rajamisega.  

RAKENDAMINE KEEMIATÖÖSTUSES | Ammoniaagisüntees on energiakulukas ning nõuab kõrget 
temperatuuri ja rõhku. Rohelise ammoniaagi tootmiseks on vajalik eelnevalt elektrolüüsi teel saada 
vesinikku ning eraldada õhust lämmastikku. Lämmastiku tootmise juures on ohtlik katalüsaatorite 
mürgistumist põhjustava hapniku sattumine ammoniaagi sünteesikontuuri, kuid selle tõenäosus on madal 
seoses kasutatavate turvaliste materjalide ning anduritega. Lisaks on risk ammoniaagileke, kuna see on 
toksiline ühend, mis võib sissehingamisel põhjustada ohtu inimeste elule ja tervisele. Ammoniaagi 
tootmisel taastuvenergiaallikatest on oluline roll puhvermahutitel, kuna ammoniaagisünteesi keerukaid 
kõrgsurvekompressoreid ja tundlikke katalüsaatoreid sisaldavad süsteemid vajavad statsionaarset 
protsessi ning mittestatsionaarne režiim põhjustab häireid. Selle riski maandamiseks tuleks kasutada 
täiendavaid energiaallikaid, mis aga ei ole seatud kliimaeesmärkide kontekstis jätkusuutlikud. 
Ammoniaagisünteesi puhul on meie hinnangul selle riski tase kõige kõrgem. 



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

V OSA – Pilootprojektide ühiskondlik, tehnoloogiline ja ohustusalane riskianalüüs 

 

 

 

245 

 

JOONIS 5.1 TEHNOLOOGIAST TULENEVATE RISKIDE KOONDJOONIS 
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JOONIS 5.2 OHUTUSALASTE RISKIDE KOONDJOONIS 
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5.3. METOODIKA KIRJELDUS 

Riskianalüüs tähenda olemasoleva informatsiooni kasutamist, et ohte kindlaks teha ja võimalikke riske 
hinnata. See võimaldab tuvastada ohuallikaid, mis võivad kahjustada inimesi, hooneid või keskkonda ning 
selle abil on võimalik välja töötada meetmeid ohtude ennetamiseks. Seejärel on riskimaatriksi abil võimalik 
riske järjestada vastavalt nende mõju suurusele. Riski hindamisel otsustatakse, kas risk on olemas ning 
milliseid kriteeriumeid tuleb täita, et risk oleks aktsepteeritav. Riskide vähendamine tähendab kõikide 
meetmete kogumit, sh ennetavad meetmed, et vähendada kindlate ohtudega seotud sündmuste 
toimumise tõenäosust, või kaitsemeetmed ohtude mõju minimeerimiseks (Hadef et al. 2020). 

Riskide analüüsimiseks kasutatakse tõenäosuslikku riskihindamise metoodikat (ing k Probabilistic Risk 
Assessment, PRA). Meetodi abil kirjeldatakse võimalikke häiringuid ja ohtusid ning analüüsitakse ohtude 
tekke tõenäosust ja tagajärgesid. Eesmärk on tuvastada riske, mis takistaks protsesside turvalist ja 
efektiivset toimimist (United States Nuclear Regulatory Commission 2021). 

Andmeid riskide hindamiseks on võimalik saada asjakohasest statistikast, näiteks kasutades 
tehaseseadmete rikete ja seadmete kättesaadavuse andmeid. Käesolevas töös kasutatakse peamiselt 
eelnevate analüüside tulemusi ning nende põhjal koondatakse teave kõigi pilootprojektide kohta. Viited 
analüüsitud allikatele on leitavad pilootprojektide riskide tabelitest. 

Tehakse kvalitatiivne riskianalüüs ehk riskide mõju määramiseks kasutatakse mittenumbrilist 
iseloomustust. Uuringus lähtutakse riskimaatriksist, kus on kolm riski esinemise tõenäosuse kategooriat 
(madal, keskmine, kõrge) ja kolm raskusastme kategooriat (madal, keskmine, kõrge). Tabeli 5.1 järgi 
leitakse riski esinemise tõenäosusele ja tagajärje raskusastme kombinatsioonile vastav riskitase.  

Kõrgeim riskitase on omistatud sellistele sündmustele, mille tagajärjeks on suuremahulised seadmete ja 
ümberkaudsete objektide kahjustused, mis võivad inimestele fataalset mõju avaldada ning mille esinemise 
tõenäosus on kõrge. Madalaim riskitase omistatakse sündmustele, mille mõju keskkonnale ja seadmetele 
on minimaalne, raskete vigastuste oht väike ning esinemise tõenäosus madal. Vähetähtsad riskid võib jätta 
arvestamata. 

TABEL 5.1 RISKIMAATRIKS  

 

Tõenäosus 

Äärmiselt 
ebatõenäoline 

Madal Keskmine Kõrge 

R
as

ku
sa

st
e 

Kõrge 

V
äh

et
äh

ti
s 

Keskmine  Kõrge Kõrge 

Keskmine Madal Keskmine Kõrge 

Madal Madal Madal Keskmine 
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Vähetähtis  Vähetähtis 

TABEL 5.2 RISKIDE RASKUSASTMETE HINDAMINE  

MÕJU SUURUS MÕJU ELANIKKONNALE MÕJU HOONETELE JA SEADMETELE 

Kõrge • Fataalne mõju 

• Eluohtlikud akuutsed 
vigastused 

• Püsivad kahjustused 

• Varaline kahju üle 40 
miljoni euro 

• Tootmise seisak üle ühe 
nädala 

Keskmine • Tõsised vigastused 

• Vajalik 
hospidaliseerimine 

• Mittepüsivad 
kahjustused 

• Varaline kahju 85 000 
kuni 40 miljonit eurot 

• Seadmete häving ja 
kahjustus 

• Tootmise seisak kuni üks 
nädal 

 

Madal • Kergemad vigastused 

• Hospidaliseerimine pole 
vajalik 

• Varaline kahju kuni 85 
000 eurot 

• Kahjustatuid seadmeid 
on võimalik parandada 

• Arvestatav tööseisak 

• Minimaalne mõju 
ümbritsevale 
keskkonnale 

Vähetähtis • Mõju inimeste tervisele 
olematu 

• Minimaalne seadmete 
parandamine 

• Minimaalne tööseisak 

• Puudub mõju 
ümbritsevale 
keskkonnale 

TABEL 5.3 RISKIDE ESINEMISE Tõenäosuse HINDAMINE 

TÕENÄOSUS KIRJELDUS 

Kõrge Tõenäoliselt juhtub mitu korda ühe jaama/seadme 
eluea jooksul. Esinemissagedus kord aasta jooksul 
või sagedamini 
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Keskmine Tõenäoliselt juhtub üks kord jaama/seadme eluea 
jooksul. Esinemissagedus kord mitme aastakümne 
jooksul 

Madal Tõenäoliselt ei esine jaama/seadme eluea jooksul 
Esinemissagedus umbes kord saja aasta jooksul 

Vähetähtis Äärmiselt väike tõenäosus. Kord mitme tuhande 
aasta jooksul 

5.4. RISKIANALÜÜS 

5.4.1. ÜHISKONDLIK AKTSEPTEERITAVUS 

ÜHISKONDLIK HOIAK VESINIKUTEHNOLOOGIATE SUHTES 

Sotsiaalseid takistusi vesinikutehnoloogiate kasutamisele põhjustavad peamiselt vähesed või lausa 
puudulikud teadmised vesinikuenergia kasutamise kohta. Teine sotsiaalne barjäär on harjumused – 
inimesed on harjunud kasutama traditsioonilisi tehnoloogiaid ning nad on uute vähetuntud tehnoloogiate 
kasutamise suhtes ebakindlad ja tunnevad hirmu. Kolmas barjäär on majanduslik olukord. 
Vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtt nõuab suuri alginvesteeringuid ja vähem jõukatel riikidel on raskem 
muutusi ellu viia. Vaja on tõsta inimeste teadlikkust ja neid harida, et vesinikutehnoloogiad leiaks laiemat 
kasutust ning suudaks konkureerida teiste tehnoloogiatega (Ingaldi and Klimecka-Tatar 2020). 

Vesinikutehnoloogiate rakendajad ja kasutajad näevad H2FC sõidukeid võimaliku alternatiivina, juhul kui 
tehnoloogia töötab korrektselt ning tagab kvaliteetse transporditeenuse. Samas esinevad puudujäägid 
tehnoloogia tundmises ja kohaliku oskusteabe puudumine võib kujuneda probleemiks. Inimesed hindavad 
H2FC busside panust puhta keskkonna tagamisse, peamine takistus on pigem majanduslik tasuvus ja 
teenuste kvaliteet (Lozanovski et al. 2018). 

H2FC tehnoloogia vajab täieliku küpsuse saavutamiseks ja konkurentsivõimeliseks muutmiseks rahalist tuge. 
Skeptikute hinnangul sõltub laiem kasutuselevõtt eelkõige valitsuse poliitikast. Edaspidi tuleks otsida 
meetmeid vesiniku tootmise ja sõidukite soetamise kulude vähendamiseks (Lozanovski et al. 2018) 

Inimestel puuduvad teadmised ning seetõttu on neil hirm uue tehnoloogia kasutamise ees. Vähest 
sotsiaalset aktsepteeritavust peetakse oluliseks barjääriks nt vesinikutanklate rajamisel (Lozanovski et al. 
2018). 

ÜHISKONDLIK HOIAK ROHELISEST VESINIKUST TOODETUD AMMONIAAGI SUHTES 

Kuna ammoniaaki käideldakse igapäevaselt avalikes ruumides üha rohkem, tuleks eriti hoolikalt hinnata 
ammoniaagiga kokkupuutumise riske ning leevendavaid meetmeid. Ühiskondliku aktsepteeritavuse 
poolest on põhiline probleem ammoniaagi tugev lõhn, isegi madala kontsentratsiooni korral (alla 5 ppm), 
mille tõttu inimesed ohutuse pärast muretsevad. (MacFarlane et al. 2020). Samas on ammoniaagi 
töökeskkonna piirnormid kõrgemad – pikaajaliselt (8 h) 20 ppm ehk 14 mg/m³ ja lühiajaliselt (15 min) 50 
ppm ehk 36 mg/m³ (Air Liquide 2020). Ammoniaak põhjustab tõsiseid nahapõletusi ja silmakahjustusi ning 
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on sissehingamisel mürgine. Tegemist on tuleohtliku gaasiga, mis võib kuumutamisel plahvatada 
(European Chemicals Agency 2020). 

Sotsiaalne aktsepteeritavus on ammoniaagi laiaulatusliku kasutamise juures energiakandjana väga oluline 
küsimus, mis nõuab uuringuid, standardite väljatöötamist ja poliitilisi jõupingutusi. Samas ei ole ühtegi 
põhimõttelist probleemi, mis takistaks ammoniaagi laiemat kasutuselevõttu. Sellest võib järeldada, et 
sotsiaalne mõju on keskmine (Lozanovski et al. 2018). Inimestes tekitavad hirmu plahvatusohtliku 
ammoniaagiga ning ammoniaagist toodetud ammooniumnitraadi ja lämmastikväetistega seotud 
õnnetusjuhtumid. Paljudel on meeles 2020. aasta augustis Liibanoni pealinnas Beirutis toimunud suur 
plahvatus, kus kaotas elu 6500 inimest ning ligi 300 000 jäi kodutuks. Plahvatus toimus laos, kus hoiustati 
ammooniumnitraati ning kümneid kotte ilutulestikku. Ammooniumnitraati kasutatakse laialdaselt 
väetisena või lõhkeainete tootmiseks. Normaaltingimustel on ammooniumnitraat stabiilne ühend, kuid 
süüteallika olemasolul võib see kinnises ruumis muutuda plahvatusohtlikuks. Beiruti laos hoiustati 
ammooniumnitraati hooletult, eirates kõiki ohutusnõudeid. Angaaris hoiustati 2750 t ammooniumnitraati 
kuus aastat, mil see imas niiskust ja saasteaineid, mis muutis materjali veelgi reaktiivsemaks. Koos 
ammooniumnitraadiga ladustati samas laos ka 15 t ilutulestikku ning õnnetuse toimumise päeval toimusid 
angaaris keevitustööd, millest tekkinud sädemed võisid käivitada edasise sündmuste ahela. 
Ammooniumnitraati tuleb hoiustada õhukindlates mahutites, et vältida selle niiskuse imamist ning 
saastumist. Ammooniumnitraati tuleks hoiustada vähemasustatud piirkondades, mida pidevalt 
kontrollitakse ning kus on võetud kõik ohutusmeetmed, sealhulgas tuletõkke- ja evakuatsioonisüsteemid, 
mis aitaks vältida selliste traagiliste sündmuste kordumist (Sivaraman and Varadharajan 2021). 

Ammoniaaki on tööstuses kasutatud juba üle 100 aasta ning praegu on see tootmismahult teine kemikaal 
maailmas. Selle aja jooksul on tootmisprotsess pidevalt täiustunud ning ammoniaagitööstuse ohutusalaste 
eesmärkide täitmiseks teevad keemiainsenerid tihedat koostööd, jagades teavet õnnetusjuhtumite, 
tehnoloogiliste uuenduste ja ohutustavade kohta (Brightling 2018). Eestis on pikaajaline ammoniaagi 
tootmise kogemus. Kohtla-Järvel tootis Nitrofert AS Venemaalt imporditud maagaasist mineraalväetisi. 
Nitroferti tehases oli võimalik toota 180 000 t veeldatud ammoniaaki ning 220 000 t karbamiidi (Mälk 2020). 

MEETMED RISKIDE MAANDAMISEKS 

Ühiskondliku aktsepteeritavuse suurendamiseks ja barjääride leevendamiseks tuleb tõsta inimeste 
teadlikkust vesinikutehnoloogiatest. Selleks tuleks korraldada sotsiaalseid ja hariduslikke kampaaniaid, mis 
propageeriks taastuvenergiast toodetud vesinikku kui võimalust muuta energeetikasektor rohelisemaks. 
Reklaamides tuleks rõhutada kütuse ja energia kokkuhoidu pikemas perspektiivis. Hirmu ja ebakindluse 
leevendamiseks tuleks samuti teha kampaaniaid ja teavitustööd ning rõhuda vesinikutehnoloogiate 
kasutuselevõtuga seonduvaid positiivseid aspekte. Majanduslike mõjude leevendamiseks ja suure 
algkapitalikulu korvamiseks tuleks luua kaasfinantseerimise programmid, pakkuda toetusi ja lisasoodustusi 
roheenergia kasutuselevõtuks (Ingaldi and Klimecka-Tatar 2020).  

Positiivse avaliku arvamuse kujundamine on vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtul äärmiselt oluline, kuna 
eriti tehnoloogiate juurutamise faasis võivad väiksemadki õnnetused põhjustada suurt avalikku vastuseisu, 
mis varjutaksid vesiniku positiivseid külgi. Positiivse maine kujundamiseks tuleks kõigepealt koostöös 
sotsiaalteadlastega korraldada uuringuid, et selgitada varakult välja võimalikud probleemid ning leida 
parimad viisid vesinikutehnoloogiate tutvustamiseks. Sidusrühmadele korraldatud seminaride, küsitluste 
ja veebiküsitluste abil saaks korraldada uuringuid, et teha kindlaks keskkonnamõju ja ohutuse küsimused 
ning samuti erinevad tootmise ja ekspordi võimalused. Teise sammuna tuleks uurida, mis tingimustel on 
kohalikud kogukonnad, kuhu vesinikuprojektid on suunatud, nõus vesinikutehnoloogiaid heaks kiitma ja 
rakendama. Kolmanda sammuna tuleks koostöös varajaste kasutajate, tööstuse ja huvigruppidega 
tuvastada sammud, mis aitavad vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtule kaasa (Carr-Cornish et al. 2019).  
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KOKKUVÕTE 

Kokkuvõttes on suurimad vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtuga seonduvad barjäärid inimeste 
puudulikud teadmised, hirm õnnetuste ees, harjumus kasutada fossiilseid kütuseid ja tuntud tehnoloogiaid 
ning vesinikutehnoloogiate kõrge hind. Õnneks on ühiskonnas suundumus panustada üha enam 
keskkonnasäästlikesse lahendustesse ning tänu sellele on aina rohkem inimesi valmis oma seniseid 
harjumusi muutma. Barjääre aitaks leevendada vesinikutehnoloogiate laiem tutvustamine ja levik, seega 
ei tohiks avalikkuse suhtumine saada takistuseks vesinikutehnoloogiate suuremahulisele kasutuselevõtule.
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TABEL 5.4 ÜHISKONDLIKU AKTSEPTEERITAVUSEGA SEOTUD BARJÄÄRID, NENDE RISKIDE ESINEMISE TÕENÄOSUS JA MÕJU SUURUS 

 

VALDKOND TEGUR RISKID TAGAJÄRJED TÕENÄOSUS RASKUSASTE RISKITASE VIIDE 

Vesinik 

Teadlikkus 
Inimestel puuduvad vesinikutehnoloogia 
kasutamise alased teadmised, puudujäägid 
haridussüsteemis 

Hirm ja vastuseis Keskmine Keskmine Keskmine 

(Lozanovski et al. 
2018),(Ingaldi and 
Klimecka-Tatar 
2020) 

Harjumused 
Harjumustest kasutatakse vanu 
fossiilkütustel põhinevaid tehnoloogiaid 

Uute tehnoloogiate laiem 
kasutuselevõtt piiratud 

Madal Madal Madal 

(Lozanovski et al. 
2018),(Ingaldi and 
Klimecka-Tatar 
2020) 

Hind ja 
kättesaadavus 

Ei olda valmis tegema suuremat 
alginvesteeringut vesiniksõiduki 
soetamiseks 

Uute tehnoloogiate laiem 
kasutuselevõtt piiratud 

Kõrge Keskmine Kõrge 

 (Lozanovski et al. 
2018), (Ingaldi and 
Klimecka-Tatar 
2020) 

 
Varasemad 
õnnetusjuhtumid 

Varsemad vesinikuga toimunud 
õnnetusjuhtumid (näiteks Hindenburg) 
tekitavad ühiskonnas kartust 

Hirm ja vastuseis Vähetähtis Kõrge Vähetähtis 
(Chaichan 2018), 
(Xu, Wu, and Dai 
2020) 

Rohelisest 
vesinikust 
toodetud 
ammoniaak 

Lõhn 
Ammoniaagi lõhna on tunda juba väikestes 
kogustes (5 ppm) 

Hirm ja vastuseis Vähetähtis Keskmine Vähetähtis 
(MacFarlane et al. 

2020) 

 Toksilisus 

Ammoniaagi kasutamisel kütusena avalikes 
kohtades tuleks käitlemist eriti hoolikalt 
jälgida, et vältida toksilise ammoniaagi 
lekkeid. 

Hirm ja vastuseis Vähetähtis Keskmine Vähetähtis 
(MacFarlane et al. 
2020) 
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5.4.2. PILOOTPROJEKT I – VESINIKU KASUTAMINE LINNALIINIBUSSIDE KÜTUSENA  

Järgnevalt käsitletakse riske, mis on seotud uute vesinikkütustel sõitvate linnaliinibusside kasutuselevõtuga 
Eesti suurimates linnades Tartus ja Tallinnas. Tuuakse välja peamised ohud seoses kütuseelementide 
kasutamisega, vesinikkütusemahutitega ning üldiste ohutust puudutavate küsimustega. 

KASUTATAVATE TEHNOLOOGIATEGA SEOTUD RISKID JA OHUTUS 

Vesiniksõidukite kasutuselevõtuga seonduvad mitmed riskid, mida tuleks eelnevalt kaaluda. Üks otsene 
oht on vesinikku sisaldavad kütusepaagid, mille riske tuleb uurida nii tavalises tööolekus kui ka olukorras, 
kus vesiniksõiduk kaotab juhitavuse või toimub avarii. Olulised ohud, mida silmas pidada, on tulekahjuoht, 
plahvatusoht. Vesinikulekke ohupiirkonnad on seotud nii vesiniku hoiustamise, transpordi kui ka 
kasutamisega. Vesiniku ja hapniku akumuleerumisel kütuseelemendis võivad need süttida otse 
katalüsaatori pinnal (Chaichan 2018).  

KÜTUSEPAAGID 

Vesiniku omadused (madal viskoossus, suur hajuvus, madal süttimisenergia) võivad teatud tingimustel 
põhjustada süttimist või isegi detonatsiooni, kui vesiniku mahuosa õhus on 13–65%, kuid tänu kiirele 
hajumisele on see ebatõenäoline (Tang et al. 2020). Kütusepaagi kahjustumiseks on mitmeid variante. 
Kütusepaak võib puruneda avarii tagajärjel, kuid paak võib kahjustusi saada ka tootmisvigade, vale 
käitlemise või ülekoormuse tõttu. Lisaks võivad muud välised mõjud nagu kokkupuude mõne terava 
esemega või tulekahju põhjustada tõsiseid tagajärgi, eriti juhul, kui tõrked esinevad ka ülerõhuklapi töös. 
Vesinikku võib aeglaselt lekkida ka pragude tekkimise tagajärjel, ülerõhuklapi või kütusepaagi ühenduse 
vea tõttu (Chaichan 2018). 

Avarii korral on tulekahju ja plahvatuse tõenäosust hinnatud madalaks, kütusepaak on disainitud vastu 
pidama ka rängale avariile. Suurima tõenäosusega on avarii väike ning vesinikku ei leki, mis viib ka tulekahju 
tekkimise võimaluse miinimumi. Vesinik on õhust väga palju kergem ning hajub äärmiselt kiiresti 
ümbritsevasse keskkonda, mistõttu süttimise oht on madal (Ehrhart et al. 2020). Euroopa vesiniksõidukite 
tüübikinnituse eeskirjad nõuavad, et vesinikpaakidele paigaldataks temperatuuri -ja rõhualandusseadmed 
(ing k Thermal and Pressure Relief Device, TPRD), et tulekahju korral vabastaks ülerõhuklapp paagi sisu ja 
välditaks paagi katastroofilist purunemist. Kuna vesinikku hoiustatakse rõhu all, siis on vesiniku põlemine 
võrreldes bensiini või diisliga kordades kiirem. Temperatuuri- ja rõhuanduri töös võib aga esineda tõrkeid, 
näiteks kui õnnetuse korral seade ummistub (Dadashzadeh et al. 2018). 

Joonisel 5.3 on toodud katse, kus paremal pool on bensiiniauto, millest lekkis bensiini, mis süttis süüte 
tagajärjel põlema. Vasakul on vesiniksõiduk, mis sisaldab vesinikuandureid. Need aktiveerivad solenoidid, 
mis sulgevad  ohu korral kütusevoo kütuseelemendi. Jooniselt on võimalik näha, et vesiniku põlemisel tekib 
tulejuga, mis sööstab kõrgele õhku ning peaaegu ei kahjusta autot. Vesinikautol on ülerõhuklapp, mis 
avaneb tulekahju korral ning vesinik põleb võrreldes bensiini või diisliga suunatud joana palju kiiremini ära 
(Swain 2001). Bensiiniauto puhul on põlemine aeglasem ning 90 sekundi jooksul on auto peaaegu hävinud, 
seevastu vesinik on sama aja jooksul autot kahjustamata pea täielikult ära põlenud. 
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JOONIS 5.3 VESINIK- JA BENSIINIAUTO KÜTUSE PÕLEMISE SIMULATSIOON 

 

Allikas: Swain 2001 

Vesinik põleb kõrgel temperatuuril ja kiiresti, kuid nähtamatu leegiga, mis muudab selle tuvastamise 
keeruliseks. Vesinikul on suur põlemiskiirus ja seetõttu on suletud keskkonnas raske tulekahju piirata (Tang 
et al. 2020). Vesiniksõidukid on enamasti valmistatud III (alumiiniumist) või IV tüüpi mahutist (polümeerist). 
Need komposiitpaagid on sobilikud gaasilise vesiniku hoiustamiseks tänu kergele kaalule ja mehaanilisele 
tugevusele. IV tüüpi paagi sisemus on valmistatud suure tihedusega polüetüleenist, mis on omakorda 
kaetud süsinikkiuga tugevdatud polümeeriga (epoksüvaiguga), et mahuti peaks vastu suurele rõhule. 
Sarnaselt teiste kütuseliikide paakidele lagunevad vesinikku hoiustavad kerged ja mehaaniliselt tugevad 
komposiitpaagid termilise koormuse korral üsna kiiresti. Termiliselt kaitsmata paakide tulepüsivusaste on 
6–12 minutit. See näitab aega, mis kulub tulekahju tekkest kuni paagi täieliku purunemiseni. Ilma termilise 
kaitseta komposiitpaagi mõju inimelule on tulekahju korral 2,5 korda lubatud piirmäärast kõrgem, koos 
termilise kaitsega on mõju aga peaaegu olematu (Dadashzadeh et al. 2018). Termilise kaitse tagamiseks 
kaetakse komposiitpaagid vastavast materjalist kaitsekihiga, mis vähendab soojusülekannet ning 
suurendab märgatavalt paagi vastupidavust termilisele koormusele. Termilise kaitsena kasutatakse näiteks 
keraamilisi kihte või spetsiaalseid värvkatteid (Golewski and Sadowski 2019). Joonisel 5.4 on näidatud 
vesiniku kõrgsurvepaagi termilise vastupidavuse katse. Tegemist on sisemise alumiiniumkihi ja 
süsinikkiududega tugevdatud komposiitpaagiga (III tüüpi), mille kogumass on 89 kg ja nominaalne töörõhk 
35 MPa. TPRD avaneb automaatselt, kui temperatuur saavutab kriitilise väärtuse, kuid selles katses TPRD 
ei aktiveerunud ning 17 min 36 s hiljem mahuti purunes ja plahvatas. Plahvatusohtlike õnnetuste põhjused 
võivad olla vale protsessijuhtimine, mikrodefektid komposiitpaakides, ebapiisav soojusülekanne TPRD-le 
või selle rike (Shen et al. 2018).  
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JOONIS 5.4 VESINIKUPAAGI KÕRGSURVEMAHUTI TERMILISE VASTUPIDAVUSE KATSE 

 

Allikas: Shen et al. 2018 

PEM-kütuseelement  
PEM-kütuseelement koosneb elektroodidest, bipolaarsetest plaatidest, prootonvahetusmembraanist, 
katalüsaatorkihist ja gaasi difusioonkihist. Lisaks PEM-kütuseelemendile on alternatiivina võimalik 
kasutada näiteks SOFC-, AEMFC- ja DMFC-kütuseelemente (Alaswad et al. 2020). Nendega on täpsemalt 
võimalik tutvuda alapeatükis PilootprojektideGa võrreldes alternatiivsete vesinikutehnoloogiate riskid. 

Töörežiimis väheneb kütuseelemendi efektiivsus erinevate elementide lagunemise tõttu. Kütuseelemendi 
lagunemist põhjustab juhtivuse vähenemine, membraani reostumine, membraani hõrenemine ja liigne 
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kuumus. Probleemiks võib olla ka kütuseelemendi aeglane dünaamiline reaktsioon, mistõttu tuleks koos 
kütuseelemendiga kasutada ka akut, et kompenseerida puudujääke. PEM-i jõudlust piirab kütuseelemendi 
erinevate osade – elektroodide, membraani ja katalüsaatori – kahjustumine. Kütuseelemendi jõudlust 
mõjutavad parameetrid on seotud juhtivuse vähenemise, membraani hõrenemise, aktiivse pinna 
vähenemise ja anoodkatalüsaatori mürgistumisega. Juhtivust vähendab membraani reostumine 
korrosiivsete ühenditega, kõrge temperatuur või voolukõikumine. Kütuseelemendi töö käigus võivad 
vesinikperoksiidi molekulid reageerida membraani metallioonidega ja moodustada radikaali, mis 
põhjustab membraani hõrenemist keemiliste sidemete lagunemise tõttu. Kütuseelemendi töö käigus 
tekkinud veeaur võib põhjustada anoodkatalüsaatorite mürgistumise süsinikmonooksiidiga ja vähendada 
vesiniku ionisatsiooni kiirust. (Brik and Ben Ammar 2017). 

Üks võimalik kütuseelementidega seotud risk on molekulaarse vesiniku ja hapniku kokkupuude 
katalüsaatori pinnal, mille tagajärjel võib tekkida tulekahju. Selle mõju on aga piiratud, kuna 
vesinikukogused kütuseelemendis ja kütusevarustuse liinides on väikesed (Chaichan 2018). 

Elektroodid 

Kütuseelementidega busside tootmisel on keskkonna mõistes suurem jalajälg kui tavaliste bensiinil ja diislil 
töötavate sisepõlemismootoriga sõidukite puhul. Suurimat mõju kütuseelementide üldisele jalajäljele 
avaldab elektroodide tootmine, kuna seal kasutatakse haruldasi metalle (Bethoux 2020). 
Sisepõlemismootorite katalüsaatorites kasutatakse plaatina, diiselmootoris 5–10 g ning bensiinimootorites 
2–7 g. Kütuseelementides kasutatav plaatina kogus on aga 30–60 g, mis on võrreldes 
sisepõlemismootoritega märkimisväärselt suurem. Kütuseelementide katalüsaatorite uuringutega 
üritatakse vähendada plaatinakogust vähemalt 10–15 g-ni, mis oleks võrreldav sisepõlemismootorites 
kasutatava plaatinakogusega (CME Group 2020). Seda keskkonnabarjääri saab aga osaliselt leevendada, 
kui metalle (eelkõige plaatina) uuesti ringlusesse võtta ja taaskasutada (Bethoux 2020). Plaatina on 
kütuseelemendi juures üks olulisemaid komponente, kuid tegemist on haruldase väärismetalliga, mida 
kaevandatakse peamiselt Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Venemaal. See võib põhjustada tarneraskuseid ning 
raskendada kütuseelementide masstootmist (Bethoux 2020). Tuleb ka arvestada, et kuigi 
kütuseelementide tootmise jalajälg on võrreldes diiselmootoritega suurem, siis üldist elutsüklit arvestades 
on kütuseelementbusside jalajälg võrreldes diisliga oluliselt väiksem, kuna enamik diiselbusside CO2 heitest 
paiskub atmosfääri käitamisel (Liu et al. 2020).  

Tehnoloogiliste arengutega soovitakse plaatina kasutust vähendada või seda hiljem taaskasutada, mis 
samuti vähendaks kütuseelementide hinda. Plaatina kasutust saab vähendada näiteks plaatina (Pt) ja 
kroomi (Cr) või Pt ja reeniumi (Re) sulamite abil või Pt-seotud süsinikmaterjaliga. Arendatakse ka täiesti 
plaatinavabasid katalüsaatorimaterjale (Wilberforce et al. 2017).  

Bipolaarsed plaadid 

Vesinik on väga reaktiivne gaas ja põhjustab metallide korrosiooni. Vesinik on väga väikeste mõõtmetega 
element ja suudab tungida läbi metalli struktuuri. See halvendab vesinikuga kokkupuutuvate materjalide 
omadusi. Bipolaarsete plaatide korrosioon suurendab kohttakistust ja võib tekitada süsteemis 
pingelanguse. Seetõttu tuleb bipolaarsed plaadid katta heade soojus- ja elektrijuhtivusomadustega 
korrosioonikaitsekattega, mis vähendab korrosiooniriski (Bethoux 2020). 

Eluiga 

Peamised PEM-kütuseelemendi probleemid on seotud elektrolüüdi lühikese elueaga, niisutusvajadusega, 
et säilitada elektrijuhtivust, ja kütuseelemendi ebasobilike ühenditega „mürgistumisega“. PEM-membraani 
tuleb juhtivuse säilitamiseks pidevalt niisutada, kuid samas ei tohi seda üle ujutada. PEMFC-s on vaja väga 
puhast vesinikku, kuna seade on tundlik saasteainete, näiteks CO, väävli ja ammoniaagi suhtes. CO võib 
absorbeeruda plaatinast valmistatud katalüsaatori pinnale ning seeläbi vähendada katalüsaatori 
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efektiivsust anoodis ja kogu kütuseelemendi võimsust. Kui CO piirväärtust 2 ppm süsteemis ületatakse, siis  
PEMFC efektiivsus väheneb. Kuna CO mõju on pöörduv, siis on võimalik kütuseelementi hooldusesse viies 
tekkinud probleem lahendada. CO adsorptsioonil 40–50% ulatuses plaatina pinna maksimaalsest 
adsorptsioonivõimest toimub 50 mV pingelangus, mis vähendab oluliselt kütuseelemendi efektiivsust. 
Väävli (S) piirnormi 4 ppm ületamine tekitaks aga süsteemis olulist kahju ning nõuaks kütuseelemendi välja 
vahetamist (Zhang et al. 2016). Kui vesiniku hoiustamiseks kasutatakse ammoniaaki, metanooli või 
sipelghapet, nõuab PEM-kütuseelement eelnevalt vesiniku täielikku puhastamist. (Van Hoecke et al. 2021). 
Üldiselt on vesinikbussides kasutatavad kütuseelemendid väga töökindlad ja usaldusväärsed. Probleeme 
võib ilmneda abikomponentide, näiteks alalisvoolu muundurite, jahutuspumpade, andurite ja tarkvaraga 
(Dolman and Gallmetzer 2018).  

Infrastruktuur 
Rajatava bussipargiga tuleb paralleelselt rajada ka vesinikutankla. Optimaalne infrastruktuurilahendus 
sõltub mitmetest teguritest, näiteks kütuse kättesaadavusest ja eeldatavast nõudlusest, mis mõjutab 
hangitava sõidukipargi suurust ja eeldatavat kütusevajadust sõiduki kohta (Dolman and Gallmetzer 2018). 
Lisaks busside enda kuludele vajavad nii elektrilised kui ka vesinikkütuseelemendiga bussid laadimis- või 
tankimistaristut, mis on tavaliselt võrreldes diislikütuse mahuti ja jaoturiga kallim. Laadimisseadmed, 
lisakaablid ja võimalikud täiendavad alajaamad võivad osutuda sõltuvalt busside arvust ja 
laadimisstrateegiast suureks lisakuluks (Bakker and Konings 2018). 

Vesinikkütuseelementidega busse saab tankida sarnaselt gaasibussidele ning tankimine võtab aega kuni 10 
minutit. Suuremahuliseks vesinikbusside kasutuselevõtuks tuleb aga rajada palju suurema mahuga tanklaid 
ning omaette küsimus on ka kütuse tarnimine tanklatesse. Vesinikbusside tehnoloogia on arenenud ning 
muutunud usaldusväärsemaks ja odavamaks, kuid nende laiemaks kasutuselevõtuks on vaja välist tuge 
(Bakker and Konings 2018). Pilootprojekti tarbeks piisaks linnaliinibussidele 1–2 tanklast, et kõik bussid ära 
teenindada. 

Täpsemalt on tanklatega seotud riskidega võimalik tutvuda vesinikutanklaid kirjeldavas alapeatükis 
Pilootprojekt II – Vesiniku kasutamine sõiduautode kütusena. 

Hooldus 
Enne kütuseelementidega busside kasutuselevõttu on vaja teha ettevalmistusi, et tagada piisav busside 
hooldamise võimekus. Busside hooldustöid tehakse enamasti hoones ning vesiniku omadustest tulenevalt 
toob see endaga kaasa teistsuguseid riske kui bensiini- või diiselbusside korral. Süsteemi gaasielementide 
lekkimisel võib vesinik koguneda ruumi lae alla ning põhjustada tulekahju- ja plahvatusohtu. Selle riski 
vähendamiseks tuleks paigaldada vesinikuandurid ja hea ventilatsioonisüsteem. (Dolman and Gallmetzer 
2018). 

Hooldustöökojas peab olema ka kütusepaagi tühjendamise süsteem, kuna ohutuse tagamiseks on vajalik 
enne hooldustoiminguid sõiduki kütusepaaki tühjendada. Tühjendussüsteemi abil suunatakse gaas kas 
hoiupaaki või ventileeritakse õhutusava abil keskkonda. Pärast hooldust on vaja buss uuesti tankida, kas 
hoiupaagis oleva vesinikuga või hoolduses toodetava/hoiustatava vesinikuga (Sokolsky, Tomic, and Gallo 
2016). Hetkel puuduvad hooldustöödeks spetsiaalsed rajatised ja kvalifitseeritud personal. Töötajad 
peavad saama hooldustööde tegemiseks koolitusi ning omandama teadmisi ohutuse, diagnostika ja 
süsteemide remondi kohta (Lof et al. 2020).  

OHUTUS 

Vesinik on väga lenduv gaas ja suudab tungida läbi materjalide, mis võib põhjustada vesinikulekkeid. Selle 
vältimiseks tuleb valida sobivad materjalid. Näiteks IV tüüpi mahutid sisaldavad polüetüleenist kihti, et 
takistada vesiniku lekkimist. Vesinik võib metalli pinnal dissotsieeruda aatomvesinikuks ning moodustada 
metallhüdriide, mis võib ajapikku põhjustada metallide lagunemist (Bakker and Konings 2018). 
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Vesinik võib hapnikuga segunedes põlema süttida. Süüte aktivatsioonienergia on äärmiselt madal, ligi 
kümme korda väiksem kui maagaasil. Vesinik põleb värvitu leegiga ja väga kõrgel temperatuuril (2000 oC) 
ning väga kiiresti (260 cm∙s− 1). Süttimine võib toimuda laias mahukontsentratsioonivahemikus (4–75%) 
(Bakker and Konings 2018).  

Üks võimalik risk on ka kõrgsurveanumate kasutamisest tulenev oht. Kõrge rõhu all olevast mahutist võib 
vesinikku lekkida ning õhku sattudes võib säde selle ootamatult süüdata. Tulekahju ja kõrgete 
temperatuuride korral võib mahuti muutuda hapraks ning seetõttu tuleb lekkeohtu pidevalt kontrollida. 
Rahvusvaheliste standardite kohaselt peab vesinikumahuti olema varustatud spetsiaalse anduri ja 
ventiiliga, mis vabastab vesiniku niipea, kui temperatuur on tõusnud üle 110 °C. Selle idee on tule- ja 
plahvatusohtliku vesinikugaasi eraldamine kontrollitud kiirusel, et vältida plahvatusi ja piirata tulekahjusid 
(Bakker and Konings 2018). Erinevalt sisepõlemismootoriga sõidukitest on vesiniksõidukitel sisseehitatud 
kõrgepingeallikate tõttu elektrilöögioht (Lof et al. 2020). 

MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS 

Seadmete tootjad peavad riskide vähendamiseks võtma alljärgnevaid meetmeid. 

Testidega peab kindlaks tegema, kas süsteem peab vastu vibratsioonile ja lööklainetele, tuleb valida 
sobivaimad kohad ventilatsioonisüsteemi paigutamiseks, kõrgsurvetorusid tuleb kaitsta ning paigaldada 
kaitseventiilid (Chaichan 2018).  

Vesiniku kõrgsurvepaakidega seotud riskide ennetamiseks kasutatakse tugevaid süsinikkiududest 
valmistatud mahuteid, mis on purunemise vältimiseks projekteeritud taluma lubatud rakendatavast 
maksimaalrõhust kaks korda suuremat rõhku ning on seega võrreldes bensiini- või diiselsõidukeis 
kasutatavate kütusepaakidega palju tugevamad (Lof et al. 2020). 

Kütusepaakide kahjustumisriski maandamiseks tuleks ennetava meetmena paak välja vahetada iga 10 
aasta tagant. Ohutuse tarbeks tuleks paak paigaldada väljaspoole reisijate sektsiooni ning kaitsta seda 
mehaaniliste kahjustuste eest (Sinay and Konečný 2018). 

Tuleb kasutada täiendavat tulekaitset, nt patareide spetsiaalset separatsioonisüsteemi, et vältida 
elektrisädemete teket avarii korral (Chaichan 2018). Kütusetorud tuleb projekteerida nii, et need oleks 
võimalikult eraldatud kõigist elektriseadmetest, patareidest, mootoritest ja juhtmetest. 
Ventilatsioonisüsteem tuleb kavandada nii, et vesinik välja pääseks ning ei saaks koguneda mahuti 
lähedusse (Chaichan 2018). 

Elektrisüsteemi eraldamiseks suletakse kütuseelement ja aku eraldi kasti, mis isoleeritakse metallkerest 
ning nende asukoht tähistatakse vastava värvikoodiga (Lof et al. 2020). 

Sõidukitesse tuleb paigaldada vesinikuandurid, et tagada nii sõiduki kui seal viibivate inimeste ohutus. 
Kütusevool peatatakse, kui andur tuvastab lekke, mis ületab kütuseelemendi nõudlust. Vesiniksõiduk ja 
selle komponendid läbivad mitmeid testimisi, mis on sarnased CNG-sõidukite testimisega ning sellega 
kontrollitakse nende vastupidavust äärmuslikele tingimustele ja õnnetustele. Seejuures on nõuded 
vesiniksõidukitele veelgi karmimad kui CNG-sõidukitele (Lof et al. 2020).  

Hooldustoiminguid tehes tuleb plahvatusohu vältimiseks paigaldada siseruumidesse vesinikuandurid, mis 
on ühendatud häiresüsteemiga, samuti ühendada bussid hoolduse ajaks maandusega, et vähendada 
elektrostaatilist riski. Lisaks tuleks paigaldada hea ventilatsioonisüsteem, tuletõkkeuksed ning valgustid ja 
muud seadmed, mis on mõeldud kasutamiseks potentsiaalsetes plahvatusohtlikes piirkondades (ATEX) 
(Dolman and Gallmetzer 2018). ATEX direktiivis sätestatakse minimaalsed ohutusnõuded, mis on 
kehtestatud töötamiseks plahvatusohtlikes piirkondades ning direktiivi abil on Euroopa Liidus võimalik 
müüa ATEX-märgistusega tooteid ilma täiendava testimiseta (European Commission 2021).  

Riskide ennetamise meetmed vesinikbusside kasutajatele 
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Bussijuhid peaksid läbima nii teoreetilise kui ka praktilise baastreeningu ning saama ülevaate 
vesinikbusside põhilistest tehnilistest omadustest, mis hõlmavad potentsiaalseid ohtusid ning teavet 
hädaolukorras tegutsemise kohta. Üldiselt koolitavad busside tootjad bussiettevõtte juhendajaid, kes 
omakorda koolitavad bussijuhte. Lisaks praktilisele ja suulisele instruktaažile tuleks bussijuhtidele edastada 
ka kirjalikud juhised, mis hõlmavad ohutuskaarte ja teavet hädaolukorras tegutsemise kohta (Dolman and 
Gallmetzer 2018).  

Bussihooldusmehaanikud peavad läbima nii baastreeningu kui ka saama erikoolituse 
kõrgepingekomponentide, kütuseelementide ning survestatud gaasisüsteemide kohta. Samuti tuleb läbida 
väljaõpe hädaolukorras tegutsemiseks (Dolman and Gallmetzer 2018).  

Kohalikku tuletõrjeteenistust tuleb teavitada vesinikurajatiste planeerimisest ning anda neile vajalikku 
teavet hoiustatavate vesinikukoguste kohta, et oleks võimalik välja töötada hädaolukordadele 
reageerimise kava (Dolman and Gallmetzer 2018).  

KOKKUVÕTE 

Selles peatükis analüüsiti vesinikbusside kasutamisega seonduvaid riske. Suurimad tehnoloogilised riskid 
on seotud kütusepaagi mahutiga, mis võib puruneda avarii, tulekahju või vale käitlemise tagajärjel. Samuti 
tuleb rajada taristu ja vesinikutanklad ning tagada võimekus pakkuda bussidele hooldusteenust. 
Kütuseelemendiga busside töökindlus peab olema piisavalt suur, et vältida sagedasi hooldusi ning seega 
pikendada busside kasutusaega maksimaalselt. Infrastruktuuri arendamise poolest piisaks 
linnaliinibussidele 1–2 tanklast, et kõik bussid ära teenindada. 

Vesinikbusside kasutuselevõtu potentsiaal on suur, kuna siiani on see kõige arenenum kütuseelement-
tehnoloogia rakendus, see on kommertskasutuses ja selle TVT on 9 (IEA 2020). 
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TABEL 5.5 VESINIKBUSSIDE KASUTUSELEVÕTUGA SEOTUD TEHNOLOOGILISED JA OHUTUSALASED RISKID, NENDE ESINEMISE TÕENÄOSUS JA MÕJU SUURUS 

 

VALDKOND TEGUR RISKID TAGAJÄRJED TÕENÄOSUS RASKUSASTE RISKITASE VIIDE 

Tehnoloogilised 
riskid 

Kütusepaak 

Avarii korral vesinikupaagi purunemine ja vesiniku 
lekkimine suures ulatuses 

Tulekahju ja plahvatus, mõju 
inimeste elule ja tervisele 

Madal Madal Madal 
(Ehrhart et al. 2020) 
(Chaichan 2018) 

Kütusepaagi materjali kahjustus (tootmisvead, 
ülekoormus, vale käitlemine, vesiniku omandustest 
tingitud mõju metallile) 

Vesiniku aeglane leke ja tulekahju 
teke 

Madal Kõrge Keskmine 
(Sinay and Konečný 
2018) (Chaichan 2018). 

Kerged, kuid mehaaniliselt tugevad komposiitpaagid 
lagunevad termilise koormuse (tulekahju) korral 

Lööklaine ja tulekera. Tõsised 
tagajärjed inimeste elule ja tervisele 

Madal 

Koos termilise 
kaitsega: madal 

 

Madal 
(Dadashzadeh et al. 
2018) 

Ilma termilise 
kaitseta: kõrge 

Keskmine 

Suur kütusepaagi maht (4x suurem kui bensiinipaak, et 
saada sama kogus energiat) 

 Kõrge Madal Keskmine 
(Salvi and Subramanian 
2015). 

PEM-
kütuseelement 

Vesinik on kõrge reaktsioonivõimega ja põhjustab 
bipolaarsete plaatide korrosiooni 

Pingelangus, efektiivsuse 
vähenemine 

Madal Madal Madal (Bethoux 2020). 

Vajab väga puhast vesinikku, kuna CO ja S adsorbeeruvad 
Pt-katalüsaatori pinnale ning vähendab selle aktiivsust 

Kütuseelemendi efektiivsuse 
vähenemine 

Vähetähtis 

CO mõju 
katalüsaatorile: 
madal 

 

Vähetähtis 
(Tuominen et al. 2018), 

(Zhang et al. 2016). 
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Väävli (S) mõju 
katalüsaatorile: 
kõrge 

Vähetähtis 

Molekulaarse vesiniku ja hapniku kokkupuude 
katalüsaatori pinnal 

Süttimine/plahvatus Madal Madal Madal 

(Smaragdakis, 
Kamenopoulos, and 
Tsoutsos 2020), 
(Chaichan 2018) 

PEM-kütuseelementides kasutatav Pt on haruldane 
väärismetall 

Tarneraskused, keskkonnamõju Madal Keskmine Madal 

(Miotti, Hofer, and 
Bauer 2017), (dos 
Santos et al. 2017), 
(Bethoux 2020). 

Infrastruktuur 
Vesiniksõidukite kasutuselevõtuks on vajalik tanklate 
olemasolu, mille mahutite ja jaotamistehnoloogia on kallim 
võrreldes diisliga 

Aeglustab vesinikuenergeetika 
rakendamist 

Kõrge Kõrge Kõrge 
(Bakker and Konings 

2018). 

Hooldus 

Kuna hooldus toimub sisetingimustes, siis lekke korral 
vesinik akumuleerub ruumis 

Tulekahju/plahvatus Madal Keskmine Madal 
(Ehrhart et al. 2019), 
(Dolman and Gallmetzer 
2018). 

Puuduvad hooldustöödeks vajalikud kvalifitseeritud 
personal ja rajatised 

Ebaprofessionaalne hooldus Kõrge Madal Keskmine (Lof et al. 2020) 

Ohutus 

Elektrisüsteem Sisseehitatud kõrgepingeallikad Elektrilöök Madal Kõrge Keskmine (Lof et al. 2020) 

Vesiniku mõju 
metallidele 

Vesinikumolekulid võivad dissotsieeruda aatomvesinikuks, 
mis pikema aja jooksul võib põhjustada metalli haprumist 
ja purunemist 

Mahutite purunemine, lekkimine Madal Keskmine Madal 
(Bakker and Konings 
2018). 

Vesinik on kergelt 
süttiv 

Madal aktivatsioonienergia, põleb värvitult Põlenguid on raske tuvastada Madal Madal Madal 
(Bakker and Konings 
2018). 

Vesiniku 
säilitamine kõrge 
rõhu all 

Vesinik võib lekkida Tulekahju teke Madal Keskmine Madal 
(Sinay and Konečný 
2018), (Bakker and 
Konings 2018). 
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5.4.3. PILOOTPROJEKT II – VESINIKU KASUTAMINE SÕIDUAUTODE KÜTUSENA 

Vesinikutanklate puudumine on üks suuremaid tegureid, mis takistab kütuseelementidega sõidukite 
laiemat kasutuselevõttu. Surugaasitanklate peamised komponendid on kompressor, mahutid ja 
tankurid. LH2 hoidlatega veeldatud vesiniku tanklate peamised komponendid on krüogeenne mahuti, 
pump, aurusti ja tankur (Gerboni and Salvador 2009). 

Vesiniksõidukite kütuseelementidega, kütusepaakidega, hooldamisega ja nende ohutusega seotud 
riske on analüüsitud alapeatükis Pilootprojekt I – Vesiniku kasutamine linnaliinibusside kütusena. 

KASUTATAVATE TEHNOLOOGIATEGA SEOTUD RISKID JA OHUTUS 

Surugaasi transport tanklasse 
Vesiniku transportimisel surugaasimahutitega haagistes on põhiline probleem mahutite sisekihi 
vastupidavus, mis võib pideva dekompressiooni tagajärjel kannatada saada. Probleem on ka 
komposiitmahutite kõrge hind, mis moodustab 70% kogukulust (Moradi and Groth 2019). Samuti 
võivad tekkida lekked, mida põhjustavad korrosioon või välised mõjutused. Mõju suurus sõltub 
kahjustuse ulatusest ning tagajärg võib olla leegijoa tekkimine ja tulekahju. Lisaks on oht, et mahuti 
puruneb katastroofiliselt liiklusõnnetuse korral, mille tagajärjel moodustub õhus süttimisohtlik 
gaaside segu, mis võib plahvatada (Gerboni and Salvador 2009). 

Veeldatud vesiniku transport tanklasse 
Veeldatud vesiniku veokitranspordi peamised puudused on ebaefektiivne veeldamisprotsess ja 
võimalikud kaod seoses vesiniku aurustumisega, kui teatav kogus soojust pääseb mahutile ligi. Sellest 
olenevalt tuleb valida maksimaalne transpordikaugus. Lisaks suurendab veokitransport liiklustihedust 
ning korraga pole võimalik väga suures koguses vesinikku vedada (Singh et al. 2015).  

Surugaasi hoiustamine 
Vesinikutanklates hoiustatakse vesinikku väga kõrge rõhu all. Bussides ja rongides hoiustatakse 
vesinikku 350 bar juures, kuid sõiduautodes kasutamiseks peab vesinik olema 700 bar rõhu all ning 
tanklates komprimeeritakse vesinik kuni 900 bar rõhuni ning arenduste abil tahetakse võimaldada 
veelgi kõrgemat rõhku (Linde GmbH 2020). Seetõttu tekib ka paagi plahvatamise oht, mille puhul suur 
ülerõhk tekitab lööklaine, mis kujutab ohtu inimeste tervisele ja varale. Vesinikutanklas on aurupilvede 
plahvatuse tõenäosus siiski väga väike, kuna jaam asub avatud keskkonnas ja on hea ventilatsiooniga. 
Teist tüüpi ohusündmusi seostatakse vesiniku järsu süttimisega. Kui vesinikulekkele järgneb süttimine, 
võib tekkida tulekera, mis toob kaasa katastroofilisi purustusi (Pan et al. 2016). Selle riski tõenäosus 
on aga väike, kuna vesinik on õhust palju kergem ning hajub äärmiselt kiiresti ümbritsevasse 
keskkonda (Ehrhart et al. 2020). 

Vesiniku hoiustamise puhul on suur risk mahutite purunemine välise tulekahju või löögikoormuse 
tõttu. See toob kaasa plahvatuse ja tulekera. Sellised õnnetused on sagedasemad III ja IV tüüpi 
komposiitpaakide korral ning vähem tõenäolised I ja II tüüpi metallpaakide puhul. Mahutite 
purunemise tõenäosus on aga oluliselt madalam võrreldes leketega seadmetest ja ventiilidest, kuna 
paagid on enamasti kaitstud löögi- ja tulekindlate materjalidega (Hansen 2020). 

Veeldatud vesiniku hoiustamine 
Veeldatud vesinikku hoiustatakse –253,15 °C juures krüogeensetes mahutites, milles on oluline roll 
korralikul isolatsioonmaterjalil, kuna vesinik võib temperatuuri tõustes kergelt aurustuda. Rõhu 
tõustes veeldatud gaas aurustub ning rõhk mahutis tõuseb. Kui rõhku ei vähendata, siis tekib lekkeoht. 
(Genovese et al. 2020). Vesiniku leket põhjustab tihti ka mahuti, torustiku, ventiilide, pumba või 
aurusti purunemine või iga. Väiksemate lekete korral veeldatud vesinik aurustub ja gaasiline vesinik 
hajub tõenäoliselt lihtsalt atmosfääri (Correa-Jullian and Groth 2020). 
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Plahvatusohu ja süttimise vältimiseks tuleb pidevalt jälgida rõhutaset ja paigaldada ülerõhu ventiilid. 
Kuna veeldatud vesinik on väga madala temperatuuriga, siis võivad ümberkaudsed inimesed selle 
tõttu alajahtuda ja külmuda. Kui aga välisõhk satub vesiniku hoiustuspaaki, võib õhus sisalduv niiskus 
kondenseeruda ja tekitada jääd, mis kahjustab torusid, ventiile ja seadmeid (Genovese et al. 2020). 
Veeldatud vesiniku hoiupaagid on topeltseintega ja vaakumkestaga, mis toimib täiendava 
turvatõkkena lekete ja purustuste korral ning samuti on vesinikul krüogeensel temperatuuril madal 
paisumisenergia. Seega on paagi purunemise korral lekkinud vesiniku süttimine äärmiselt 
ebatõenäoline. Krüogeenne temperatuur võib siiski kahjustada külgnevaid ventiile või 
rõhulangetusseadmeid, mis pole mõeldud sellistes tingimustes töötamiseks (Correa-Jullian and Groth 
2020). 

Veeldatud vesiniku hoiustamisel on kõrge tõenäosuse/riskiga sündmused madala temperatuuri 
tekitatud häired rõhualandusventiilide töös või aurusti purunemine välise teguri toimel. Aurusti puhul 
tuleb arvestada, et see peab taluma nii gaasilist vesinikku (võimalik rabedus) kui ka madalat 
temperatuuri, kuna vesinik siseneb krüogeensetel tingimustel. Mõlemad sündmused põhjustavad 
vesiniku lekkimist kas gaasilisel või vedelal kujul (Correa-Jullian and Groth 2020). 

Keskmise tõenäosuse/riskitasemega sündmused on hoiupaagi purunemine välise õnnetuse või 
kokkupõrke tagajärjel, mahuti välisseina purunemine välise tulekahju tõttu, krüogeense pumba rike 
tihendi- või paigaldusvea tõttu, krüogeense pumba enneaegne töö kontrolleri rikke tõttu, aurusti 
liitmike või ühendavate torustike leke (Correa-Jullian and Groth 2020). 

Kompressor 
Enamikes vesinikutanklates hoiustatakse vesinikku 5–20 MPa mahutites ning isotermiliseks 
komprimeerimiseks kasutatakse mitmeetapilist komprimeerimissüsteemi, kus vesinikku vahepeal 
jahutatakse. Kuna vesinikku hoiustatakse madalamal rõhul, kulub komprimeerimiseks palju energiat, 
sest rõhkude vahe sisendis ja väljundis on väga suur. Kompressor on vesinikutankla põhielement, mis 
peab suurema efektiivsuse saavutamiseks vastama nii tehnilistele nõuetele kui ka olema mõistliku 
kuluga (Bauer et al. 2019). Kui kompressorseadmed ja elektrolüüserid on paigutatud suletud 
ruumidesse, siis võib süttimise korral tekkida märkimisväärne plahvatusoht. Plahvatuse suurus sõltub 
eraldunud vesinikukogusest, kuid kui eraldub väga suures koguses vesinikku, siis ei pruugi piisavalt 
kasu olla ka riski vähendavatest meetmetest nagu sundventilatsiooni paigaldamine ning lekke 
avastamisel töö seiskamine ja rõhu alandamine. Suletud ruumi korral võib selliste õnnetuste 
tõenäosus olla üsna suur (Hansen 2020). Kompressorite lekketõenäosus on suur ja seetõttu nõuab 
nende hooldamine ja haldamine põhjalikku hoolt (Ono et al. 2019). 

Tankurid 
Tankuritega seotud lekked on tavaliselt lühiajalised ja piiratud, seetõttu on mõju lokaalne ja oht 
inimeste elule väiksem (Hansen 2020). 

OHUTUS 

Levinuimad vesinikutankla õnnetuste stsenaariume põhjustavad esiteks lekke tõttu seadmete 
põhisosade kahjustada saamine ja purunemine (sh keevitusvead). Nende taga on projekteerimisvead. 
Õnnetused tekivad materjalide vibratsiooniväsimisest, nõuetele mittevastava materjali kasutamisest 
või puudulikest hooldustöödest. Teine võimalus on leke ventiilide ja tihendite juurest ebapiisava 
tihenduse või tootmisvea tõttu. Peamine lekete tekkepõhjus on aga inimlik eksitus (Sakamoto et al. 
2016). Samuti on õnnetuste põhjustajad torustike korrosioon, ohutusventiili rike või täitevooliku 
purunemine. Selle tagajärg võib olla kas tulekahju või aurupilve plahvatus. Kui vesinik lekib, kuid ei 
sütti, siis hajub lekkinud vesinik atmosfääri ning sellega ei kaasne ohtlikke tagajärgi. Juhul, kui ükski 
ohutusmeede ei toimi, võivad lekke korral tekkida ohtlikud tulejoad (Suzuki et al. 2021). Lekke korral 
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seguneb vesinik õhus oleva hapnikuga ja moodustab tuleohtliku segu, mis võib süütamise korral 
tekitada tulekera või -joa teatud suunas. See toob surmavaid tagajärgi inimestele, kes täpselt tule sihis 
paiknevad. Inimestele mõjub kokkupuude vesinikuleegiga või viibimine kõrge temperatuuri ja 
soojuskiirgusega hapnikuvaeses keskkonnas surmavalt (Suzuki et al. 2021). Hoiumahuti ühenduse leke 
võib samuti põhjustada tulekahju või plahvatuse. Tulenevalt tootmismeetoditest on osad 
hoiupaagiühendused väga suure läbimõõduga ning seetõttu võib rikke korral kogu paak tühjeneda 
vähem kui sekundiga. Suur lekkeulatus põhjustab aga plahvatusohtu. Risk on seda suurem, mida 
suurem on hoiupaak ning ühenduslüli diameeter (Hansen 2020). 

MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS 

Kõikide vesinikseadmete, välja arvatud tankurite, ümber tuleks paigaldada vertikaalseinad, mis 
kaitsevad lähedalasuvaid inimesi ohu korral tulejugade ja leekide eest ning vähendavad plahvatuse 
mõju. Peale selle tuleks kõiki mahuteid kaitsta tule- ja löögikindlate materjalidega ning kõik 
ühenduslülid ja torud tuleb valida asjakohaste mõõtudega, et lekke puhul eralduks korraga piiratud 
koguses vesinikku (Hansen 2020) Riski vähendamiseks paigaldatakse gaasiandurid, näiteks 
hädaolukorra avastamise süsteem, mis lülitab ohu korral süsteemi välja ning vähendab lekete 
sagedust ja lekkinud vesiniku hulka (Gye et al. 2019). 

KOKKUVÕTE 

Kõige suuremad riskid on vesinikutanklate puhul seotud vesiniku lekkeohuga, mis tekib mahutite, 
ventiilide, pumba või aurusti vea tõttu, kuid kuna vesinikutanklad paiknevad vabas õhus, siis lekke 
korral hajub vesinik suurima tõenäosusega atmosfääri. Samuti arvestatakse vesinikutanklate rajamisel 
vajalike ohutusmeetmetega, seadmetele paigaldatakse ülerõhuventiilid, mahuteid kaitstakse 
tulekindlate materjalidega ning seadmete ümbrusesse rajatakse tõkkeseinad. Tanklate tõkkeseinad 
on ehitatud nii, et plahvatuse korral oleks löögijõud ning võimalikud purustused suunatud ülespoole 
ehk inimestest ja teistest hoonetest eemale. Vesinikutanklad on võtmekomponent kütuselementidega 
sõidukite kasutuselevõtuks ning koos eelnevate sõidukiprojektidega on rajatud ka toimivad taristud.  

Kütuseelementidega sõidukid vajavad ranget puhtust, seetõttu on saastumise vähendamiseks 
tihtipeale kasutusel ioonkompressorid. Komprimeerimise käigus gaas soojeneb ning sõidukite 
nõuetele vastamiseks tuleb vesinikku eelnevalt jahutada. See muudab protsessi keerukamaks ja 
suurendab energiatarvet (IEA 2020). Vesinikutanklate TVT on 9 ning 2019. aasta lõpu seisuga oli 
maailmas 460 vesinikutanklat. Seega on tegemist küpse tehnoloogiaga, mida arendatakse edasi, et 
maksumust vähendada (IEA 2020).
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TABEL 5.6 VESINIKUTANKLATE KASUTUSELEVÕTUGA SEONDUVAD TEHNOLOOGILISED JA OHUTUSALASED BARJÄÄRID 

 

VALDKOND TEGUR RISKID TAGAJÄRJED TÕENÄOSUS RASKUSASTE RISKITASE VIIDE 

Tehnoloogilis
ed riskid 

Surugaasi 
transport 

Mahuti võib sagedase dekomprimeerimise käigus kahjustada saada ja 
lekkida 

Tulekahju Madal Kõrge Keskmine 

(Moradi and 
Groth 2019), 
(Gerboni and 

Salvador 2009) 

Sobilik pigem lühemateks vedudeks, kuna vesiniku tihedus paagis on väike 
Korraga veetav 
vesinikukogus on 
piiratud 

Keskmine Madal Madal 
(Moradi and 
Groth 2019) 

Vesiniku leke korrosiooni või välise mõjutuse tulemusel Tulekahju Madal Kõrge Keskmine 
(Gerboni and 
Salvador 2009) 

Liiklusõnnetuse korral mahuti purunemine Plahvatus Madal Kõrge Keskmine 
(Gerboni and 

Salvador 2009) 

Krüogeense 
vesiniku 
transport 

Temperatuuri tõustes vesinik aurustub Tekivad kaod Madal Keskmine Madal 
(Singh et al. 
2015), (Pudukudy 
et al. 2014) 

Veokitransport suurendab liiklustihedust Liiklusummikud Madal Madal Madal 
(Singh et al. 
2015), (Pudukudy 
et al. 2014) 

LH2 transpordihaagise mahuti kahjustus 
Tulekera, plahvatus, 
tulejuga 

Madal Kõrge Keskmine 
(Moonis, Wilday, 
and Wardman 
2010) 

LH2 leke transpordihaagise mahuti tühjendamisel Plahvatus Madal Kõrge Keskmine 
(Moonis, Wilday, 
and Wardman 
2010) 

Veeldatud 
vesiniku 

Veeldatud LH2 puhul on temperatuur väga madal ja lekkimine võib 
põhjustada alajahtumist ja külmumist 

Inimeste 
tervisekahjustused 

Vähetähtis Madal Vähetähtis 
(Genovese et al. 
2020) 
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hoiustamine 
tanklates Kui paaki lekib õhk ja niiskus pääseb ligi, siis see võib tekitada jääd, 

kahjustades torusid ja ventiile 
Seadmete 
kahjustused 

Madal Keskmine Madal 
(Genovese et al. 
2020) 

Vesinikutankla LH2 mahuti katastroofiline purunemine Plahvatus, tulekahju Vähetähtis Kõrge Vähetähtis 
(Moonis, Wilday, 
and Wardman 
2010) 

Gaasilise 
vesiniku 
hoiustamine 
tanklates 

Vesinikku hoiustatakse kõrge rõhu all, tulekahju korral võib mahuti 
puruneda 

Treilermahuti 
plahvatus, tulekera 
teke, inimeste 
tervisekahjustused 

Ilma leevendavate 
meetmeteta: kõrge 

 

Ilma 
leevendavate 
meemeteta: 
kõrge  

Kõrge 

(Pan et al. 2016), 
(Gye et al. 2019)  

Koos leevendavate 
meetmetega: madal 

Koos 
leevendavate 
meetmetega: 
keskmine 

Madal 

Ohutus Lekkimine Leke täitevooliku purunemisel 
Tulekahju, mõju 
inimeste elule ja 
tervisele 

Ilma 
ohutusmeetmeteta: 
Keskmine 

 

Ilma 
ohutusmeetmet
eta: kõrge 

 

Kõrge 
(Suzuki et al. 
2021), (Genovese 
et al. 2020), (Gye 
et al. 2019), 
(Hirayama et al. 
2018)  Koos 

ohutusmeetmetega
: madal 

Koos 
ohutusmeetmet
ega: madal 

Madal 
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5.4.4. PILOOTPROJEKT III – VESINIKU KASUTAMINE VEOAUTODE KÜTUSENA 

Vesiniku kasutamisega veoauto kütusena on seotud samad riskid, mis vesinikautode ja -busside puhul. 
Need hõlmavad peamiselt sõiduki kütuseelementi, hoiupaaki ning infrastruktuuri.  

KASUTATAVATE TEHNOLOOGIATEGA SEOTUD RISKID 

Kütusepaagid 
Veokite puhul võtaks 80 kg vesiniku hoiustamine 350 bar juures 3,5 m3 ning see võib märkimisväärselt 
vähendada kabiini suurust ning võtta ära ruumi, mida muidu kasutatakse magamiseks. Üks lahendus on 
hoiustada vesinikku kõrgema rõhu all, kuid see tõstab hinda (Lof et al. 2020).  

Optimaalse disaini ja ruumipaigutuse abil on siiski võimalik tagada piisav magamisruum, mida tõestab ka 
Hyundai Xcient kütuseelementidega veoauto, mille kütusepaagis on võimalik maksimaalselt hoiustada 
32 kg vesinikku ning mille sõiduulatus on 400 km (Hyundai 2019).  

Vesinikveokite kütusepaakidega seotud riskid on analoogsed vesinikbusside paakide riskidega ning 
nendega on võimalik tutvuda alapeatükis Pilootprojekt I – Vesiniku kasutamine linnaliinibusside kütusena. 

PEM-kütuseelement  
Temperatuuri mõju 

Kütuseelemendid on külmatundlikud. Kuna kütuseelement toodab ka sooja, siis see võimaldab töötada 
veokitel temperatuurivahemikus –30 °C kuni +45 °C, kuid käivitamisega võivad tekkida probleemid. Selle 
tarbeks on võetud kasutusele lisasoojendid, tänu millele käivituvad kütuseelemendid ka –20 °C juures, kuid 
neid süsteeme on katsetatud vaid busside peal külmemates linnades, näiteks Oslos. Veokeid pole nii 
ekstreemsetes (või veelgi külmemates) tingimustes veel katsetatud (Lof et al. 2020). 

Infrastruktuur 
Täpsemalt on tanklatega seotud riskidega võimalik tutvuda vesinikutanklaid kirjeldavas alapeatükis 
Pilootprojekt II – Vesiniku kasutamine sõiduautode kütusena. 

Hooldus 

Veokite hooldamisega seotud riskid on analoogsed vesinikbusside hooldamisega seotud riskidega ning 
nendega on võimalik tutvuda alapeatükis Pilootprojekt I – Vesiniku kasutamine linnaliinibusside kütusena. 

OHUTUS 

Veokite ohutusalased riskid on analoogsed vesinikbusside ohutusega seotud riskidega ning nendega on 
võimalik tutvuda alapeatükis Pilootprojekt I – Vesiniku kasutamine linnaliinibusside kütusena. 

MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS 

Riskide ennetamise meetmed on analoogsed vesinikbusside omadega ning nendega on võimalik tutvuda 
alapeatükis Pilootprojekt I – Vesiniku kasutamine linnaliinibusside kütusena. 

KOKKUVÕTE 

Vesinikkütuse veokites kasutamise peamised riskid on seotud veokite tootearenduse ja süsteemide 
integreerimise, tanklataristu puudumise ning vesiniku hoiustamisse puutuvate ruumipiirangute ja 
standardite puudumisega. Samuti on vaja nõuetele vastavaid ja hea ventilatsioonisüsteemiga 
hooldustöökodasid, mille kvalifitseeritud personal oleks võimeline vesiniksõidukitega tegelema. 
Kirjeldatud riske on aga võimalik minimeerida ning laiemaks kasutuselevõtuks tuleks laiendada 
vesinikutanklate võrgustikku, rajada hooldustöökojad ning personal välja õpetada. Sõidukite ohutuks 
opereerimiseks peavad neil olema vesinikuandurid ning kasutatud materjalid peavad olema tulekindlad 
ning kooskõlas ohutusnõuetega. Eespool mainitud tegurid ei takista vesinikveokite laiemat kasutuselevõttu. 
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Vesinikveokid on hea keskkonnasäästlikum alternatiiv sisepõlemismootoritele ning võrreldes akudega on 
kütuseelementidel pikem sõiduulatus ja lühem tankimisaeg. Siinkohal sõltub vesiniku keskkonnasäästlikus 
eelkõige selle tootmisviisidest. 

Euroopas keskendutakse üha enam kütuseelement-raskeveokite ja -veoautode tutvustusprojektidele. 
Esimese kommertsprojektina tarnis Hyundai esimesed kütuseelemendiga Xcient veoautod Šveitsi turule 
ning 2025. aastaks on plaanide kohaselt Šveitsi teedel sõitmas 1600 Hyundai kütuseelement-veoautot. 
Seega liiguvad vesinikveokid kommertstasandil kasutuselevõtu suunas (Ruf et al. 2020). Teised veoautode 
tootjad nagu Daimler, Hyundai, Fuso, Toyota, Scania, Volkswagen ja PSA arendavad hetkel oma 
kütuseelement-veokeid ning valminud on nii prototüüpe kui ka kommertsmudeleid (IEA 2020).
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TABEL 5.7 III VESINIKU VEOAUTO KÜTUSENA KASUTAMISE PILOOTPROJEKTI TEHNOLOOGILISED JA OHUTUSALASED RISKID NING RISKIDE HINDAMINE 

 

VALDKOND TEGUR RISKID TAGAJÄRJED TÕENÄOSUS RASKUSASTE RISKITASE VIIDE 

Tehnoloogilised 
riskid 

Kütusepaak 

Avarii korral vesinikupaagi purunemine ja vesiniku lekkimine 
suures ulatuses 

Tulekahju ja plahvatus, mõju 
inimeste elule ja tervisele 

Madal Madal Madal 
(Ehrhart et al. 2020), 
(Chaichan 2018) 

Kütusepaagi materjali kahjustus (tootmisvead, ülekoormus, 
vale käitlemine, vesiniku omandustest tingitud mõju 
metallile) 

Vesiniku aeglane leke ja tulekahju 
teke 

Madal Kõrge Keskmine 
(Sinay and Konečný 

2018), (Chaichan 2018) 

Kerged, kuid mehaaniliselt tugevad komposiitpaagid 
lagunevad termilise koormuse (tulekahju) korral 

Lööklaine ja tulekera, tõsised 
tagajärjed inimeste elule ja 
tervisele 

Madal 

Koos termilise 
kaitsega: madal 

 

Madal 
(Dadashzadeh et al. 
2018), (Dadashzadeh et 
al. 2018) 

Ilma termilise 
kaitseta: kõrge 

Keskmine 

Suur kütusepaagi maht (4x suurem kui bensiinipaak, et saada 
sama kogus energiat) 

 Kõrge Madal Keskmine 
(Salvi and Subramanian 
2015) 

PEM-
kütuseelement 

Vesinik on kõrge reaktsioonivõimega ja põhjustab metalli 
korrosiooni (bipolaarsete plaatide korrosioon) 

Pingelangus, efektiivsuse 
vähenemine 

Madal Madal Madal (Bethoux 2020) 

Vajab väga puhast vesinikku, kuna CO adsorbeerub Pt-
katalüsaatori pinnale ning vähendab selle aktiivsust 

Kütuseelemendi efektiivsuse 
vähenemine 

Vähetähtis 

CO mõju 
katalüsaatorile: 
madal 

 

Vähetähtis 
(Tuominen et al. 
2018),(Zhang et al. 2016) 
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Väävli (S) mõju 
katalüsaatorile: 
kõrge 

Vähetähtis 

Molekulaarse vesiniku ja hapniku kokkupuude katalüsaatori 
pinnal 

Süttimine/plahvatus Madal Madal Madal 

(Smaragdakis, 
Kamenopoulos, and 
Tsoutsos 2020), 

(Chaichan 2018) 

PEM-kütuseelementides kasutatav Pt on haruldane 
väärismetall 

Tarneraskused, keskkonnamõju Madal Keskmine Madal 

(Miotti, Hofer, and 
Bauer 2017), (dos Santos 
et al. 2017), (Bethoux 

2020) 

Temperatuuri mõju kütuseelementidele 

Vähene kogemus 
kütuselementide käivitumise 
katsetamisel -20 oC-st 
madalamatel temperatuuridel 

Kõrge Madal Keskmine (Lof et al. 2020) 

Infrastruktuur 
Vesiniksõidukite kasutuselevõtuks on vajalik tanklate 
olemasolu, mille mahutite ja jaotamistehnoloogia on kallim 
võrreldes diisliga 

Aeglustab vesinikuenergeetika 
rakendamist 

Kõrge Kõrge Kõrge 
(Bakker and Konings 

2018) 

Hooldus 

Kuna hooldus toimub sisetingimustes, siis lekke korral vesinik 
akumuleerub ruumis 

Tulekahju/plahvatus Madal Keskmine Madal 
(Ehrhart et al. 2019), 
(Dolman and Gallmetzer 

2018) 

Puudub hooldustöödeks vajalik kvalifitseeritud personal ja 
rajatised 

Ebaprofessionaalne hooldus Kõrge Madal Keskmine (Lof et al. 2020) 

Ohutus 

Elektrisüsteem Sisseehitatud kõrgepingeallikad Elektrilöök Madal Kõrge Keskmine (Lof et al. 2020) 

Vesiniku mõju 
metallidele 

Vesinikumolekulid võivad dissotsieeruda aatomvesinikuks, 
mis pikema aja jooksul võib põhjustada metalli haprumist ja 
purunemist 

Mahutite purunemine, lekkimine Madal Keskmine Madal 
(Bakker and Konings 
2018) 

Vesiniku 
säilitamine kõrge 
rõhu all 

Vesiniku leke Tulekahju teke Madal Keskmine Madal 
(Sinay and Konečný 
2018), (Bakker and 

Konings 2018) 
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5.4.5. PILOOTPROJEKT IV – VESINIKU KASUTAMINE RONGIDE KÜTUSENA 

Senini on peamiselt kasutusel olnud elektri- või diiselrongid. Järgnevas osas käsitletakse, millised 
tehnoloogilised riskid on seotud vesiniku kasutamisega raudteetranspordis ning milliste ohutusalaste 
küsimustega tuleb arvestada vesinikrongide kasutuselevõtul. 

KASUTATAVATE TEHNOLOOGIATEGA SEOTUD RISKID 

Olemasolevate rongide ümberehitus 
Põhiline murekoht on olemasolevate rongide moderniseerimine enne nende eluea lõppu. Olemasolevad 
rongid sõidavad peamiselt diislikütusel või elektrivõrgu toitel, seega on kütuseelementide tehnoloogia 
integreerimine keeruline, kuna nõuab kere- ja struktuurimuutusi. Sellega võivad kaasneda erinevad kaalu-, 
ruumi- ja paigaldusnõuded, mis võivad vähendada reisijateveo mahtu või piirata sõiduomadusi. (Ruf et al. 
2019) Olemasolevate diiselrongide ümberehitus on üks viis vesinikkütusele üleminekuks, ilma et peaks 
täiesti uusi ronge ostma. Olenevalt rongitüübist nõuab see aga rongides keeruliste struktuurimuudatuste 
tegemist, et ühildada neid kütuseelement-tehnoloogiaga, mis võib osutuda majanduslikult väga kulukaks. 
Lisaks kütuseelemendi paigaldamisele tuleb luua ka vesiniku hoiustamissüsteem ning kõik see nõuab rongi 
täielikku ümberehitamist (Ruf et al. 2019). Maanteetranspordi kütuseelemendisüsteemide puhul testitakse 
nende vastupidavust löökidele ja vibratsioonile, et tagada kütuseelemendi pikem eluiga. Rongide puhul 
võib aga vibratsioon ohustada kütuseelemendi tööd. Risk on seotud näiteks kiirrongide ja põhivedurite 
sagedase ühendamise ja lahti haakimisega (Ruf et al. 2019). 

Uute vesinikrongide projekteerimine 
Uute vesinikrongide põhilised probleemid on kõrge hind, madal dünaamiline jõudlus ning regeneratiivse 
pidurdusenergia salvestamise keerukus. Nende mõjude vähendamiseks on vaja süsteemi lisada 
superkondensaatorid või akud (Youn et al. 2020). Hetkel puudub piisav kogemus rongide jaoks 
kütuseelement-aku hübriidsüsteemi projekteerimiseks ning seetõttu ka vastavad standardid. Praegu on 
vaid mõnel jõuülekandesüsteemi tootjal standardiseeritud tooted, mida saab kohandada konkreetsete 
kasutusjuhtumite puhul. Seetõttu võivad tulevikus tekkida probleemid erinevate jõuülekandesüsteemide 
omavahelise integreerimisega süsteemidesse (Ruf et al. 2019). Üks võimalus on tulevikus kasutada 
kaherežiimilist süsteemi, millesse on kaasatud nii kütuseelemendi tehnoloogia kui kontaktvõrgu jõuallikas. 
Selliste süsteemide puhul oleks aga vaja täiendavaid invertereid ning nende projekteerimise puuduseks on 
vähene kogemus. Samuti võib probleemiks osutuda kontaktvõrgu ja katusele paigaldatud vesinikupaakide 
ühildamine (Ruf et al. 2019). Uute rongide projekteerimisel tuleb arvestada, et kütuseelemendi ja vesiniku 
hoiupaakide ruuminõudlus on võrreldes näiteks diisliga suurem, seega tuleb projekteerida täiesti uusi 
lahendusi ning nende nõuded võivad riigiti erineda (Ruf et al. 2019). Uute rongide kasutuselevõtuga 
seonduvaid riske võib hinnata madalaks, kuna vesinikronge on juba kasutusele võetud ning uued disainid 
ja tehnoloogiad on välja töötatud (Ruf et al. 2019). 

Vesinikkaubarongid 
Lisaks tavalistele liinirongidele arendatakse ka kaubaronge, kuid valdkonnas on vaja täiendavaid uuringuid, 
et vesinikkaubarongide sõiduulatus oleks piisav. Kaubarongid on võrreldes reisirongidega massilt 
suuremad ning selleks, et vedada sama koormust, mis diiselrongid, tuleks kasutada rohkem kütust (Next 
Stop, Hydrogen-Powered Trains 2020). Optimaalne oleks kasutada veeldatud vesinikku (kõrgema 
energiatiheduse tõttu), mis on sobilik just pikamaatranspordiks, kuid see nõuaks täiendavat infrastruktuuri 
arendamist ning suuri investeeringuid. Samuti võib kaaluda metanooli, LOHC-i või ammoniaagi kasutamist 
kaubarongide kütusena (Harvey 2021). 

Teine variant on vesiniku kasutamine manöövervedurite kütusena. Esimene vesinikupõhine lokomotiiv 
arendati välja 2002. aastal USAs ettevõttes Vehicle Projects Inc. Hiljemgi on tehtud sarnaseid 
arendusprojekte, näiteks 2012. aastal toodeti viis manöövervedurit, mida kasutati Lõuna-Aafrika 
kaevandustes (Hoffrichter 2019). Praegu on Kalifornias tegutseval ettevõttel Sierra Northern Railway kavas 
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investeerida 4 miljonit dollarit, et ehitada ja katsetada kütuseelementidel põhinevat manöövervedurit ning 
tulevikus loodetakse vesinikmanöövervedurid laiemalt kasutusele võtta terves osariigis (Clean Technica 
2021). Seega on suurim takistus vesinikkaubarongidele 2021. aastal suurte masside vedamiseks ebaküps 
tehnoloogia. 

Kütusepaagid 
Erinevate rongitüüpide jaoks tuleb välja töötada erinevad vesiniku hoiustamislahendused, kuna 
olemasolevad diisel- või elektrirongide mahutid pole selleks sobilikud. Kui hoiustada vesinikku veeldatud 
kujul, siis tuleb arvestada, et selle gaasistamiseks on lisaks vaja erinevaid kõrgsurvelisi gaasi 
puhvermahuteid (Ruf et al. 2019). Vesinikumahutid vajavad 20–30% rohkem ruumi kui diislikütusemahutid 
ning selleks tuleks välja mõelda uusi lahendusi. Üks võimalus on hoiustada kütusepaake rongi katusel, kuid 
osades riikides on selle kohta kehtestatud piirangud (Ruf et al. 2019). 

Kütusepaakidega seotud riskid on sarnased vesinikbusside kütusepaakide riskidega, mida käsitleti 
alapeatükis Pilootprojekt I – Vesiniku kasutamine linnaliinibusside kütusena.  

Kütuseelement 
Kütuseelementide jada on kogu süsteemi üks keskseid komponente ja ning kulude minimeerimiseks tuleks 
kütuseelemendi eluiga maksimaalselt pikendada. Tänapäeva kütuseelemendi eluiga on juba pikem, kuid 
kulude vähendamiseks tuleks leida alternatiive tööea edasiseks pikendamiseks (Ruf et al. 2019).  

Kütuseelementide elektrisüsteemides on arvukalt elektroonilisi komponente (nt andurid, juhtmed) ja siiani 
on neid raudteetingimustes toimimiseks liiga vähe testitud. Neid komponente võivad aga tugevalt 
mõjutada välised tegurid nagu vibratsioon, kuid mõju ulatust pole veel suudetud kindlaks teha (Ruf et al. 
2019). 

Kütuseelementide tehnoloogilisi riske on põhjalikumalt kirjeldatud alapeatükis Pilootprojekt I – Vesiniku 
kasutamine linnaliinibusside kütusena. 

Aku 
Akud on hübriidrongide olulised komponendid. Kütuseelementrongide kasutuselevõtul tuleb valida ka 
optimaalne akutüüp, mis kohanduks kõige paremini asjakohaste tingimustega. Aku peab olema kiirelt 
laetav, pika elueaga ja mõistliku kaalu ning suurusega, et seda rongi pardale mahutada (Ruf et al. 2019). 

Hübriidrongid vajavad väga suuri akusid ning see suurendab ka kulusid. Nagu ka kütuseelementide puhul, 
peaks akude eluiga olema võimalikult pikk, et neid ei peaks nii tihti välja vahetama, kuna nii on võimalik 
kulusid kokku hoida. Vajalik on valida raudteetingimustes kasutamiseks sobivad akud, mis peaks vastu 
võimalikult palju laadimistsükleid (Ruf et al. 2019).  

Infrastruktuur 
Kütuseelementidel põhineva rongi kasutuselevõtul on oluline kriteerium, et tankimine toimuks sama kiirelt 
kui diiselrongide puhul. Diiselrongide tankimine kestab keskmiselt 30 min ning vesinikutanklat tuleks 
seetõttu kohandada kiireks tankimiseks, kuna vesinikukogused on suured (>200 kg). See tähendaks, et 
düüside läbilaskevõime peaks olema >120 g/s või peaks olema võimalus tankida rongi korraga kahe düüsiga 
(Ruf et al. 2019). 

Täpsemalt on tanklatega seotud riskidega võimalik tutvuda vesinikutanklaid kirjeldavas alapeatükis 
Pilootprojekt II – Vesiniku kasutamine sõiduautode kütusena. 

Hooldus 
Kütuseelementidega rongidel on hooldustoimingute tegemiseks vaja vesiniku tühjendussüsteemi, et enne 
hooldust saaks vesiniku ohutult välja lasta (Ruf et al. 2019). 

Vesinikrongide hooldusprotseduur sarnaneb busside hooldusega, mida on kirjeldatud alapeatükis 
Pilootprojekt I – Vesiniku kasutamine linnaliinibusside kütusena.  



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

V OSA – Pilootprojektide ühiskondlik, tehnoloogiline ja ohustusalane riskianalüüs 

 

 

 

278 

 

OHUTUS 

Lisaks majanduslikele ja tehnoloogilistele aspektidele tuleb tähelepanu pöörata ka ohutusele. Näiteks 
soovitatakse ohutuse tagamiseks paigaldada vesinikumahutid katusele, kuna see võimaldab lekke korral 
vesinikul ohutult atmosfääri hajuda ning õnnetuste korral vähendab see plahvatuse- või tulekahjuohtu. 
Lisaks soovitatakse kasutada 700 bar mahutite asemel 350 bar mahuteid, kuna katusele paigutades on 
selleks piisavalt ruumi ning nii saab hoida sõidukite raskuskeseme normi piires. (Piraino, Genovese, and 
Fragiacomo 2021). 

Sõltuvalt vesinikupaakide paigaldusmeetoditest tuleb kasutusele võtta täiendavaid ohutussüsteeme. 
Suure vesinikukoguse hoiustamine võib hädaolukorras osutuda suureks ohuks ja riskide leevendamiseks 
tuleks paigaldada suured ventilatsioonisüsteemid, kuna komprimeeritud vesiniku hoiustamine 
katseruumides võib lekke korral takistada looduslikku ventilatsiooni. Samuti on vajalik kütusepaagid 
elektrimootoritest ja reisijatest võimalikult hästi eraldada ning mahutid tuleks täiendavalt isoleerida ja 
paigaldada mitu kihti, et mahuti purunemise korral vältida suure koguse vesiniku lekkimist (Ruf et al. 2019). 

MEETMED RISKIDE LEEVENDAMISEKS 

Vesinikuõnnetuste korral, näiteks rööbastelt mahasõidu puhul, on märkimisväärne lekkeoht ning see võib 
põhjustada tulekahju. Riskide vähendamiseks tuleks vesinikumahutid paigaldada rongi katusele, et vesinik 
hajuks õnnetuse korral atmosfääri, mitte ei koguneks ruumi, sest sel juhul on süttimise tõenäosus palju 
suurem (Mustafa et al. 2018).  

Vesiniku kaalumuutuste mõju vähendamiseks on võimalik paigaldada lisaraskustena terasplaadid, et hoida 
rongide jõudlust samade normide piires. Samuti tuleb täiendavalt korraldada katseid ja teste, et kindlaks 
teha, milline on vibratsiooni mõju kütuseelemendile ja teistele seadmetele, ning vajadusel välja töötada 
efektiivsemad lahendused (Ruf et al. 2019). 

KOKKUVÕTE 

Rongide eluiga on pikk ja seetõttu võib vesinikrongide kasutuselevõtuks olla vaja olemasolevad diiselrongid 
ümber ehitada. See on aga tehnoloogiliselt keerukas protsess. Vesinikrongide ümberehituseks tuleb 
paigaldada uued vesinikupaagid, mis on võrreldes diiselrongide kütusepaakidega mahult kordades 
suuremad. Samuti võivad kütusepaagid saada kahjustada avarii või välise tulekahju korral, põhjustades 
tulekahju- või plahvatusohtu. Rongides kasutatavate kütuseelementide suurim puudus on katalüsaatorites 
kasutatava plaatina haruldus. Lisaks pole kütuseelemente raudteel esineva vibratsiooni ja löökide suhtes 
piisavalt katsetatud. Hetkel puudub piisav kogemus rongide jaoks kütuseelement-aku hübriidsüsteemi 
projekteerimiseks, seetõttu võivad tulevikus tekkida probleemid erinevate jõuülekandesüsteemide 
omavahelise integreerimisega. Hooldustoiminguteks on vajalik tühjendussüsteem, et vesinikku saaks 
ohutult välja lasta. Sisetingimustes rongi hooldamise puhul peab ruumis olema hea ventilatsioonisüsteem, 
et vältida lekke korral plahvatusohtliku segu kogunemist.  

Vesinikronge on otstarbekas kasutada piirkondades, kus raudteeliinide elektrifitseerimine pole mõttekas. 
Selle abil saab vähendada kohalikul tasandil nii müra kui ka süsinikuheiteid. Kütuseelementidel põhinevate 
rongide kasutuselevõtu potentsiaal on suur ja üldine TVT on 8. Euroopa on vesinikrongide arendamises 
juhtpositsioonil ning juba on rajatud suuremahulised taristud. Saksamaal sõidavad lühikesel marsruudil 
kaks kütuseelementidega Alstomi rongi (IEA 2020). Alstomi vesinikrong on kasutusele võetud ka Hollandis 
(ALSTOM 2020).
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TABEL 5.8 VESINIKRONGIDE KASUTUSELEVÕTUGA SEONDUVAD TEHNOLOOGILISED JA OHUTUSALASED RISKID, NENDE ESINEMISE TÕENÄOSUS JA MÕJU 
SUURUS 

VALDKOND TEGUR RISKID TAGAJÄRJED TÕENÄOSUS RASKUSASTE RISKITASE VIIDE 

Tehnoloogilised 
riskid 

Olemasolevate 
rongide 
ümberehitus 

Vesiniku hoiustamise mahutid nõuavad 
võrreldes diiselrongide paakidega 20–
30% rohkem ruumi 

Vajadus kohalda rongid uute mahutitega Keskmine Madal Madal (Ruf et al. 2019)  

Olemasolevad rongid vajavad 
ümberehitust 

Vesinikupaagi suure kaalu ja kütuseelemendi 
jaoks vajaliku lisaruumi tõttu tuleb rong 
täielikult ümber ehitada ning see on kulukas 

Madal Keskmine Madal (Ruf et al. 2019) 

Elektrivõrgu ja kütuseelementide koos 
kasutamine vajab uurimist 

Kontaktvõrgu ja katusele paigaldatud 
vesinikupaagi koostalitluse probleemid 

Vähetähtis Keskmine Vähetähtis (Ruf et al. 2019) 

Muutused rongi kaalus võivad 
mõjutada jõudlust 

Rong ei täida jõudlusnõudeid, kuna mass on 
väiksem 

Vähetähtis Madal Vähetähtis 
(Ruf et al. 2019), 
(Mustafa et al. 2018) 

Mootorisüsteem 

Puudub kogemus kütuseelementide-
akude hübriidsüsteemide 
väljatöötamiseks rongide jaoks 

Standardiseeritud süsteemide puudumise 
tõttu pole teada, kuidas erinevaid 
jõuülekande süsteeme omavahel 
integreerida, tuleb läheneda juhtumipõhiselt 

Vähetähtis Keskmine Vähetähtis (Ruf et al. 2019) 

Vibratsiooni kahjustav mõju 
kütuseelemendile 

Häired kütuseelemendi töös Vähetähtis Madal Vähetähtis (Ruf et al. 2019) 

Kütuseelement 

Kütuseelemendi süsteemi vastupidavus 
raudteedel 

Elektroonilised komponendid (näiteks 
andurid) võivad olla raudteel 
ebausaldusväärsed, kuna neid pole nii suure 
vibratsiooniga keskkonnas töötamisel 
katsetatud 

Vähetähtis Madal Vähetähtis (Ruf et al. 2019) 

Vesinik on kõrge reaktsioonivõimega ja 
põhjustab metalli korrosiooni 
(bipolaarsete plaatide korrosioon) 

Pingelangus, efektiivsuse vähenemine Madal Madal Madal (Bethoux 2020). 



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

V OSA – Pilootprojektide ühiskondlik, tehnoloogiline ja ohustusalane riskianalüüs 

 

 

 

280 

 

Vajab väga puhast vesinikku, kuna CO 
adsorbeerub Pt-katalüsaatori pinnale 
ning vähendab selle aktiivsust 

Kütuseelemendi efektiivsuse vähenemine Vähetähtis 

CO mõju 
katalüsaatorile: madal 

 

Vähetähtis 
(Tuominen et al. 
2018),(Zhang et al. 
2016). 

Väävli (S) mõju 
katalüsaatorile: kõrge 

Vähetähtis 

Molekulaarse vesiniku ja hapniku 
kokkupuude katalüsaatori pinnal 

Süttimine/plahvatus Madal Madal Madal 

(Smaragdakis, 
Kamenopoulos, and 
Tsoutsos 2020), 
(Chaichan 2018) 

PEM-kütuseelementides kasutatav Pt 
on haruldane väärismetall 

Tarneraskused, keskkonnamõju Madal Keskmine Madal 

(Miotti, Hofer, and 
Bauer 2017), (dos 
Santos et al. 2017), 
(Bethoux 2020). 

Aku Aku eluiga Akude väljavahetamine suurendab kulusid Vähetähtis Keskmine Vähetähtis (Ruf et al. 2019) 

Kütusepaak 

Paagid vajavad suuremat hoiuruumi 

Vajadus välja töötada uued 
hoiustussüsteemid. Veeldatud vesiniku 
hoiustamise korral tuleb paigaldada ka 
surugaasi lisamahutid, kuna kütuseelement 
tarbib vaid gaasilist vesinikku 

Madal Kõrge Keskmine (Ruf et al. 2019) 

Mahuti purunemisel eraldub suures 
koguses vesinikku 

Tagajärjed on tulekahju ja plahvatus Vähetähtis Madal Vähetähtis (Ruf et al. 2019) 

Avarii korral vesinikupaagi purunemine 
ja vesiniku lekkimine suures ulatuses 

Tulekahju ja plahvatus, mõju inimeste elule ja 
tervisele 

Madal Madal Madal 
(Ehrhart et al. 2020), 

(Chaichan 2018). 
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Kütusepaagi materjali kahjustus 
(tootmisvead, ülekoormus, vale 
käitlemine, vesiniku omandustest 
tingitud mõju metallile) 

Vesiniku aeglane leke ja tulekahju teke Madal Kõrge Keskmine 
(Sinay and Konečný 
2018), (Chaichan 
2018). 

Kerged, kuid mehaaniliselt tugevad 
komposiitpaagid lagunevad termilise 
koormuse (tulekahju) korral 

Lööklaine ja tulekera, tõsised tagajärjed 
inimeste elule ja tervisele 

Madal 

Koos termilise kaitsega: 
madal 

 

Madal 
(Dadashzadeh et al. 
2018), (Dadashzadeh 

et al. 2018). 

Ilma termilise kaitseta: 
kõrge 

Keskmine 

Hooldus 

Hoolduse tarbeks on vaja rajada 
rongide kütuse tühjendussüsteemid 

Puuduvad standardid, hooldusjuhendid ja 
teenusepakkujad 

Madal Madal Madal (Ruf et al. 2019) 

Kuna hooldus toimub sisetingimustes, 
siis lekke korral vesinik akumuleerub 
ruumis 

Tulekahju/plahvatus Madal Keskmine Madal 
(Ehrhart et al. 2019), 
(Dolman and 
Gallmetzer 2018). 

Puuduvad hooldustöödeks vajalikud 
kvalifitseeritud personal ja rajatised 

Ebaprofessionaalne hooldus Kõrge Madal Keskmine (Lof et al. 2020) 

Tankimine Pikk tankimisaeg 

Kuna tankimisaeg peaks olema ligikaudu 
sama, mis diiselrongidel, tuleks suure 
vesinikukoguse kiiremaks tankimiseks 
paigaldada mitu düüsi või suurendada nende 
läbilaskevõimet 

Vähetähtis Vähetähtis Vähetähtis (Ruf et al. 2019) 

Ohutus 
Vesiniku mõju 
metallidele 

Vesinikumolekulid võivad 
dissotsieeruda aatomvesinikuks, mis 
pikema aja jooksul võib põhjustada 
metalli haprumist ja purunemist 

Mahutite purunemine, lekkimine Madal Keskmine Madal 
(Bakker and Konings 
2018). 
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Vesiniku 
säilitamine kõrge 
rõhu all 

Vesiniku leke Tulekahju teke Madal Keskmine Madal 
(Sinay and Konečný 
2018), (Bakker and 
Konings 2018). 

 
Kütuseelemendid 
on müravabad 

Teised liiklejad ei pruugi sõidukit 
märgata 

Liiklusõnnetused Kõrge Keskmine Kõrge 

(Sinay and Konečný 
2018), (Smaragdakis, 
Kamenopoulos, and 

Tsoutsos 2020) 
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5.4.6. PILOOTPROJEKT V – VESINIKU KASUTAMINE PARVLAEVADE KÜTUSENA 

Rahvusvaheline laevandus tekitab 2,4% globaalsetest heitekogustest ja kuna peamine kütuseallikas on 
raske kütteõli, eraldab see ka suures koguses saasteaineid, näiteks vääveloksiide. Vesinik võib olla 
lahendus, mille abil saavutada jätkusuutlik meretransport kas vesiniku põletamisega 
sisepõlemismootorites või selle kütuseelementides kasutamisega (McKinlay, Turnock, and Hudson 
2020).  

KASUTATAVATE TEHNOLOOGIATEGA SEOTUD RISKID 

Tankimine/punkerdamine  
Laeva tankimise juures on oluline roll tankuritel, kuna harilike sõidukite tankimisel on sõiduk paigal, 
kuid laevade puhul liigub sõiduk pidevalt, mistõttu tuleb valida sobivaim moodus tankimiseks. 
Tankureid on kahte liiki. Esimene on manuaalne, mida kasutatakse nii busside kui rongide puhul. Teine 
on automaatne süsteem, kus düüsi asendit suunab robotkäsi. Automaatne lahendus on sobilik 
suurematele LH2 laevadele, mille puhul kasutatakse pikki ja raskeid voolikuid. Tankimisega kaasnev 
oht on liiga kiire täitumine, kuna vesiniku kiirel kokkusurumisel võib kuumus põhjustada 
vesinikumahuti tõsise rikke. Seetõttu varustatakse düüsid infrapunasaatjatega, mis peatavad voolu, 
kui mahutis tõuseb temperatuur üle lubatud piiri (Hyde and Ellis 2019).  

Ruumi- ja kaalupiirangud 
Väga oluline aspekt on vesinikupõhise kütuse energiatihedus, kuna see määrab hoiuruumi, 
kaalunõuded ja tankimise (või punkerdamise) kiiruse. See tähendab, et olemasoleva kütuseliigi 
vahetamine uue vastu suurendab laeva pardal hoiustatavate kütusemahutite mahtu või siis tuleb 
laevu tihemini punkerdada. Samas on laevades planeeritud alati suurem kütusevaru kui tegelikult vaja 
läheb ning suurte merelaevade puhul, millel on suur kandevõime, moodustab kütusepaak vaid 1–2% 
kogukaalust (Van Hoecke et al. 2021). 

Hoiustamine surugaasina 
Normaaltemperatuuril ja -rõhul on vesiniku tihedus 0,09 kg/m3, mistõttu on vaja väga suurt 
kütusepaaki ning vesinikku hoiustatakse tavaliselt kuni 700 bar rõhu all. Komprimeerimisel ei vähene 
aga tihedus lineaarselt (McKinlay, Turnock, and Hudson 2020). Vesiniku hoiustamine gaasiballoonides 
tagab süsteemi väikse kaalu ja mahutiheduse, kuid sel juhul on silindrite hoiustamiseks vaja kasutada 
suurt osa laevatekist ja trümmist. Peale selle on probleemne madala tihedusega gaasi pikk tankimis-/ 
punkerdusaeg. Suur laev vajaks oma tööks üle 100 t vesinikku, kuid sellise koguse tankimiseks kuluks 
mitu nädalat või läheks tarvis väga palju tankureid. Nii suure hulga tankimispüstolite kinnitamine ja 
lahti ühendamine oleks aga väga keeruline ja aeganõudev tegevus. Teine alternatiiv on kassett-tüüpi 
kütusesüsteem, kus vesinikku oleks võimalik hoiustada merekonteineritesse paigaldatud 
vesinikupaakide abil, mille saab laevale laadida. See oleks sobiv väiksemat tüüpi laevade, näiteks 
praamide jaoks, kuid suurte laevade puhul pikendaks see märkimisväärselt sadamas viibitud aega, mis 
kulub konteinerite peale- ja mahalaadimiseks (Van Hoecke et al. 2021). 

Hoiustamine veeldatud vesinikuna 
Veeldatud vesinikku tuleb hoiustada temperatuurivahemikus –240,15 °C kuni –259,35 °C, kuid 
vahemiku saavutamine ja selles püsimine nõuab märkimisväärses koguses energiat, mille tõttu kasvab 
energiatarve kuni 30%. Samuti on kapitalikulud 4–5 korda suuremad kui gaasilise vesiniku puhul 
(McKinlay, Turnock, and Hudson 2020). Veeldatud vesiniku suurim probleem on madal temperatuur 
ja vesiniku aurustamine. Mahuti jaoks on vaja spetsiaalseid isolatsioonimaterjale, et soojusvoog 
mahutisse oleks võimalikult väike. Samuti tuleb veeldatud vesiniku käitlemiseks luua vastav 
infrastruktuur. Võrreldes LNG-ga on veeldatud vesinikku vaja hoiustada veelgi madalamal 
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temperatuuril ning selle energiatihedus on kaks korda väiksem, seega tuleb võrreldes LNG-ga 
hoiustada korraga rohkem vedelikku. Teatud aja jooksul mingi hulk vesinikku siiski vältimatult 
aurustub ning läheb kaotsi (Van Hoecke et al. 2021). 

Laevade puhul on kütusena võimalik kasutada ka ammoniaaki või teisi vesinikukandjaid. Ammoniaagi 
hoiustamisega seotud riskidega on võimalik tutvuda alapeatükis Pilootprojekt VIII – Vesinikust 
toodetud ammoniaagi eksport. 

Kütuseelemendid  
Praeguses merendussektoris on kütuseelement väga uudne tehnoloogia, kuna laevanduses on 
aastakümneid kasutatud sisepõlemismootoreid. (Van Hoecke et al. 2021). Elektrilise jõuülekande 
kasutamine nõuaks laevade põhimõttelist muutmist ja elektrifitseerimist, seetõttu oleks tõenäoliselt 
vesiniku põletamine sisepõlemismootorites lühemas perspektiivis ökonoomsem. Samas pikas 
perspektiivis on kütuseelemendid tõenäoliselt kõige tõhusamad ja ökonoomsemad lahendused. PEM-
kütuseelementi peetakse puhta vesiniku kasutamisel kõige optimaalsemaks variandiks (McKinlay, 
Turnock, and Hudson 2020) 

Kütuseelementide riske on eelnevalt kirjeldatud alapeatükis Pilootprojekt I – Vesiniku kasutamine 
linnaliinibusside kütusena.  

OHUTUS 

Vesinikul on madal süttimisenergia (0,017 mJ), kuid hapnikuga segunedes on segu siiski väga 
süttimisohtlik. Vesinik on väike molekul ja võib kergelt torustiku või ladustamissüsteemi liigenduste 
või pragude kaudu välja lekkida. Lisaks on vesinik lõhnatu värvitu gaas, mis pole küll mürgine, kuid võib 
sisetingimustes põhjustada lämbumisohtu, kui suures koguses hapnikku asendub vesinikuga. 
Komprimeeritud olekus tuleb pidevalt kontrollida, et ülerõhk ei tekitaks plahvatusohtu. Veeldatud 
vesiniku hoiustamisel tuleb kasutada sobivaid materjale, et krüogeensetel temperatuuridel paak 
hapraks ei muutuks. Laeva pardal tekkivad lekked on eriti ohtlikud, kuna krüogeenne vesinik võib 
kahjustada laeva teraskonstruktsioone ja keret. Krüogeense vesiniku lekkimisel võivad moodustuda 
madala temperatuuriga aurupilved, mis võivad kujutada tõsist ohtu laeva pardal töötavatele 
inimestele. Veeldatud vesiniku lekkimisel tekkivad aurupilved sisaldavad ka suures koguses veeauru, 
mis tähendab, et nad on õhust raskemad ja ei haju nii kiirelt ning see võib tekitada plahvatusohtliku 
olukorra (Van Hoecke et al. 2021). Vesiniku käitlemisel tuleb arvestada EL-i eeskirjadega, sh mahuteid 
peab hoiustama hästi ventileeritud kohtades, mis asuvad süüteallikatest eemal (McKinlay, Turnock, 
and Hudson 2020). 

MEETMED RISKIDE LEEVENDAMISEKS 

Vesinikul töötavate praamide ehitamisel tuleks paigaldada turvalisuse tagamiseks tulekahju 
avastamise ja kustutamise süsteem, mis õhutab tulekahju tekkimisel paake, et vähendada mahutite 
purunemise ohtu. Vesinikumahutite ümbrisesse tuleks paigaldada tuletõkkeseinad, et suunata 
plahvatusjõud või tulejuga ülespoole. Paakide alla ja külgedele tuleks paigaldada tuletõkkematerjalid 
ja tugikonstruktsioonid, et paagi purunemise, välise kokkupõrke või tulekahju korral kaitsta reisijate 
salongi. Tuleks valida väiksema läbimõõduga torustikud, kuna sellisel juhul vabaneb õnnetuse korral 
vähem kütust ja tagajärjed on leebemad. Tuleb paigaldada ventilatsioonisüsteemid, mis suudaks 
korraga vastu võtta suuri vooluhulkasid (Aarskog et al. 2020). Juhul kui laev tankimisel soovimatus 
suunas liikuma hakkab, on tankimisvoolikule ühendatud seade, mis eraldab kontrollitult vooliku kaks 
poolt, tihendades mõlemad otsad, nii et vesinikku ei leki (Hyde and Ellis 2019). 

KOKKUVÕTE 
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Vesiniku kasutamisel laevade või praamide kütusena on suurim kitsaskoht olemasolevate laevade 
ümberehitamise vajadus – laevad tuleb kas täielikult elektrifitseerida või peab nende 
sisepõlemismootorite süsteeme vahetama/täiustama. Suureneda võib kütuse hoiuruumi vajadus ning 
pikeneda tankimiseks kuluv aeg. Hetkel puuduvad sadamates ka vajalikud tanklad ning hoiumahutid. 
Ohutuse tagamiseks tuleb gaasitorustikke ja seadmeid pidevalt jälgida ning varustada süsteemid 
vesinikuandurite ja hädaseiskamise süsteemidega, et lekke korral ventileeritaks eralduv gaas 
atmosfääri. 

Kütuseelementtehnoloogiate TVT laevandussektoris on 7. Kütuseelemendid on hetkel eelkõige 
sobilikud väiksemate laevade ja praamide jaoks. Käimas on mitmeid projekte, näiteks Norra plaanib 
2021. aasta jooksul esimese H2 hübriidkütuseelementidega laeva kommertskasutusse võtta. ABB aga 
töötab välja megavattmahus kütuseelemente, et toita suurte konteinerlaevade abiseadmeid (IEA 
2020).
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TABEL 5.9 TEHNOLOOGILISED JA OHUTUSALASED RISKID VESINIKU KASUTAMISEL PARVLAEVADE KÜTUSENA NING NENDE MÕJU HINDAMINE 

VALDKOND TEGUR RISKID TAGAJÄRJED TÕENÄOSUS RASKUSASTE RISKITASE VIIDE 

Tehnoloogilised 
riskid 

Gaasilise vesiniku 
hoiustamine 

 

Kütusemahutid nõuavad rohkem ruumi  Kõrge Madal Keskmine 
(Van Hoecke et al. 2021), (McKinlay, 
Turnock, and Hudson 2020) 

Pikk tankimis- või punkerdusaeg  Vähetähtis Vähetähtis Vähetähtis 
(Van Hoecke et al. 2021), (McKinlay, 
Turnock, and Hudson 2020) 

Vesinikku hoiustatakse kõrge rõhu all, tulekahju 
korral võib mahuti puruneda 

Plahvatus, tulekera teke, inimeste 
tervisekahjustused 

Ilma 
leevendavate 
meetmeteta: 
kõrge 

 

Ilma 
leevendavate 
meemeteta: 
kõrge 

 

Kõrge 

(Pan et al. 2016), (Gye et al. 2019)  

Koos 
leevendavate 
meetmetega: 
madal 

Koos 
leevendavate 
meetmetega: 
keskmine 

Madal 

Mahuti purunemine 

Mahuti purunemine põhjustab lühiajalise 
lööklaine. Pärast seda jääb laev küll 
pinnale, kuid ilmselt kaotab juhitavuse. 
Laev saab kahjustada, aknad purunevad, 
inimesed saavad vigastada 

Madal Kõrge Keskmine (Aarskog et al. 2020) 

Veeldatud vesiniku 
hoiustamine 

Veeldamine ja jahutamine on suure 
energiakuluga 

 Madal Madal Madal 
(Van Hoecke et al. 2021), (McKinlay, 
Turnock, and Hudson 2020) 

Vältimatu soojusvoog mahutitesse põhjustab 
vesiniku aurustumist ja kadu 

Lekkimine ja plahvatus Vähetähtis Madal Vähetähtis 
(Van Hoecke et al. 2021), (McKinlay, 
Turnock, and Hudson 2020). 

Veeldatud LH2 puhul on temperatuur väga 
madal ja lekkimine võib põhjustada 
alajahtumist ja külmumist 

Inimeste tervisekahjustused Madal Keskmine Madal (Genovese et al. 2020) 
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Kui paaki lekib õhk ja niiskus pääseb ligi, siis see 
võib tekitada jääd, kahjustades torusid ja 
ventiile 

Seadmete kahjustused Madal Keskmine Madal (Genovese et al. 2020) 

LH2 mahuti katastroofiline purunemine Plahvatus, tulekahju Vähetähtis Kõrge Vähetähtis (Moonis, Wilday, and Wardman 2010) 

Kütuseelemendid 

Kütuseelementide kasutamine nõuaks laevade 
täielikku elektrifitseerimist 

Laevade täielik ümberehitus, kulude 
suurenemine 

Kõrge Keskmine Kõrge 
(Van Hoecke et al. 2021), (McKinlay, 
Turnock, and Hudson 2020) 

 
Vesinik on kõrge reaktsioonivõimega ja 
põhjustab metalli korrosiooni (bipolaarsete 
plaatide korrosioon) 

Pingelangus, efektiivsuse vähenemine Madal Madal Madal (Bethoux 2020). 

 
Vajab väga puhast vesinikku, kuna CO 
adsorbeerub Pt-katalüsaatori pinnale ning 
vähendab selle aktiivsust 

Kütuseelemendi efektiivsuse vähenemine Vähetähtis 

CO mõju 
katalüsaatorile: 
madal 

 

Vähetähtis 

(Tuominen et al. 2018),(Zhang et al. 
2016). 

Väävli (S) mõju 
katalüsaatorile: 
kõrge 

Vähetähtis 

 PEM-kütuseelemendi lühike eluiga Hoolduskulude suurenemine Madal Madal Madal (Zhang et al. 2016). 

 
Molekulaarse vesiniku ja hapniku kokkupuude 
katalüsaatori pinnal 

Süttimine/plahvatus Madal Madal Madal 
(Smaragdakis, Kamenopoulos, and 
Tsoutsos 2020), (Chaichan 2018) 

 
PEM-kütuseelementides kasutatav Pt on 
haruldane väärismetall 

Tarneraskused, keskkonnamõju Madal Keskmine Madal 
(Miotti, Hofer, and Bauer 2017), (dos 

Santos et al. 2017), (Bethoux 2020). 

Ohutus 

Ventilatsioonisüste
em 

Tulekahju ja plahvatus ventileerimise käigus Plahvatus Vähetähtis Madal Vähetähtis (Aarskog et al. 2020) 

Kõrgrõhutorustikud Ventiilide, filtrite, torude leke (rõhk 250 baari) Tulejoad Madal Madal Madal (Aarskog et al. 2020) 
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Lekkimine 

Veeldatud vesiniku leke 
Krüogeenne vesinik võib kahjustada laeva 
teraskonstruktsioone ja keret 

Madal Keskmine Madal 
(Van Hoecke et al. 2021), (McKinlay, 
Turnock, and Hudson 2020) 

Veeldatud vesiniku lekkimisel tekkivad niisked 
aurupilved 

Plahvatus, mõju inimeste elule ja tervisele Madal Keskmine Madal 
(Van Hoecke et al. 2021), (McKinlay, 
Turnock, and Hudson 2020) 

Vesiniku mõju 
metallidele 

Vesinikumolekulid võivad dissotsieeruda 
aatomvesinikuks, mis pikema aja jooksul võib 
põhjustada metalli haprumist ja purunemist 

Mahutite purunemine, lekkimine Madal Keskmine Madal (Bakker and Konings 2018). 
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5.4.7. PILOOTPROJEKT VI – VESINIKU LISAMINE MAAGAASITRASSI 

Erinevalt maagaasist pole vesinikul olemasolevat infrastruktuuri ning uue taristu ehitamist peetakse 
riskantseks ja kalliks. Seetõttu on uuritud võimalusi vesiniku lisamiseks olemasolevasse maagaasivõrku. 
(Ogden et al. 2018).  

KASUTATAVATE TEHNOLOOGIATEGA SEOTUD RISKID JA OHUTUS 

Gaasituvastusseadmed 
Maagasi jaoks mõeldud gaasituvastusseadmed ei pruugi vesiniku ja maagaasi segu puhul efektiivselt 
toimida. Vesinik põleb kahvatu sinise leegiga ning see ei tekita päevavalguse käes nähtavat suitsu ega leeki 
ja soojuskiirgust eraldub vähem. Seetõttu võivad paljud vesinikulekked jääda avastamata ning laiemalt 
levida. Vesinikulekete tuvastamiseks on vaja spetsiaalseid turvasüsteeme. Kuna maagaasi puhul 
kasutatavad odorandid nagu merkaptaan ei sobi vesiniku jaoks, siis on lekete tuvastamine keerulisem 
(Messaoudani et al. 2016). Praegu kasutusel olevad lõhnaained võivad saastata ka kütuseelemente, mis on 
vesiniku kasutamisel üks tähtsamaid komponente (Agabus et al. 2020). 

JOONIS 5.5 TÕKKESEINA TESTIMINE 

 

Allikas: HAMMER; H2tools.org 

Probleemseks võib osutuda ka see, et Eestis kasutusel olevad gaasikromatograafid on mõeldud eelkõige 
maagaasi mõõtmiseks ning nende projekteerimisel pole arvestatud vesiniku lisamisega. Seega ei ole 
kromatograafid suutelised vesinikkomponenti tuvastama ning maagaasi ja vesiniku segu kütteväärtust pole 
võimalik arvutada. Tuleks uurida olemasolevate kromatograafide spetsifikatsioone ning hinnata nende 
sobivust vesiniku lisamisel maagaasile. Vajaduse korral tuleb olemasolevad kromatograafid välja vahetada 
(Agabus et al. 2020). 

Turbiinmõõturite puhul tuleb vesiniku ja maagaasi (CH4/H2) segu mõõtemääramatusi kontrollida just 
madala tiheduse tõttu. Muud tehnoloogiad, eriti ultrahelimõõturid, säilitavad mõõtetäpsuse, kui lisatud 
vesiniku hulk on kuni 15% (Fúnez Guerra et al. 2020).  

Võrguseadmed 
Vesinik võib mõjutada ka võrguseadmeid ja põhjustada talitlushäireid ning seetõttu tuleb eelnevalt 
kindlaks teha, milline süsteemi osa on vesiniku suhtes kõige tundlikum. Samuti peaksid seadmete tootjad 
välja töötama uued ühilduvad seadmed, mis sobivad kasutamiseks nii puhta aine kui ka maagaasi-vesiniku 
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segu puhul. Kompressoreid ja gaasiturbiine tuleb reguleerida, kohandada või need asendada, et seadmed 
toimiks ka vesiniku kasutamisel efektiivselt (Fúnez Guerra et al. 2020). Kompressorid taluvad ilma eriliste 
piirangutega kuni 5%vol vesinikukogust, kuid üle selle on juba vaja süsteemi modifitseerida. Mehaanilised 
kompressorid suudavad probleemideta taluda ka kuni 10%vol vesinikku (Agabus et al. 2020). Kuna 
vesinikukontsentratsioon võib ajas muutuda, siis tuleb paigaldada kas uued reguleerimissüsteemid või 
vesinikueraldusmembraanid (Fúnez Guerra et al. 2020).  

Mõju torustikele 
Vesiniku lisamisel maagaasivõrku on peamine risk vesiniku haprumine ehk lahustumine metallis. See 
nähtus esineb peamiselt rauast ja terasest torustikes ning haprumise tagajärjel võivad tekkida torustikesse 
praod. Seda tüüpi kahjustusega ei kaasne keemiline reaktsioon ning ei moodustu teisi ühendeid ja see 
muudab võimaliku haprumise tuvastamise keeruliseks (Agabus et al. 2020). 

Mõjud ilmnevad vesiniku pikaajalisel kasutamisel ning tulemuseks on isolatsioonimaterjalide kahjustumine 
ja torustike mehaaniliste omaduste halvenemine, mis võib mõjutada kogu süsteemi toimivust. Sellel võivad 
olla katastroofilised tagajärjed (Messaoudani et al. 2016). 

Vesiniku mõju terastorudele sõltub erinevatest teguritest nagu torustiku diameeter, tootmisaasta ja 
päritolu, terase puhtus (kas see sisaldab väävli- ja fosforiühendeid), keevitusprotseduur ja töötingimused 
(Fúnez Guerra et al. 2020). 

Vesinik võib panna terasest maagaasijuhtme murenema ja muuta selle rabedaks, kuid sellise stsenaariumi 
puhul hajub vesinik lekke korral suurima tõenäosusega atmosfääri ega sütti. Kui see aga peaks süttima, siis 
on mõju lähedalasuvatele inimestele suur. Eeldatavasti rajatakse torustikud kohta, kus asustustihedus on 
väiksem (Ogden et al. 2018). 

Hetkel puuduvad pikaajalised teadmised vesiniku mõjudest maagaasitorustikele, kui seda lisatakse 
erinevates kontsentratsioonivahemikes maagaasile ja pole ka asjakohaseid kogemusi. Neid teadmisi on 
vaja, et tuvastada ja asendada potentsiaalselt ohtlikud torustikulõigud. See on küll kulukas protsess, kuid 
kokkuvõttes odavam võrreldes täiesti uue gaasivõrgu ehitamisega (Agabus et al. 2020). 

Uuringutest on selgunud, et vesinikku võib segada maagaasi hulka 5–15% ulatuses, ilma et sellega kaasneks 
märkimisväärseid riske. Siiski tuleb toonitada, et seda ei saa võtta rusikareeglina ning parem on 
juhtumipõhine lähenemine, kuna sobiv kontsentratsioon võib sõltuda torujuhtmete omadustest ja 
maagaasi koostisest (Ogden et al. 2018). 

Mõju CNG-veokitele 
CNG-veokite elementide projekteerimisel Euroopa standardite kohaselt arvestatakse maksimaalselt 2%vol 
vesinikusisaldusega. Seega võivad suurema vesinikusisaldusega kütusega töötamisel olla kõik CNG-autode 
elemendid potentsiaalselt ohtlikud (Agabus et al. 2020). Rootsi firma Scania on Leedus edukalt ka 
reaalsetes tingimustes testinud CNG-veokeid, kuhu on lisatud kuni 20% vesinikku (SGdujos 2018) 

Lisaks võib probleeme tekkida kütusepaagiga, kuna gaasi kandvaid komponente pole projekteeritud ega 
testitud üle 2%vol vesinikusisaldusega ja nii metallist kui ka polümeerist valmistatud tihendid võivad 
lekkida. Seetõttu tuleb enne kasutuselevõttu eelnevalt korraldada mahukad katsed, et hinnata, kuidas 
need suuremate vesinikukontsentratsioonidega toime tulevad (Agabus et al. 2020). 

Peamine ohutegur on terasest kütusepaakide (tüüp I) haprumise risk vesiniku toimel. Riske on võimalik 
leevendada, asendades terasest paagid komposiitmaterjalidest paakidega, kuid see nõuab lisaressursse ja 
täiendavaid kulutusi (Agabus et al. 2020). 

Kütteväärtus 
Metaani ja vesiniku kokkusurutavuse teguritest tingitud erinevus ning vesiniku madalam kütteväärtus 
toovad kaasa vesiniku ja metaani segu energiatiheduse vähenemise (kWh/m3) võrreldes puhta metaaniga. 



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

V OSA – Pilootprojektide ühiskondlik, tehnoloogiline ja ohustusalane riskianalüüs 

 

 

 

291 

 

Normaaltingimustel on vesiniku mahuline erisoojus võrreldes metaaniga 3,1 korda madalam. Rõhul 50 bar 
ja 0 °C juures on erinevus aga juba 4,9-kordne. Vesiniku lisamisel maagaasivõrku tuleb arvestada mahulise 
erisoojuse vähenemisest tulenevate mõjudega (Agabus et al. 2020). 

OHUTUS 

Lekkimine 
Vesinik on õhust ja maagaasist kergem ja seetõttu on vesiniku leke torustikest 1,3 kuni 2,8 korda 
ulatuslikum kui metaani leke samadel tingimustel. Vesiniku lisamine maagaasile muudab segu kergemaks 
ja suurendab nii voolukiirust kui ka difusioonikordajat (Messaoudani et al. 2016). 

Leekpunkt 
Vesiniku minimaalne süttimisenergia on madalam kui metaanil. Vesiniku lisamisel maagaasile tuleb 
arvestada, et segu leekpunkt alaneb vastavalt lisatud vesinikukogusele. Mida rohkem vesinikku lisada, seda 
madalamaks muutub ka süttimistemperatuur (Messaoudani et al. 2016).  

MEETMED RISKIDE LEEVENDAMISEKS 

Kaitseklapid 
Kõige ebasoodsam stsenaarium on vesiniku ja maagaasi segu leke atmosfääri. Kuna vesinikul ja vesiniku-
maagaasi segul on erinevad keemilis-füüsikalised omadused, siis keskkonda sattumisel on nende mõju 
erinev ning riskitase samuti. Riskitaset saab aga vähendada ohutusventiilide abil, mis sulguvad ohu korral 
automaatselt ja eraldavad kahjustada saanud torustiku osa ülejäänud süsteemist. See kiire meetod aitab 
vältida doominoefekti tekkimist ning hoida olukorda kontrolli all, kuni spetsialistid jõuavad tulla probleemi 
lahendama (Messaoudani et al. 2016). 

Tõkkeseinad 
Teine leevendav meede, mis aitab kaasa ebasoovitud gaasilekke ohu- ja riskitaseme vähendamisele on 
tõkkeseinte ehitamine. Tõkkeseinad vähendavad horisontaalse leegijoa levimiskaugust ja süttimisohu 
piirkonda (Messaoudani et al. 2016). Tõkkeseinad on projekteeritud selliselt, et need peaks vastu ülerõhule, 
vähendaks leegijoast tuleva kuuma kiirgusvoo mõju ning takistaks tulejoa horisontaalset levikut (Houf et 
al. 2011).  

JOONIS 5.5 TÕKKESEINA TESTIMINE 
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Allikas: Houf et al. 2011 

Joonisel 5.6 on näha 2019. aastal Norras toimunud vesinikutankla plahvatus ja süttimine, kus tõkkeseinad 
suunasid plahvatusjõu ja tuleleegid ülespoole ning vähendasid sellega mõju ümbritsevatele inimestele ning 
rajatistele (Hydrogen Refuelling Plant Explodes in Norway 2019). 

JOONIS 5.6 TANKLAPÕLENGUD 

Allikas: Hydrogen Refuelling Plant Explodes in Norway 2019 (vasak); Yoni Heisler (parem)  

Korrosioonikaitse meetmed 
Kõige levinum korrosiooni vähendamise meede on väline katmine. Seda on kolm liiki: 1) esimene põlvkond, 
milles kasutatakse asfalti, bituumenit, polüetüleeni, polüuretaani; 2) teine põlvkond, milles kasutatakse 
mitmekomponendilist vedelikku ja sulatatud epoksüvaiku; 3) kolmas põlvkond, milles kasutatakse 
kahekihilist sulatatud epoksüvaiku, kolmekihilist polüetüleeni ja kolmekihilist polüpropüleeni. Variandid on 
ka katoodkaitse ja sisemine kaitsevooder (näiteks nailon). Lisaks on oluline õige materjalide valik (kui 
võimalik, kasutada komposiitmaterjali, mitte metalli) ning keemiline töötlus (näiteks 
korrosiooniinhibiitoritega) (Ohaeri, Eduok, and Szpunar 2018). 

KOKKUVÕTE 

Peamine tehnoloogiline risk vesiniku lisamisel maagaasile on olemasoleva võrgu kohandamine, kuna 
maagaasi tuvastusseadmed pole vesiniku jaoks sobilikud. Samuti tuleks muud seadmed, sh näiteks 
kompressorid, seadistada vastavalt vesinikusisaldusele. Lisaks ei pruugi maagaasitorustikud olla vesiniku 
suhtes piisavalt vastupidavad ja see võib põhjustada metalltorustike ja muude materjalide kahjustumist. 
Selle mõjude leevendamiseks tuleks infrastruktuuri täiustada. Pole ka täpselt määratletud, kui palju 
vesinikku võib maagaasile lisada, ilma et sellel oleks märkimisväärset mõju. Sobiva vesinikusegu 
kontsentratsioon sõltub torujuhtmestiku tüübist ning hinnanguliselt oleks maagaasivõrku võimalik lisada 
5–15% vesinikku.  

Eestis on hetkel gaasituru toimimise võrgueeskirja lisas kehtestatud gaasisüsteemi sisestatav maksimaalne 
vesinikukogus 0,1% (Riigi Teataja 2021). Vesiniku lisamist maagaasile katsetakse üle 40 pilootprojektis, 
millest märkimisväärsemad on Wind2Gas projekt Saksamaal, Jupiter 1000 projekt Prantsusmaal ning 
HyDeploy projekt Ühendkuningriigis (IEA 2020).  
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TABEL 5.10 VESINIKU LISAMISEL MAAGAASIVÕRKU KASUTATAVATE TEHNOLOOGIATEGA SEOTUD TEHNOLOOGILISTE JA OHUTUSALASTE RISKIDE KIRJELDUS, 
TÕENÄOSUS JA MÕJU ULATUS 

 

VALDKOND TEGUR RISKID TAGAJÄRJED TÕENÄOSUS RASKUSASTE RISKITASE VIIDE 

Tehnoloogilised 
riskid 

Vesiniku lisamine 
maagaasile 

Gaasituvastusseadmed ei ole piisavalt 
tundlikud maagaasi ja vesiniku segu 
suhtes 

Lekete tuvastamine on keerulisem, kuna odorandid 
(merkaptaan), mida kasutatakse maagaasi 
tuvastamiseks, ei sobi vesiniku puhul 

Madal Madal Madal 
(Messaoudani et al. 
2016) 

Vesinik võib põhjustada terasest 
maagaasijuhtme murenemist ja rabedust 

Lekkimine, tulekahju Madal Kõrge Keskmine 
(Ogden et al. 2018), 
(Gerboni and Salvador 

2009) 

Vesinik vajab võimsamaid kompressoreid  Kõrge Madal Keskmine (Ogden et al. 2018) 

Hetkel on veel ebaselge, kui palju 
vesinikku võib maksimaalselt 
maagaasivõrku lisada 

Ühise reeglistiku puudumine Juhtumipõhine Juhtumipõhine Juhtumipõhine 
(Ogden et al. 2018), 
(Gerboni and Salvador 

2009) 

Ohutus 

CNG-veokid pole projekteeritud 
töötamaks üle 2%vol vesinikusisaldusega 

Tihendite lekked ja kütusepaakide haprumine Keskmine Madal Madal (Agabus et al. 2020),  

Vesinikusegu madalam kütteväärtus 
võrreldes puhta metaaniga 

Sama koguse energia jaoks on vaja rohkem 
kütust 

Madal Madal Madal (Agabus et al. 2020) 

Vesinik on kergem kui maagaas ja see 
suurendab difusiooni ja lekkeohtu 

Lekkimine, tulekahju, plahvatus Madal Kõrge Keskmine 
(Messaoudani et al. 
2016), (Gerboni and 

Salvador 2009) 

Vesiniku lisamine alandab segu 
süttimistemperatuuri 

Tulekahju Madal Kõrge Keskmine 
(Messaoudani et al. 
2016), (Gerboni and 
Salvador 2009) 
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5.4.8. PILOOTPROJEKT VII – VESINIKU KASUTAMINE KAHVELTÕSTUKITE KÜTUSENA 

Selles pilootprojektis käsitletakse vesiniku kasutamist kahveltõstukite kütusena. Vesinikku toodetakse 
kohapeal taastuvatest energiaallikatest. Tankimiseks on tarvis rajada vesinikutankla ning viia sõidukid üle 
vesinikkütusele. Järgnevalt hinnatakse nii vesiniku tootmise, hoiustamise kui ka kahveltõstukites 
kasutatavate kütuseelementidega seotud tehnoloogilisi ja ohutusalaseid riske. 

KASUTATAVATE TEHNOLOOGIATEGA SEOTUD RISKID 

Vesinikul töötavaid kahveltõstukeid kasutatakse peamiselt meditsiini-, kaevandus- ja toiduainetööstuses, 
kus kehtivad ranged keskkonna- ja plahvatusohu nõuded. Kütuseelement on parim alternatiiv akupõhistele 
kahveltõstukitele tänu kiiremale tankimisajale võrreldes akudega (Radica et al. 2021). Kütuseelementidega 
kahveltõstukite jõuseadmete puudused on aeglane dünaamika ja pikad käivitamisajad. Samas, kui lisada 
kütuseelemendiga süsteemi täiendav aku, siis on võimalik parandada selle reageerimisvõimet järskude 
koormuse muutuste korral (Markota, Radica, and Tolj 2019). Kütuselemendi üks peamiseid probleeme on 
selle vastupidavus. Transpordirakenduste jaoks peavad kütuseelemendid saavutama minimaalse eluea 
5000 töötundi, et need oleks võrreldavad praeguste bensiini- või diiselmootoritega. Peamine lühikese 
eluea põhjustaja on pidev koormuse muutumine, mis toob endaga kaasa elektroodide poorse keskkonna 
üleujutamise, membraani dehüdratsiooni ja/või katalüsaatorikihi vähenemise (Markota, Radica, and Tolj 
2019). Lisaks tuleb arvestada, et kütuseelementidega kahveltõstukite elektrisüsteemid on liiga kerged, et 
tagada selle ohutu töö vajalike koormuste tõstmisel. Seetõttu on vaja lisada täiendavaid raskusi, et tagada 
tõstuki nõuetekohane mass ja tasakaalukese (Lototskyy et al. 2016). 

Vesiniku tootmine elektrolüüsi teel 
Päikesepaneelide kasutamine vesiniku tootmiseks sai alguse juba 1970. aastatel, mil päiksest saadud 
elektrienergiat hakati kasutama vee elektrolüüsiks. Hetkeseisuga on protsessi kasutegur väike – 
päikesepaneelide kasutegur on ligi 20% ning elektrolüüserite oma 80%. Seega on päikesepaneelide 
kasutamise suurim puudus paneelide kõrge hind ning suuremahulisemaks tootmiseks tuleks vähendada 
tarbitavat energiahulka ja süsteemi hoolduskulusid. Täiustamist vajab ka tehnoloogia energiatõhusus, 
ohutus ja vastupidavus (Abdalla 2018).  

Hetkel ei suuda taastuvenergiaallikatel põhinevad vesiniku tootmisviisid veel konkureerida fossiilsetest 
kütustest toodetud vesinikuga just elektrolüüsiprotsessi madala tõhususe tõttu. Sagedane efektiivsuse 
languse põhjus on ülepinge elektroodide vahel, mille tekitavad gaasimullid, mis suurendavad takistust. 
Samuti tekib süsteemis soojuskadusid ning juhtimissüsteemid tarbivad üleliigses koguses energiat. Turule 
on jõudnud AE- ja PEM-elektrolüüserid, mille kasutegur on juba ligi 60% ning mis peavad vastu 10–15 aastat, 
sealhulgas väheneb efektiivsus aastas vaid 1,5–2,5%. Sellegipoolest tuleks tehnoloogiaid täiustada, et vee 
elektrolüüsi efektiivsust tõsta (Burton et al. 2021). 

Vee puhastamine 

Lisaks elektrienergiale vajab elektrolüüs ka deioniseeritud vett. Nõutav puhtuse tase sõltub tehnoloogiast. 
Leeliseliste elektrolüüserite puhul on vees lahustunud tahkete ainete lubatud hulk ≤10 ppm, PEM-
elektrolüüserite puhul aga lausa ≤2 ppm. Vees leiduvatel lisanditel on suur mõju elektrolüüseri elueale ning 
see suurendab vesiniku hinda (Rouwenhorst et al. 2019). Kui vee juhtivus on suurem kui 1,5 µS/cm, võib 
see kahjustada elektrolüüserit ning vähendab selle eluiga. Sellest võib järeldada, et mõju on suur 
(Rouwenhorst et al. 2019). Veetöötlus ja deioniseerimine nõuavad lisakulu ja energiat. Vett saab puhastada 
pöördosmoosi, elektrodialüüsi ja aurude mehaanilise komprimeerimise abil. Elektrolüüseritel on tavaliselt 
pöördosmoosi moodulitel põhinevad puhastusseadmed, kuna need on usaldusväärsed ja modulaarsed 
(Rouwenhorst et al. 2019). Stöhhiomeetrilisest seisukohast on 1 kg vesiniku tootmiseks vaja 9 kg vett. 
Protsessi ebaefektiivsust ja demineraliseerimist arvestades võib suhe olla ka 18–24 kg vett 1 kg vesiniku 



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

V OSA – Pilootprojektide ühiskondlik, tehnoloogiline ja ohustusalane riskianalüüs 

 

 

 

295 

 

tootmiseks. Üldiselt on vee puhastamise kulu vesiniku tootmise kogukulu arvestades siiski üsna vähetähtis 
(IRENA 2020).  

AE-elektrolüüser  

AE-elektrolüüser on tõestatud tehnoloogia, mille eluiga on üle 30 aasta. Eluiga mõjutab näiteks gaaside 
segunemine diafragma kahjustumise tõttu, mille tagajärjel väike kogus vesinikku satub hapniku poolele. 
Kuna elektrolüüser koosneb sadadest üksikutest elementidest, siis jälgitakse vesiniku kontsentratsiooni 
pidevalt ning kahjustunud sektsioon vahetatakse välja. Tänu tehnoloogia arengule on see probleem 
lahendatud ja seega vähetähtis. Söövitava KOH-i kasutamine nõuab nikli- ja tsinkmaterjale, mis ei tohi 
sisaldada rauda ega kroomi, sest vastasel korral võivad need elektroode saastata. Lisaks võib halva 
kvaliteediga vesi, mis sisaldab raua-, alumiiniumi- ja kroomiühendeid, mõjutada negatiivselt diafragmat, 
katalüsaatorit ja teisi komponente (IRENA 2020). 

Leeliselise elektrolüüseri kasutamisel esinevad mõningad riskid, mida enne tehnoloogia kasutuselevõtmist 
kaaluda. AE-elektrolüüseri vesilahuse elektrolüüt on vedel ja seega väga lekkimisohtlik. Lisaks on 
elektrolüüseril ka suur soojuskadu, mille tagajärg on väiksem voolutihedus (Mohammadi and Mehrpooya 
2018). Väike voolutihedus (0,2–0,4 A/cm2) ja madal rõhk avaldavad aga olulist mõju süsteemi suurusele ja 
tootmiskuludele. Samuti ei ole AE-elektrolüüser sobilik dünaamilistel töötingimustel kasutamiseks. Sage 
käivitamine ja erinevate sisendvõimsuste andmine pärsib süsteemi efektiivsust ja mõjutab toodetud gaasi 
puhtust ja kvaliteeti (Schmidt et al. 2017). Samuti väheneb ebaregulaarse elektrivoo korral tootmiskiirus 
anoodi ja katoodi vahel ning selle tulemus on väiksem vesiniku tootmishulk. Leeliselisi elektrolüüsereid 
kasutatakse tavaliselt püsiva sisendallikaga, kuna elektrolüüseril on pikk käivitumisaeg ning aeglane 
laadimisreaktsioon. Seetõttu on neid raske integreerida taastuvenergiaallikatega süsteemidesse ning 
nende asemel tuleks kasutada PEM-elektrolüüsereid (Chi and Yu 2018). AE-elektrolüüseriga seotud 
uuringud keskenduvad voolutiheduse ja töörõhu suurendamisele ning süsteemi täiustamisele, et 
kohandada seda ka katkendliku töörežiimiga taastuvenergiaallikatega (Schmidt et al. 2017).  

PEM-elektrolüüser 

PEM-elektrolüüseri eluiga on üle 50 000 töötunni, kuid selle toimimist võivad pärssida ebasoodsad 
töötingimused nagu liiga kõrge temperatuur või rõhk. Lahendusena on võimalik katta bipolaarsed plaadid 
ja poorsed kihid kaitsvate materjalidega. Teiseks võib anoodis kasutatav iriidiumoksiid lahustuda pinge või 
temperatuuri tõttu, mille vältimiseks tuleks kasutada suuremas koguses katalüsaatorit (>5 mg/cm2). PEM-
elektrolüüseri tööd mõjutab suuresti ka sisestatava vee puhtus, kuna väiksemgi ebapuhtus võib kahjustada 
membraani ja katalüsaatoreid (IRENA 2020).  

PEM-elektrolüüserites kasutatakse kalleid katalüsaatoreid nagu plaatina (katoodi poolel) ja iriidium 
(anoodi poolel), mis tõstab elektrolüüseri hinda (Hernández-Gómez, Ramirez, and Guilbert 2020). Samuti 
on probleem fluoritud membraanmaterjalide kõrge hind ja piiratud kättesaadavus. Lisaks üleüldine 
süsteemi keerukus, mis tuleneb kõrge rõhu all töötamisest ja vee puhtusenõudest. Seetõttu on PEM-
elektrolüüseri eluiga lühem kui AE-l (Schmidt et al. 2017). 

PEM-elektrolüüseri lühikese eluea põhjus on prootonite asendumine katioonidega ja sellest põhjustatud 
elektrijuhtivuse vähenemine. Temperatuuri ja rõhu toimel kaotab PEM oma esialgsed omadused, samuti 
võib vesinikfluoriidi (HF) teke elektrolüüserit kahjustada ning probleem on ka oomiliste kadude teke 
voolukollektorite ja bipolaarsete plaatide oksüdeerumise toimel (David, Ocampo-Martínez, and Sánchez-
Peña 2019).  

PEM-elektrolüüseri kõrge töörõhuga seonduvad riskid on vesiniku ja hapniku segunemine, mille tõenäosus 
kasvab rõhu tõusuga. Teine oht on materjalide korrosioon, mis tuleneb happeliste materjalide 
kasutamisest. Materjalid peavad vastu pidama korraga nii madala pH-ga (pH=2) söövitavatele tingimusele 
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kui ka kõrgele pingele (2 V). Nii katalüsaatorid, voolukollektorid kui eraldusplaadid peavad olema väga 
vastupidavatest materjalidest (Hernández-Gómez, Ramirez, and Guilbert 2020). 

Kõrge rõhu toimel võivad elektroodi läbinud vesinik (H2) ja hapnik (O2) minna läbi PEM-i ning seguneda 
vastavas sektsioonis. Nende komponentide segunemine suurendab gaasiplahvatuse ohtu ja vähendab 
protsessi efektiivsust, kuna sama energiahulgaga toodetakse vähem puhast H2 gaasi (Ito et al. 2016). 

Praeguste arendustegevustega üritatakse eelkõige lihtsustada, hinda alandada ja odavamaid materjale 
uurida, et süsteemi saaks laialdasemalt kasutusele võtta (Schmidt et al. 2017). Peamised puudused on 
tahke polümeerelektrolüüt-membraani keemiliselt ja termomehaaniliselt vastupidavamaks muutmine, 
muude sobivate katalüsaatorite leidmine peale plaatina (Pt) ja iriidiumi (Ir), anoodse kollektori bipolaarseid 
plaate lagundavate passiivsete kihtide korrosiooni ja madala juhtivuse vähendamine. Suurema puhtuse 
tagamiseks vähendatakse difusiivsust membraanide tahkes faasis (David, Ocampo-Martínez, and Sánchez-
Peña 2019). 

Vesiniku hoiustamine surugaasina  
Vesiniku surugaasina hoiustamisega seonduvaid riske on käsitletud alapeatükis Pilootprojekt II – Vesiniku 
kasutamine sõiduautode kütusena.  

 

Kütuseelement  
Vesinikkütuseelemendiga seonduvaid riske on kirjeldatud alapeatükis Pilootprojekt I – Vesiniku kasutamine 
linnaliinibusside kütusena.  

 

Infrastruktuur 
Vesinikutanklatega seonduvaid riske on kirjeldatud vesinikutanklate pilootprojektis Pilootprojekt II – 
Vesiniku kasutamine sõiduautode kütusena. 

 
Hooldus 
Vesiniksõidukite hooldusprotsessid on sarnased ning neid on kirjeldatud vesinikbusside pilootprojektis 
Pilootprojekt I – Vesiniku kasutamine linnaliinibusside kütusena. 

OHUTUS  

Ohutusalased riskid on seotud nii vesiniku tootmise, tankimise kui kasutamisega kahveltõstukites, mille 
kohta on võimalik leida lisainformatsiooni projektidest Pilootprojekt I – Vesiniku kasutamine 
linnaliinibusside kütusena, Pilootprojekt II – Vesiniku kasutamine sõiduautode kütusena. 

MEETMED RISKIDE LEEVENDAMISEKS 

Ohutus on energiasüsteemide ja -jaamade projekteerimisel oluline, et tagada nii operaatorite ja töötajate 
kui ka ümbritseva piirkonna turvalisus ja heaolu. Kõigil seadmetel peavad olema sisseehitatud 
ohutusseadmed ja avariimeetmed. Pumpade, kompressorite ja pumpade väljalaskeavatorustikele tuleb 
paigaldada tagasivoolusõlmed, ülerõhuklapid ja ohutuskettad, mis kaitsevad süsteemi ülerõhu eest. 
Juhtklapid avanevad või sulguvad vastavalt kaitselüliti asendile. Kõikide seadmete ja protsessiliinide juurde 
tuleb paigaldada temperatuuri- ja rõhuandurid. Vesinikugaasi andurid tuleb paigaldada elektrolüüseri, 
kütuseelementide ja kompressori külge. Samuti nõutakse kõikidelt töötajatelt pidevat ohutusalaste 
koolituste läbimist ja ohutusnõuete täitmise puuduste kohta aru andmist (Mukherjee et al. 2017). 
Kahveltõstukite kasutamisel siseruumides tuleb paigaldada head ventilatsioonisüsteemid, et vesiniku lekke 
korral ei tekiks tulekahju (Houf et al. 2013). 
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KOKKUVÕTE 

Peamised tehnoloogilised riskid on seotud vesinikkütuseelemendi lühikese elueaga ning vesiniku 
hoiustamisega ja tootmisega kohas, kus vea korral võib vesinik lekkida ning põhjustada õnnetusi. Riskide 
maandamiseks on välja töötatud hulganisti ohutusmeetmeid ning paigaldatud seadmete juurde andurid 
parameetrite jälgimiseks, et viia õnnetuse tõenäosus miinimumini. 

Ühendriikides on kasutusel juba üle 30 000 kütuseelementidel töötava kahveltõstuki. Kütuseelementidega 
kahveltõstukid on hea alternatiiv diiselmootoritega tõstukitele, kuna ei erita lokaalseid heiteid ja tänu 
sellele sobivad kasutamiseks ka sisetingimustes. Võrreldes akupõhiste tõstukitega on ka nende 
tankimisprotsess kiirem ja efektiivsem (Deloitte China 2020). Vesinikupõhiste kahveltõstukite TVT on 9, 
seega on tegemist kommertskasutuses oleva tehnoloogiaga, mis on ennast tõestanud reaalses 
elukeskkonnas kasutamisel. Sellest lähtudes on projekt elluviidav ja edasiste arengute eesmärk peaks 
olema kapitali- ja kasutuskulude optimeerimine ning standardite väljatöötamine (Ruf et al. 2017).
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TABEL 5.11 VESINIKU KAHVELTÕSTUKITE KÜTUSENA KASUTAMISE TEHNOLOOGILISED JA OHUTUSALASED RISKID JA NENDE HINDAMINE  

 

VALDKOND 

 

TEGUR RISKID TAGAJÄRJED TÕENÄOSUS RASKUSASTE RISKITASE VIIDE 

Tehnoloogilised 
riskid 

Elektrolüüs AE-
elektrolüüseriga 

Elektrolüüdi lekkeprobleemid Efektiivsus väheneb Madal Madal Madal (Mohammadi and Mehrpooya 2018) 

Suur takistuse soojuskadu Efektiivsus väheneb Madal Madal Madal (Mohammadi and Mehrpooya 2018), 
(Schmidt et al. 2017), (Chi and Yu 
2018) 

Osalise koormuse korral väheneb 
tootlikkus, sagedase käivitamise ja 
erinevate sisendvõimsuste andmine on 
piiratud 

Mõjutab gaasi puhtust ja 
süsteemi efektiivsust. Raske 
kohandada 
taastuvenergiaallikatega 
süsteemi 

Kõrge Kõrge Kõrge (Mohammadi and Mehrpooya 2018), 
(Schmidt et al. 2017), (Chi and Yu 
2018) 

Ülepinge, mis on põhjustatud mullide 
tekkest elektroodide vahel 

Efektiivsus väheneb Madal Madal Madal (Mohammadi and Mehrpooya 2018), 
(Schmidt et al. 2017), (Chi and Yu 
2018) 

Elektrolüüs PEM-
elektrolüüseriga 

Haruldastest materjalidest valmistatud 
katalüsaator ning elektrolüüdi 
materjalid 

Tarneraskused, 
keskkonnamõju 

Plaatina: 
kõrge 

 

Plaatina: kõrge Kõrge (Kiemel et al. 2021), (Hernández-
Gómez, Ramirez, and Guilbert 2020), 
(Schmidt et al. 2017) (David, Ocampo-
Martínez, and Sánchez-Peña 2019) 

Iriidium: 
kõrge 

 

Iriidium: kõrge 

 

Kõrge 

Titaan: madal Titaan: madal Madal 

Ebapiisava puhtusega vesi Seadme kahjustumine Vähetähtis Keskmine Vähetähtis (Chidziva 2020), (Rouwenhorst et al. 
2019) 
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PEM-kütuseelement 

Vesinik on kõrge reaktsioonivõimega ja 
põhjustab metalli korrosiooni 
(bipolaarsete plaatide korrosioon) 

Pingelangus, efektiivsuse 
vähenemine 

Madal Madal Madal (Bethoux 2020). 

Vajab väga puhast vesinikku, kuna CO 
adsorbeerub Pt-katalüsaatori pinnale 
ning vähendab selle aktiivsust 

Kütuseelemendi efektiivsuse 
vähenemine 

Vähetähtis CO mõju 
katalüsaatorile: 
madal 

 

Vähetähtis (Tuominen et al. 2018), (Zhang et al. 
2016). 

Väävli (S) mõju 
katalüsaatorile: 
kõrge 

Vähetähtis 

Molekulaarse vesiniku ja hapniku 
kokkupuude katalüsaatori pinnal 

Süttimine/plahvatus Madal Madal Madal (Smaragdakis, Kamenopoulos, and 

Tsoutsos 2020), (Chaichan 2018) 

PEM-kütuseelementides kasutatav Pt 
on haruldane väärismetall 

Tarneraskused, 
keskkonnamõju 

Vähetähtis Keskmine Vähetähtis (Miotti, Hofer, and Bauer 2017), (dos 
Santos et al. 2017), (Bethoux 2020). 

Gaasilise vesiniku 
hoiustamine 

Vesinikku hoiustatakse kõrge rõhu all, 
tulekahju korral võib mahuti puruneda 

Treilermahuti plahvatus, 
tulekera teke, inimeste 
tervisekahjustused 

Ilma 
leevendavate 
meetmeteta: 
kõrge 

 

Ilma 
leevendavate 
meemeteta: 
kõrge 

 

Kõrge (Pan et al. 2016), (Gye et al. 2019)  

Koos 
leevendavate 
meetmetega: 
madal 

Koos 
leevendavate 
meetmetega: 
keskmine 

Madal 

Infrastruktuur 

Vesiniksõidukite kasutuselevõtuks on 
vajalik tanklate olemasolu, mille 
mahutite ja jaotamistehnoloogia on 
kallim võrreldes diisliga 

 Kõrge Keskmine Kõrge (Bakker and Konings 2018). 
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Hooldus 
Kuna hooldus toimub sisetingimustes, 
siis lekke korral vesinik akumuleerub 
ruumis 

Tulekahju/plahvatus Madal Keskmine Madal (Ehrhart et al. 2019), (Dolman and 

Gallmetzer 2018). 

Ohutus 

Töötamine 
sisetingimustes 

Vesiniku leke sisetingimustes töötades Tulekahju, plahvatus, mõju 
inimeste tervisele 

Madal Keskmine Madal  (Ehrhart et al. 2019) 

Vesiniku mõju 
metallidele 

Vesinikumolekulid võivad 
dissotsieeruda aatomvesinikuks, mis 
pikema aja jooksul võib põhjustada 
metalli haprumist ja purunemist 

Mahutite purunemine, 
lekkimine 

Madal Keskmine Madal (Bakker and Konings 2018). 

Vesiniku säilitamine 
kõrge rõhu all 

Vesiniku leke Tulekahju teke Madal Keskmine Madal (Sinay and Konečný 2018), (Bakker 
and Konings 2018). 
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5.4.9. PILOOTPROJEKT VIII – VESINIKUST TOODETUD AMMONIAAGI EKSPORT 

Pilootprojektis VIII käsitletakse vesiniku tootmist päikeseenergiast vee elektrolüüsi teel, millest 
omakorda toodetakse ekspordiks ammoniaaki. Järgnevalt analüüsitakse projekti erinevates etappides 
esineda võivaid ohte ja riske seoses vesiniku tootmisega elektrolüüsi teel, lämmastiku eraldamisega 
õhust ning ammoniaagi sünteesi ja hoiustamisega ning nende mõju inimestele ja keskkonnale. 
Analüüsitakse leitud riske ja antakse ülevaade riskide esinemise tõenäosusest ning üldine hinnang 
projektile lähtuvalt tehnoloogilistest ja sotsiaalsetest aspektidest. Käsitletakse taastuvenergiaallikatel 
põhinevat ammoniaagi tootmist, mille puhul vesinikku toodetakse vee elektrolüüsi teel ning 
lämmastiku puhastamiseks ja eraldamiseks õhust kasutatakse Haber-Boschi (H-B) meetodit. Elektri 
tootmiseks kasutatakse päikeseenergiat ning ammoniaaki hoiustatakse vedelal kujul (Fúnez Guerra et 
al. 2020). 

KASUTATAVATE TEHNOLOOGIATEGA SEOTUD RISKID JA OHUTUS  

Vesiniku tootmine elektrolüüsi teel 
Vesiniku tootmisega seonduvaid riske on käsitletud eelnevas alapeatükis Pilootprojekt VII – Vesiniku 
kasutamine kahveltõstukite kütusena. 

Lämmastiku tootmine 
Puhta lämmastiku tootmiseks on võimalik kasutada erinevaid tehnoloogiaid. Lämmastikku saab õhust 
eraldada, kasutades eraldusseadmeid, näiteks krüogeenset destilleerimist, aga ka läbilaskva 
membraani abil või muutuva rõhuga adsorptsiooni teel. Kuna lämmastiku tootmiseks kasutatakse 
õhku, võib puhastatud lämmastik siiski mingil määral sisaldada hapnikku. Kui hapnikku ei eraldata, siis 
võib see sattuda ammoniaagi sünteesiprotsessi ning katalüsaatoreid kahjustada. Seetõttu kaasatakse 
ohutuse tagamiseks lämmastiku tootmisetappi hapniku eemaldamise seade, et hapnik täielikult 
eemaldada (Rouwenhorst et al. 2019). 

Lämmastikutootmise energiatarve on 0,32 kWh 1 kg lämmastiku tootmiseks või 0,25 kWh 1 kg 
ammoniaagi tootmiseks. Energiatarve sõltub lämmastiku nõutavast puhtusetasemest. Suurima 
energiakuluga on aga õhu komprimeerimine (0,18 kWh 1 kg ammoniaagi kohta) (Rouwenhorst et al. 
2019). 

Ammoniaagisüntees 
Ammoniaagi sünteesimiseks on erinevaid meetodeid: termokeemiline süntees (Haber-Boschi 
protsess), elektrokeemiline süntees, mittetermilise plasmana, metallmembraanidega (Rouwenhorst 
et al. 2019). 

Haber-Boschi protsess toimub väga kõrgel temperatuuril (400–500 °C) ja rõhul (100–200 bar) ning 
tavaliselt kasutatakse rauapõhiseid katalüsaatoreid. Haber-Boschi meetod on energiakulukas ja 
kineetiliselt keeruline protsess (Wang et al. 2018).  

N2 + 3H2 → 2NH3 on eksotermiline reaktsioon ja selleks on vaja äärmuslikke tingimusi. Reaktsiooni 
tasakaalu jaoks on vajalik temperatuur kuni 200 °C, üle selle muutub protsess ebatõhusaks. Samal ajal 
on katalüsaatori töö jaoks vajalik temperatuur vahemikus 400–500 °C. Töö optimeerimiseks 
kasutatakse väga kõrget rõhku (100–200 bar) ning läbitakse mitu vaheetappi, seetõttu kulub ligi 50% 
energiast komprimeerimise peale (Wang et al. 2018). 

Viimase etapina eraldatakse vedel ammoniaak jahutamise teel faaside separeerimisega gaasilisest 
vesiniku ja lämmastiku segust (Rouwenhorst et al. 2019). 

Vesiniku dehüdrogeenimine ammoniaagist 
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Ammoniaagist on võimalik elektrit toota nii otsesel kui ka kaudsel meetodil. Kaudse meetodi korral 
lagundatakse ammoniaak kõigepealt uuesti vesinikuks ja lämmastikuks, kuid selle protsessi 
tulemusena läheb 14% ammoniaagist kaduma. Seetõttu eelistatakse ammoniaagi otsest põletamist 
(Rouwenhorst et al. 2019).  

Ammoniaagi dehüdrogeenimine on aga keerukas protsess. Levinuim viis selleks on ammoniaagi 
termolüüs, mis on ammoniaagisünteesile täpselt vastupidine reaktsioon, kus täieliku 
konversiooniastme saavutamiseks on vajalik üle 650 °C temperatuur. Kõige aktiivsemad ammoniaagi 
lagundamise katalüsaatorid põhinevad ruteeniumil (Ru), kuid see on väga kallis ja seetõttu 
suuremahuliseks kasutamiseks sobimatu. Alternatiivina uuritakse koobalti, nikli või rauaga 
katalüsaatoreid (Andersson 2019).  

Ammoniaagi transpordi ja hoiustamisega seotud riskid 
Ammoniaagi salvestamiseks on kaks võimalust: kas survestatud anumates kõrge rõhu all või vedelal 
kujul, atmosfäärirõhul –33 °C temperatuurini jahutatult (MacFarlane et al. 2020).  

Suruõhumahuteid kasutatakse eelkõige ammoniaagi väiksemahuliseks kasutamiseks (kuni 3000 t). 
Komprimeerimine nõuab suuremaid eelkulusid, kuid käitamiskulud on madalamad kui 
külmutusmahutite puhul. Tavaliselt kasutatakse ammoniaagi meretranspordiks LPG-mahuteid ning 
suuremate mahtude transportimiseks on optimaalsem hoiustada ammoniaaki veeldatud kujul 
(MacFarlane et al. 2020). 

Ammoniaak sobib kasutamiseks nii süsinikku kui ka roostevabast terast sisaldavate materjalidega. See 
tähendab, et ammoniaaki võib kasutada enamikes standardsetes torudes, liitmikes ja ventiilides. 
Seevastu söövitab ammoniaak vaske, messingit ja tsinki sisaldavaid sulameid ning looduslikku kummi 
ja mõningaid plaste (MacFarlane et al. 2020). 

Tuleb arvestada, et taastuvenergiaallikatel põhineva ammoniaagi tootmisprotsessi puhul on vaja 
puhvermahuteid ja akusid, kuna üldiselt ei suuda kõrgsurvekompressorid ja tundlikud katalüsaatorid 
töötada väljaspool statsionaarset režiimi ning vesinikku ja elektrit on vaja salvestada (Smith, Hill, and 
Torrente-Murciano 2020).  

OHUTUS  

Nagu kõigi veeldatuna hoiustatavate gaaside puhul on ka ammoniaagil gaasi paisumise ja lekkimise 
oht ning eriti suur on see suletud ruumides. Kokkupuude vedela ammoniaagiga põhjustab 
külmakahjustusi. Merekeskkonnas hõljub vabanenud ammoniaak veepinnal ning lahustub kiirelt vees, 
muutudes ammooniumhüdroksiidiks ja eritades samal ajal gaasilist ammoniaaki. Ammoniaagi mõju 
vee-elustikule sõltub veetemperatuurist, pH-st ja soolsusest (MacFarlane et al. 2020). Uuringud on 
näidanud, et mida kõrgem on temperatuur ja pH, seda suurem on ka ammoniaagi kontsentratsioon 
vees. Samas, mida soolasem on vesi ja mida suurem on selle iooniline tugevus, seda väiksem on 
ammoniaagi kontsentratsioon merevees, kuna soolsus vähendab gaasilise ammoniaagi osakaalu 
(Franklin and Edward 2019). Ammoniaagilekked hävitavad vee-elustikku ning mõju ulatus sõltub 
vabanenud ammoniaagikogusest. Kuivas õhus hajub ammoniaak laiali tuuleolude kohaselt ning 
toksiliste omaduste tõttu avaldab see mõju nii inimestele, taimedele kui loomadele (MacFarlane et al. 
2020). Ammoniaak ei sütti õhus kergelt, plahvatuspiir on 15,7–27,4%. Ammoniaagiplahvatus võib 
tekkida sisetingimustes, kuid hea ventilatsiooniga ruumides on plahvatuseks vajaliku 
kontsentratsiooni saavutamine äärmiselt keeruline. Väliskeskkonnas plahvatusohtliku 
kontsentratsiooni saavutamine on samuti keeruline ja seega on õnnetusjuhtumi teke väga 
vähetõenäoline (Tan et al. 2020).  
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Ammoniaak põhjustab tõsiseid nahapõletusi ja silmakahjustusi ning on sissehingamisel mürgine. 
Tegemist on tuleohtliku gaasiga, mis võib kuumutamisel plahvatada (European Chemicals Agency 
2020). Samas on ammoniaagi töökeskkonna piirnormid kõrgemad: pikaajaliselt (8 tundi) 20 ppm ehk 
14 mg/m³ ja lühiajaliselt (15 minutit) 50 ppm ehk 36 mg/m³ (Air Liquide 2020). Inimesed tunnevad 
ammoniaagi lõhna juba 1,5 ppm kontsentratsioonis, mis ei tekita silmade, nina- ega kurguärritust. 
Ammoniaagitööstuses on välja arendatud põhjalikud ohutusmeetmed, et vältida ammoniaagiga 
seonduvate õnnetuste riske, millega saab täpsemalt tutvuda viitest (MacFarlane et al. 2020). 

AMMONIAAGI TOOTMISE JA KÄITLEMISEGA SEONDUVATE RISKIDE MAANDAMINE 

Kuna ammoniaak on toksiline ja avaldab inimeste tervisele kahjulikku mõju, siis on kõikide 
ammoniaagi käitlemisseadmete lähedusse vaja paigaldada gaasituvastussüsteeme, et vähendada 
lekkimise tõenäosust. Andurid tuleb paigaldada inimese hingamiskõrgusele või võimalike lekkallikate 
kohale, kuna ammoniaak on õhust kergem. Ammoniaagi käitlejatel on kohustuslik kanda keemiliselt 
vastupidavat kaitseriietust. Hoiuruumide läheduses peaksid olema silmade puhastusjaamad ja 
ohutusdušid (MacFarlane et al. 2020). 

KOKKUVÕTE 

Ammoniaagi tootmise ja salvestamise peamine oht on lekkimine, kuna see on mürgine ning võib lekke 
korral ohustada nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Ohu minimeerimiseks on võimalik paigaldada 
gaasituvastusüsteeme ning projekteerida need nii, et õnnetuste tõenäosus oleks minimaalne.  

Ammoniaagi tootmine, ladustamine ja transport on küps tehnoloogia, kuna selle infrastruktuur on 
arenenud tänu ammoniaagi laialdasele kasutamisele anorgaaniliste väetiste lähteainena. Samuti on 
ammoniaaki palju kasutatud merekaubanduses ja seega on sadamates vastav infrastruktuur, mis 
soodustab ammoniaagi kasutuselevõttu vesinikukandajana ning kütusena (The Royal Society 2020).  

Seega on määrava tähtsusega riskid, mis on seotud vesiniku tootmisega elektrolüüsi teel. Peamised 
probleemid seoses vesiniku tootmisega elektrolüüserite abil on tootmisprotsessi suur energiatarve 
ning ebaefektiivsus, mis suurendab ka saadava vesiniku hinda. Samuti ei suuda taastuvenergeetikal 
põhinev elektrolüüsiprotsess rahaliselt konkureerida levinud aurureformimise meetodiga (Ruf et al. 
2017). 

AE-elektrolüüsereid on kasutatud pikalt ning nende TVT on 9, mis tähendab, et tehnoloogia on valmis 
ning kasutatav. Kuna aga AE-elektrolüüseri puhul väheneb tootlikkus osalise koormuse korral, 
sagedane käivitamise pole soovitatav ning erinevate sisendvõimsuste andmine on piiratud, siis pole 
see sobilik ainult taastuvenergiaallikatega süsteemi jaoks ning parem on kasutada PEM-elektrolüüserit 
(Smith, Hill, and Torrente-Murciano 2020). 

PEM-elektrolüüser on samuti juba kommertskasutuses tehnoloogia, mis jääb küll küpsuselt natuke alla 
AE-eletrolüüserile –  selle TVT on 9. PEM-elektrolüüseri eelised on suurem töörõhk, mis vähendab 
komprimeerimise vajadust, kiirem reageerimisaeg ja suurem vastupidavus koormuse muutusele, 
mistõttu sobib see taastuvenergiaallikate süsteemi integreerimiseks. PEM-elektrolüüseri riskide hulka 
kuuluvad katalüsaatorites kasutatavad kallid materjalid nagu iriidium ja plaatina (IEA 2020).  
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TABEL 5.12 RISKID, NENDE MÕJU, ESINEMISE TÕENÄOSUS JA POTENTSIAALNE RASKUSASTE 

 

VALDKOND TEGUR RISKID TAGAJÄRJED TÕENÄOSUS RASKUSASTE RISKITASE VIIDE 

Tehnoloogilised riskid 

Elektrolüüs AE-
elektrolüüseriga 

Elektrolüüdi lekkeprobleemid Efektiivsus väheneb Madal Madal Madal 
(Mohammadi and 
Mehrpooya 2018) 

Suur takistuse soojuskadu Efektiivsus väheneb Madal Madal Madal 
(Mohammadi and 
Mehrpooya 2018), (Schmidt 
et al. 2017), (Chi and Yu 2018) 

Osalise koormuse korral väheneb 
tootlikkus, sagedase käivitamise ja 
erinevate sisendvõimsuste andmine 
on piiratud 

Mõjutab gaasi puhtust ja süsteemi 
efektiivsust Raske kohandada 
taastuvenergiaallikatega 
süsteemi 

Kõrge Kõrge Kõrge 
(Mohammadi and 
Mehrpooya 2018), (Schmidt 
et al. 2017), (Chi and Yu 2018) 

Ülepinge, mis on põhjustatud mullide 
tekkest elektroodide vahel 

Efektiivsus väheneb Madal Madal Madal 
(Mohammadi and 
Mehrpooya 2018), (Schmidt 
et al. 2017), (Chi and Yu 2018) 

Elektrolüüs 
PEM-
elektrolüüseriga 

Haruldastest materjalidest valmistatud 
katalüsaator ning elektrolüüdi 
materjalid 

Tarneraskused, keskkonnamõju 

Plaatina: 
kõrge 

Plaatina: kõrge Kõrge 
(Kiemel et al. 2021), 
(Hernández-Gómez, Ramirez, 
and Guilbert 2020), (Schmidt 
et al. 2017), (David, Ocampo-
Martínez, and Sánchez-Peña 
2019) 

Iriidium: kõrge Iriidium: kõrge Kõrge 

Titaan: madal Titaan: madal Madal 

Voolukollektorite korrosioon ja 
juhtivuse vähenemine 

Efektiivsus väheneb Madal Madal Madal 

(Hernández-Gómez, Ramirez, 
and Guilbert 2020), (Schmidt 
et al. 2017), (David, Ocampo-
Martínez, and Sánchez-Peña 
2019) 

Ebapiisava puhtusega vesi Seadme kahjustumine Vähetähtis Kõrge Vähetähtis 
(Chidziva 2020), 
(Rouwenhorst et al. 2019) 
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Lämmastiku 
tootmine 

Kuna lämmastikku seotakse õhust, siis 
võivad hapnikku sisaldavad ühendid 
sattuda ammoniaagi sünteesikontuuri 

Ammoniaagisünteesi 
katalüsaatorite mürgistumine, 
efektiivsus väheneb 

Madal Keskmine Madal (Rouwenhorst et al. 2019) 

Ammoniaagisün
tees 

Nõuab kõrget temperatuuri ja rõhku Suur energiakulu Keskmine Madal Madal (Wang et al. 2018) 

Ammoniaagi 
dehüdrogeenimi
ne 

Täieliku konversiooni saavutamiseks 
on vajalik kõrge temperatuur (üle 
650 °C). Katalüsaatorina oleks 
efektiivseim kasutada ruteeniumi, kuid 
kalli hinna tõttu kasutatakse koobalti-, 
nikli- ja rauapõhiseid katalüsaatoreid, 
mis nõuavad veelgi kõrgemaid 
temperatuure (900 °C) 

Suur energiakulu Keskmine Keskmine Keskmine 
(Rouwenhorst et al. 2019), 
(Andersson 2019) 

Ammoniaagi 
hoiustamine ja 
transport 

Ammoniaagi ülepaisumise ja lekkimise 
oht 

Tulekahju, mõju inimeste elule ja 
tervisele 

Madal Kõrge Keskmine 
(Danasa et al. 2019), 
(MacFarlane et al. 2020) 

Taastuvenergiallikate kasutamisel on 
oluline roll puhvermahutitel, kuna 
ammoniaagisünteesi keerukaid 
kõrgsurvekompressoreid ja tundlikke 
katalüsaatoreid sisaldavad süsteemid 
vajavad statsionaarset protsessi 

Häired ammoniaagi sünteesis Kõrge Keskmine Kõrge (MacFarlane et al. 2020) 

Ohutus 

Gaasi paisumine Lekkimine 

Ammoniaak levib tuulega ning 
(olenevalt kogusest) avaldab mõju 
nii inimestele, taimedele kui ka 
loomadele 

Vähetähtis Kõrge Vähetähtis 
(Danasa et al. 2019), 
(MacFarlane et al. 2020) 

Toksilisus 

Ammoniaagi piirnormid pikaajaliselt (8 
tundi) on 20 ppm ehk 14 mg/m³ ja 
lühiajaliselt (15 minutit) 50 ppm ehk 36 
mg/m³  

 

Söövitav toime võib põhjustada 
tõsiseid nahapõletusi ja 
silmakahjustusi ning ägedat 
hingamisteede ärritust 

Madal Kõrge Keskmine 

(Danasa et al. 2019) , 
(MacFarlane et al. 2020), 
(European Chemicals Agency 

2020), (Air Liquide 2020). 
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Plahvatusoht Alumine plahvatuspiir on 150 000 ppm Mõju inimeste elule ja tervisele Vähetähtis Kõrge Vähetähtis 
(Tan et al. 2020), (MacFarlane 
et al. 2020) 
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5.4.10. PILOOTPROJEKT IX – VESINIKU KASUTAMINE AUTONOOMSETE SÕIDUKITE KÜTUSENA 

KASUTATAVATE TEHNOLOOGIATEGA SEOTUD RISKID JA OHUTUS 

Järgnevalt analüüsitakse vesiniku autonoomsete sõidukite kütusena kasutamisega seonduvaid 
tehnoloogilisi ja ohutusalaseid riske, mis suures pildis kattuvad ka teiste sõidukitega seonduvate riskidega. 

PEM-kütuseelement 
Autonoomsete sõidukite kütuseelementidega seotud riskid on analoogsed vesinikbusside 
kütuseelementide puhul kehtivatega, mis on leitavad alapeatükist Pilootprojekt I – Vesiniku kasutamine 
linnaliinibusside kütusena. 

Kütusepaak 
Kütusepaagiga seotud riskid on toodud vesinikbusside alapeatükis Pilootprojekt I – Vesiniku kasutamine 
linnaliinibusside kütusena. 

 
Infrastruktuur 
Vesinikutanklaid on pikemalt analüüsitud peatükis Pilootprojekt II – Vesiniku kasutamine sõiduautode 
kütusena.  

Hooldus 
Autonoomsete sõidukite hooldus on sarnane vesinikbusside hooldusega Pilootprojekt I – Vesiniku 
kasutamine linnaliinibusside kütusena. 

OHUTUS 

Ohutusprobleemid on samad nagu vesinikbussidel Pilootprojekt I – Vesiniku kasutamine linnaliinibusside 
kütusena. 

MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS 

Meetmed riskide leevendamiseks on samad, mis vesinikbussidel Pilootprojekt I – Vesiniku kasutamine 
linnaliinibusside kütusena.  

KOKKUVÕTE 

Kuna autonoomsete sõidukite tehnoloogia on alles arengujärgus, siis on vesinikutehnoloogiat neisse lihtne 
integreerida, kuna olemasolevaid sõidukeid pole vaja ümber ehitada. Samas on autonoomsete sõidukite 
tehnoloogia üldiselt alles arengufaasis. Seega nõuab ohutu liiklemise tagamiseks tähelepanu nii 
vesinikutehnoloogiate areng kui ka süsteem tervikuna. Vesinikutehnoloogiate suurim risk on kütuse 
hoiustamine kompaktsetes kõrgsurvepaakides, mille maksimumrõhul on tehnoloogilised piirangud. Samuti 
on ohtlikud kütuseelemendid, mille põhiline probleem on eluiga ja katalüsaatorites kasutatav haruldane 
väärismetall plaatina või selle sulamid.  

Viimastel aastatel on asutud autonoomseid vesiniksõidukeid rohkem katsetama nii era- kui ka avalikus 
sektoris, kuid juhita sõidukite täielik kasutuselevõtt võtab ilmselt veel aastaid. Autonoomsete sõidukite 
kasutust takistavad ka mitmed õnnetusjuhtumid, näiteks 2018. aastal Arizonases jalakäija surmaga 
lõppenud õnnetus, mis tõstatas küsimuse, kas tehnoloogia on küps, et inimesele omast otsustusvõimet 
tehisintellektiga asendada (Canis 2021). 
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Autonoomsetel sõidukitel on suur energiavajadus, kuna automatiseeritud juhtimine ehk tehisintellekti 
nõutav arvutivõimsus ning pardal olevad kütte-, ventilatsiooni- ja konditsioneerisüsteemid tekitavad 
suurendatud energianõudluse (Alanne and Cao 2017). Autonoomsete sõidukite puhul on oht ka 
küberturvalisus, kuna andurid ja muud automaatikakomponendid tuvastavad sõiduki täpse asukoha, 
liikumise ja tehnilise seisukorra. See muudab autonoomsed sõidukid häkkerite ja kurjategijate sihtmärgiks 
(Canis 2021).  

Autonoomsed vesiniksõidukid vajavad veel aastaid testimist ja katsetamist ning regulatsioonide 
kohaldamist, et saada küpseks tehnoloogiaks ja saavutada ühiskondlik heakskiit. Riske põhjustavad ka riist- 
ja tarkvara toimimise võimalikud vead, kuna ka väiksemal anduri rikkel võivad olla tõsised tagajärjed 
(Litman 2021).  
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TABEL 5.13 AUTONOOMSETE AUTODE KASUTUSELEVÕTUGA SEONDUVAD TEHNOLOOGILISED JA OHUTUSALASED TAKISTUSED 

VALDKOND TEGUR RISKID TAGAJÄRJED TÕENÄOSUS RASKUSASTE RISKITASE VIIDE 

Tehnoloogilised 
riskid 

Kütusepaak 

Avarii korral vesinikupaagi purunemine ja vesiniku 
lekkimine suures ulatuses 

Tulekahju ja plahvatus, mõju 
inimeste elule ja tervisele 

Madal Madal Madal 
(Ehrhart et al. 2020) 
(Chaichan 2018) 

Kütusepaagi materjali kahjustus (tootmisvead, 
ülekoormus, vale käitlemine, vesiniku omandustest 
tingitud mõju metallile) 

Vesiniku aeglane leke ja tulekahju 
teke 

Madal Kõrge Keskmine 
(Sinay and Konečný 
2018) (Chaichan 2018). 

Kerged, kuid mehaaniliselt tugevad komposiitpaagid 
lagunevad termilise koormuse (tulekahju) korral 

Lööklaine ja tulekera. Tõsised 
tagajärjed inimeste elule ja tervisele 

Madal 

Koos termilise 
kaitsega: madal 

 

Madal 

(Dadashzadeh et al. 
2018) 

Ilma termilise 
kaitseta: kõrge 

Keskmine 

Suur kütusepaagi maht (4x suurem kui bensiinipaak, et 
saada sama kogus energiat) 

 Kõrge Madal Keskmine 
(Salvi and Subramanian 
2015). 

PEM-
kütuseelement 

Vesinik on kõrge reaktsioonivõimega ja põhjustab 
bipolaarsete plaatide korrosiooni 

Pingelangus, efektiivsuse 
vähenemine 

Madal Madal Madal (Bethoux 2020). 

Vajab väga puhast vesinikku, kuna CO adsorbeerub Pt-
katalüsaatori pinnale ning vähendab selle aktiivsust 

Kütuseelemendi efektiivsuse 
vähenemine 

Vähetähtis 

CO mõju 
katalüsaatorile: 
madal 

 

Vähetähtis 
(Tuominen et al. 2018), 

(Zhang et al. 2016). 
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Väävli (S) mõju 
katalüsaatorile: 
kõrge 

Vähetähtis 

Molekulaarse vesiniku ja hapniku kokkupuude 
katalüsaatori pinnal 

Süttimine/plahvatus Madal Madal Madal 

(Smaragdakis, 
Kamenopoulos, and 
Tsoutsos 2020), 

(Chaichan 2018) 

PEM-kütuseelementides kasutatav Pt on haruldane 
väärismetall 

Tarneraskused, keskkonnamõju Madal Keskmine Madal 

(Miotti, Hofer, and 
Bauer 2017), (dos 
Santos et al. 2017), 

(Bethoux 2020) 

Infrastruktuur 
Vesiniksõidukite kasutuselevõtuks on vaja tanklaid, mille 
mahutite ja jaotamistehnoloogia on võrreldes diisliga kallis 

Aeglustab vesinikuenergeetika 
implementeerimist 

Kõrge Kõrge Kõrge 
(Bakker and Konings 
2018) 

Hooldus 

Kuna hooldus toimub sisetingimustes, siis lekke korral 
vesinik akumuleerub ruumis 

Tulekahju/plahvatus Madal Keskmine Madal 
(Ehrhart et al. 2019), 
(Dolman and Gallmetzer 

2018) 

Puudub hooldustöödeks vajalik kvalifitseeritud personal ja 
rajatised 

Ebaprofessionaalne hooldus Kõrge Madal Keskmine (Lof et al. 2020) 

Ohutus 

Elektrisüsteem Sisseehitatud kõrgepingeallikad Elektrilöök Madal Kõrge Keskmine (Lof et al. 2020) 

Vesiniku mõju 
metallidele 

Vesinikumolekulid võivad dissotsieeruda aatomvesinikuks, 
mis pikema aja jooksul võib põhjustada metalli haprumist 
ja purunemist 

Mahutite purunemine, lekkimine Madal Keskmine Madal 
(Bakker and Konings 
2018) 

Vesinik on kergelt 
süttiv 

Madal aktivatsioonienergia, põleb värvitult Põlengute raske tuvastamine Madal Madal Madal 
(Bakker and Konings 
2018) 
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Vesiniku 
säilitamine kõrge 
rõhu all 

Vesinik võib lekkida Tulekahju teke Madal Keskmine Madal 
(Sinay and Konečný 
2018), (Bakker and 
Konings 2018) 
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5.4.11. PILOOTPROJEKT X – VESINIKU KASUTAMINE TAGAVARAGENERAATORITE KÜTUSENA  

Kütuselemendil põhinevatel elektrisüsteemidel on alternatiivse heitevaba energiavarustuse 
tehnoloogiana suur potentsiaal. Need on atraktiivsed ka telekommunikatsiooniettevõtetele, kes 
soovivad vältida pikaajalist elektrikatkestust ja klientide teenuse katkemist. Kütuseelemendid pakuvad 
võrreldes diislikütustel töötava tehnoloogiaga paremat võrgu töökindlust, keskkonnasäästlikkust ja 
ökonoomsust varuvõimsuse tagamisel. (Ma, Eichman, and Kurtz 2019). Järgnevalt analüüsitakse 
tehnoloogilisi ja ohutusega seonduvaid riske, mis esinevad vesiniku kasutamisel kriitilise tähtsusega 
infrastruktuuri tagavaratoite kütusena. 

Kasutatavate tehnoloogiatega seotud riskid  
Vesiniku hoiustamist on eelnevalt käsitletud vesinikutanklate pilootprojekti juures Pilootprojekt II – 
Vesiniku kasutamine sõiduautode kütusena.  

PEM-kütuseelement  
PEM-kütuseelemendid saavutavad kiirelt nimivõimsuse ja seega pakuvad akude ja 
sisepõlemismootoritega võrreldes alternatiivset lahendust hädaolukorras kasutatava toiteallika jaoks 
(Ma, Eichman, and Kurtz 2019). PEM-kütuseelemendi riske on käsitletud eelnevalt osas Pilootprojekt 
I – Vesiniku kasutamine linnaliinibusside kütusena. 

Alalisvoolu muundur 
Kuna PEM-i väljundpinge väheneb koormusvoolu suurenemisega lineaarselt ja kõigub olenevalt 
temperatuurist, rõhust ja niiskusest, siis on vaja alalisvoolu muundurit. Alalisvoolu-alalisvoolu 
muundurit kasutatakse PEM-kütuseelemendi põhise toiteallika pingeregulaatorina. See on vajalik, et 
toiteallikas oleks usaldusväärne ning ei tekitaks pulsatsioone ega pinge kõikumist. (Kaur et al. 2017). 

OHUTUS 

Peamised riskid on seotud tulekahjuohuga, mida põhjustab tihendite leke. Süttimisel võib tekkida 
tulejuga, mis kahjustab lähedal olevaid objekte. Teine risk on plahvatus, kui vesinik lekib 
tagavaratoiteploki sees ning seda kogeneb sinna suurtes kontsentratsioonides. Plahvatuse tagajärjel 
võivad ka inimesed viga saada. Kui generaator asub hoones, siis puuduliku ventilatsiooni korral 
väheneb vesiniku lekkimisel hapnikukogus ruumis ning inimene võib lämbuda (Barilo 2013). 

MEETMED RISKIDE LEEVENDAMISEKS 

Riskide leevendamiseks tuleks süsteeme piisava efektiivsusega ventileerida, et lekke korral ei 
kontsentreeruks vesinik ühte kohta, vaid hajuks laiali. Samuti tuleks generaatoriruumis tagada piisav 
ventilatsioon, kuna kütuseelement tarbib töörežiimis rohkelt hapnikku. Lisaks tuleks 
tagavaratoiteplokk hoida kõikvõimalikest süüteallikatest võimalikult eraldi ning võimaluse korral 
paigalda süsteem teistest rajatistest eemale ja kohta, kus asustustihedus on hõre (Barilo 2013). 

KOKKUVÕTE 

Kõige suuremad riskid vesiniku kasutamisel kriitilise infrastruktuuri tagavaratoite kütusena on seotud 
PEM-kütuseelementide vastupidavusega ning vesiniku hoiustamise riskidega. PEM-kütuselement 
vajab tööks väga puhast vesinikku, vastasel korral võib seade kahjustada saada ning ebaefektiivseks 
muutuda. Kui võtta kõiki riske maandavaid meetmeid, siis pakub kütuseelement-aku hübriidsüsteem 
usaldusväärset ja keskkonnasäästlikku lahendust näiteks telekommunikatsiooniteenuste toiteks. 

Tagavaratoitesüsteemid on küps tehnoloogiaga, mida on Euroopas erinevates projektides piisavalt 
katsetatud. Peamised edasised arengusuunad on seotud tagavaratoitesüsteemi komponentide 
standardiseerimisega, et vähendada toote hinda. Samuti tuleb Euroopa Liidus luua standardid vesiniku 
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transportimiseks ja hoiustamiseks. Vesinikupõhise tagavaratoite laiemaks kasutuselevõtuks tuleb 
jätkuvalt langetada kogu süsteemi hinda, kuid see on võimalik ainult suuremahulisemate 
tootmisvõimsuste puhul (Ruf et al. 2017).  
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TABEL 5.14 VESINIKU KASUTAMISEL SIDEVÕRGU TAGAVARATOITE KÜTUSENA TEKKIVAD TEHNOLOOGILISED JA OHUTUSALASED RISKID, NENDE ESINEMISE 
TÕENÄOSUS JA MÕJU SUURUS 

  

VALDKOND TEGUR RISKID TAGAJÄRJED TÕENÄOSUS RASKUSASTE RISKITASE VIIDE 

Tehnoloogilised 
riskid 

PEM-
kütuseelement 

Vesinik on kõrge reaktsioonivõimega ja põhjustab 
metalli korrosiooni (bipolaarsete plaatide korrosioon) 

Pingelangus, efektiivsuse vähenemine Madal Madal Madal (Bethoux 2020). 

Vajab väga puhast vesinikku, kuna CO adsorbeerub 
Pt-katalüsaatori pinnale ning vähendab selle 
aktiivsust 

Kütuseelemendi efektiivsuse 
vähenemine 

Vähetähtis 

CO mõju 
katalüsaatorile: madal 

 

Vähetähtis 
(Tuominen et al. 2018), (Zhang et 

al. 2016). 

Vähetähtis 
Väävli (S) mõju 
katalüsaatorile: kõrge 

Vähetähtis 

Molekulaarse vesiniku ja hapniku kokkupuude 
katalüsaatori pinnal 

Süttimine/plahvatus Madal Madal Madal 
(Smaragdakis, Kamenopoulos, 
and Tsoutsos 2020), (Chaichan 

2018) 

PEM-kütuseelementides kasutatav Pt on haruldane 
väärismetall 

Tarneraskused, keskkonnamõju Vähetähtis Keskmine Vähetähtis 
(Miotti, Hofer, and Bauer 2017), 
(dos Santos et al. 2017), (Bethoux 
2020). 

Elektrolüüdi elektrilise kontakti kadumine. 
Ülelaadimine: vale laadija tsükli valik 

Ülekuumenemine: kiire laadimine ja tühjenemine, 
kõrge välistemperatuur 

Elektroodide korrosioon Vähetähtis Madal Vähetähtis (Brik and Ben Ammar 2017) 

Elektrilise isoleerkihi ja ioonidele vähem poorse kihi 
loomine aeglustab happe difusiooni 

Elektroodide sulfaatumine Vähetähtis Madal Vähetähtis (Brik and Ben Ammar 2017) 

Veeldatud 
vesiniku 
hoiustamine 

Veeldatud LH2 puhul on temperatuur väga madal ja 
lekkimine võib põhjustada alajahtumist ja külmumist 

 

Inimeste tervisekahjustused Vähetähtis Madal Vähetähtis (Genovese et al. 2020) 
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Kui paaki lekib õhk ja niiskus pääseb ligi, siis see võib 
tekitada jääd, kahjustades torusid ja ventiile 

Seadmete kahjustused Madal Keskmine Madal (Genovese et al. 2020) 

LH2 mahuti katastroofiline purunemine Plahvatus, tulekahju Vähetähtis Kõrge Vähetähtis 
(Moonis, Wilday, and Wardman 
2010) 

Gaasilise 
vesiniku 
hoiustamine 

Vesinikku hoiustatakse kõrge rõhu all, tulekahju 
korral võib mahuti puruneda 

Treilermahuti plahvatus, tulekera 
teke, inimeste tervisekahjustused 

Ilma 
leevendavate 
meetmeteta: 
kõrge  

 

Ilma leevendavate 
meemeteta: kõrge  

 

Kõrge  

(Pan et al. 2016), (Gye et al. 2019)  

Koos 
leevendavate 
meetmetega: 

madal 

Koos leevendavate 
meetmetega: 
keskmine 

Madal 

Ohutus 

 Vesiniku leke Tulekahju, plahvatus Madal Madal Madal (Barilo 2013) 

Vesinik on 
kergelt süttiv 

Madal aktivatsioonienergia, põleb värvitult Põlengute raske tuvastamine Madal Madal Madal (Bakker and Konings 2018). 

Vesiniku 
säilitamine 
kõrge rõhu all 

Vesinik võib lekkida Tulekahju teke Madal Keskmine Madal 
(Sinay and Konečný 2018), (Bakker 
and Konings 2018). 
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5.4.12. PILOOTPROJEKTIDEGA VÕRRELDES ALTERNATIIVSETE VESINIKUTEHNOLOOGIATE RISKID 

Eelnevalt on kirjeldatud vesinikutehnoloogiatega seonduvaid riske pilootprojektides, kuid on olemas ka 
teisi kõrge TVT-ga või kommertskasutuses vesiniku tootmise, salvestamise, transportimise ja kasutamise 
viise, mida võib lugeda eespool mainitud tehnoloogiate alternatiivideks. 

TOOTMINE 

Biomassi termokeemiline muundamine 
Lisaks elektrolüüsile on ka biomassi termokeemiline muundamine keskkonnasõbralik vesiniku tootmise viis. 
Selle peamised meetodid on pürolüüs, gaasistamine, aurureformimine ja keemilise sidumise tehnoloogiad 
(Dou et al. 2019).  

Biomassi hulka kuuluvad erinevad põllukultuurid, orgaanilised põllumajandusjäätmed ja toiduainetööstuse 
jäätmed, loomasõnnik ja reoveesetted. Need sisaldavad aga palju CO2 ning väiksemal määral vesiniksulfiidi, 
lämmastikku, ammoniaaki või lenduvaid orgaanilisi ühendeid, mis tuleb protsessi käigus eemaldada ning 
see on energiakulukas ja kallis protsess (Miltner, Makaruk, and Harasek 2017).  

Vesiniku tootmine biomassi pürolüüsi teel pole väga levinud, kuna nõuab kõrget temperatuuri ja saadav 
vesinikukontsentratsioon on liiga väike. Biomassi hapnikurikas gaasistamine on üks meetoditest keskmise 
kütteväärtusega gaasi tootmiseks, kuid see vajab suurt investeeringut hapniku tootmiseks. 
Aurureformimise meetodiga on võimalik saavutada suurem vesinikukontsentratsioon ning see ei nõua 
hapniku lisamist, kuid protsess tarbib palju vett ja energiat ning tekitab CO2 heidet. Aurureformimise 
protsessis kasutatakse enamasti niklipõhiseid katalüsaatoreid, mille probleemsed küljed on aktiivsuse 
vähenemine ja katalüsaatori mürgistumine erinevate ühenditega. Aurureformimine nõuab palju soojust 
ning selle tarbeks tuleks põletada 20% toorainest protsessi soojendamiseks. Alternatiivina on võimalik 
biomassi ressursi säästmiseks kasutada näiteks päikeseenergiat või muid lisaenergiaallikaid. 
Termokeemilise konversiooni protsessid hõlmavad endotermilisi keemilisi reaktsioone ja on väga suure 
energiakuluga. Samuti on termokeemiliste reaktorite ehitamine kulukas ning nõuab vastupidavaid 
materjale (Dou et al. 2019).  

SALVESTAMINE 

LOHC  

LOCH on vesinikukandjad, näiteks N-etüülkarbasool, metüültsükloheksaan (MCH), tolueen, 
dibensüültolueen, benseen, metanool ja sipelghape, mis suudavad adsorbeerida suures koguses vesinikku 
(Niermann et al. 2019). 

LOHC-i puudused on kõrge reaktsioonientalpia, mis tähendab, et vesiniku eraldamiseks on vaja palju 
soojust. Kuna nõutav temperatuur on üsna kõrge, siis ei ole võimalik ka ainult jääksoojust ära kasutada. 
Hüdrogeenimisel eraldub omakorda soojust, mis osaliselt kompenseerib selle käigus tekkivat soojuskadu. 
Üks puudus on ka see, et dehüdrogeenimine toimub atmosfäärirõhule lähedasel rõhul, mistõttu on vajalik 
täiendav komprimeerimine. See tekitab suurema energianõudluse. Lisaks tuleb tühjendatud LOHC viia 
tagasi hüdrogeenimisjaama. See muudab tarneahelad keerulisemaks, eriti juhul, kui sama veok peab 
vesinikku viima erinevatesse sihtkohtadesse. LOHC nõuab ka hüdrogeenimise ja dehüdrogeenimise 
reaktoreid, mis suurendab kulusid (Hurskainen and Ihonen 2020).  

Metanool on vesinikukandja. See on alkohol, mille tootmiseks saab lähteainetena kasutada metaani ja vee 
või CO2 ja vee segu ning reaktsioon toimub vasepõhises katalüsaatoris. Metanool on tuleohtlik ja toksiline 
ühend, millega kokku puutumine võib olla ohtlik inimeste tervisele ning see muudab metanooli käitlemise 
ja kõrge aururõhu tõttu ka hoiustamise keerulisemaks (Niermann et al. 2019) 



Eesti vesinikuressursside kasutamise analüüs 

V OSA – Pilootprojektide ühiskondlik, tehnoloogiline ja ohustusalane riskianalüüs 

 

 

 

317 

 

Vesiniku säilitamine adsorbeerituna tahke aine pinnale 

Metallhüdriidid 

Vesinikku salvestatakse metallhüdriididesse tahkel kujul, mille puhul vesinikuaatomid on seotud teiste 
metalli- või poolmetallide aatomitega läbi ioonsete, kovalentsete või metalliliste sidemete. Kõik 
mikropoorsed aktiivsüsinikud või metall-orgaanilised raamistikud (MOFid) on seotud nõrkade van der 
Waalsi jõudude abil. Soovitud võimsuse saavutamiseks on vajalikud külmem säilitustemperatuur, seega 
tuleb süsteemi jahutada. Hüdriidide üks miinus on vesiniku madal massiprotsent (kuni 15%). Hüdriidid on 
enamasti elektri- ja soojusisolaatorid, seega tuleb süsteemi lisada soojusvahetussüsteemid, et sinna oleks 
võimalik mahutada võimalikult palju vesinikku. Selle tulemusena suureneb süsteemi mass ja maht ning ka 
maksumus. Hüdriidide maht võib hüdrogeenimise ja dehüdrogeenimise käigus märkimisväärselt muutuda. 
„Tühjendatud“ hüdriidid on tihedalt pakitud, kuid uue vesiniku laadimise käigus avaldab metallhüdriid 
mahuti seintele lisajõudu tahkete osakeste võimaliku hõõrdumise tõttu. Kuna süsteemi täitmisel toimuvad 
keemilised reaktsioonid või faasisiirded hüdriidi moodustamisel, siis on metallhüdriidi täitmise kiirus 
võrreldes surugaasipaakidega aeglasem (US Drive 2017). 

Kui vesiniku dehüdrogeenimisentalpia on kõrge, siis tuleb vesiniku vabastamiseks kulutada suures koguses 
energiat. Järelikult eraldavad suure vesiniku absorptsiooni entalpiaga materjalid tankimise käigus suures 
koguses energiat ning vabanenud lisaenergia eemaldamiseks tuleb süsteem ühendada suure võimsusega 
välise soojusvahetiga, et tankimist kiirendada. Täiendava soojusvaheti ning suure massi tõttu ei ole 
metallhüdriidid sobilik meetod kütusepaakide jaoks (US Drive 2017). Mõned metallhüdriidid (näiteks 
amiidid ja borohüdriidid) nõuavad võimalike ebapuhtuste (ammoniaagi ja borohüdriidide) eemaldamiseks 
täiendavaid puhastuselemente (US Drive 2017). 

VESINIKU TRANSPORT 

Uued vesinikutorustikud 

Uute vesinikutorustike rajamisega kaasnevad suured kapitalikulud ning vesinikutehnoloogiate 
kasutuselevõtu algusfaasis ei pruugi olla piisavalt nõudlust, et uusi pikamaatorustikke rajada. Suurte 
mahtude juures on need aga kõige efektiivsem viis suure vesinikukoguse transportimiseks. 
Vesinikutorustike rajamine võib ohustada ka keskkonda ja inimesi (Parfomak 2021).  

Vesiniku transportimine gaasivõrgu kaudu on võrreldes maagaasiga energiakulukam. Uut gaastorustikku 
projekteerides tuleb arvestada, et rõhulangus torustikes ja temperatuuri muutused vähendavad vesiniku 
tihedust ja suurendava kiirust, mis omakorda suurendab rõhulangust. See võib põhjustada häireid, kui 
torustike mõõtmed on valesti valitud. Seega peab gaasitorustiku kaudu vesiniku transpordi optimeerimisel 
arvestama torustike siseläbimõõdu ja ümbritseva temperatuuri mõjuga. Sarnaselt maagaasitorustikele 
tuleks vesiniku torustikud isoleerida, et kaitsta neid korrosiooni ja välise niiskuse eest (Witkowski et al. 
2017).  

Kui vesiniku gaasitorustik saab mõne välise mõju tõttu kahjustada, siis on risk kontrollimatu gaasileke, mis 
põhjustab ka rõhulanguse torustikus. See aktiveerib kaitsesüsteemi, mis sulgeb automaatselt 
ohutusventiilid, eraldades sellega kahjustunud torustikulõigu ülejäänud süsteemist. Juhul kui rikke korral 
ohutusventiilid ei sulgu, siis paiskub kogu torustikus olnud gaas keskkonda ja võib põhjustada tulejoa. 
Vesinik võib ka hiljem süttida ning plahvatada (Witkowski et al. 2017).  

KÜTUSEELEMENDID 

AEMFC 

AEMFC-kütuseelemendi kõige suuremad puudused on selle eluiga ja vastupidavus. AEM-kütuseelemendi 
lühikese eluea taga pole mitte materjalide kahjustumine, vaid kütuseelemendi ebasobiv veekäitlussüsteem. 
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Samuti põhjustab probleeme CO2, mis võib kütuseelementi sattuda õhu kaudu, mida suunatakse katoodile. 
CO2 reageerib hüdroksiidanioonidega ning tekivad karbonaadid, mis suurendavad takistust süsteemis 
(Mustain et al. 2020). 

SOFC 

Tahkeoksiid-kütuseelemendi ehk SOFC töötemperatuurid on vahemikus 800–1000 °C. SOFC peamine 
probleem on lagunemine süsiniku sadestumise ja väävliga mürgistumise tõttu. Kõrge temperatuuri tõttu 
on kütuseelemendi käivitumine aeglane ning soojuse säilitamiseks ning lähedalasuvate inimeste 
kaitsmiseks on vajalik hea termokaitse. SOFC ei ole seetõttu sobilik transpordisektoris ja väikestes 
kaasaskantavates seadmetes kasutamiseks. Kõrgete töötemperatuuride tõttu tuleb kasutada 
vastupidavaid materjale (keraamikat) ning see on tehnoloogia peamine tehniline probleem, mis tõstab ka 
hinda (Guangul and Chala 2020). SOFC kasutegur on 0,6, kuid termilise soojuse ärakasutamisel võib see 
olla ka 0,85 (Akinyele, Olabode, and Amole 2020). 

DMFC  

DMFC ehk otsemetanool-kütuseelement sarnaneb PEM-kütuseelemendiga. Erinev on see, et element 
kasutab puhta vesiniku asemel metanooli ning protsessi käigus eraldub CO2. DMFC-kütuseelemendi 
kasutegur on võrreldes teiste kütuseelementidega üsna madal (0,4). DMFC-kütuseelement opereerib 
madalatel temperatuuridel (kuni 120 °C), seetõttu kasutatakse plaatina- või plaatina-ruteeniumi-
katalüsaatoreid (Akinyele, Olabode, and Amole 2020).  

DMFC peamine probleem on anoodkatalüsaatorkihil asuva reageerimata metanooli sattumine katoodkihile. 
Seega hajub kütus läbi Nafionmembraani, mis põhjustab pingelangust ja vähendab efektiivsust. Selle 
tagajärjel võivad katoodi katalüsaator ja membraan kahjustada saada. Kui metanool oksüdeerub katoodil, 
siis tekib keemilise reaktsiooni tulemusel vesi, mis kütuseelemendi üle ujutab (Guangul and Chala 2020).  

KASUTAMINE TRANSPORDISEKTORIS 

Lennundus  

Lennukite kütusepaakides on otstarbekas kasutada veeldatud vesinikku, kuna see vähendab 
vesinikupaakide mahtu ning samuti on veeldatud vesiniku paagid võrreldes surugaasipaakidega kergemad. 
See on oluline, kuna eriti pikamaalendude jaoks hoiustatakse lennuki pardal mitu tonni vesinikku korraga. 
Võrreldes praeguste prototüüpidega tuleks kütusepaakide mahtu vähendada ning ohutuse tagamiseks 
kasutada kergekaalulisi topeltseintega paake, mis on hästi isoleeritud (Clean Sky 2 JU and FCH 2 JU 2020). 

Võrreldes lennukikütusena kasutatava petrooleumiga on vesiniku energiatihedus väiksem ja seetõttu on 
vaja projekteerida uued lennukid, mis sobiksid LH2 kütusele. Kütusepaagid peaksid lennuulatuse nõuetele 
vastamiseks asuma pigem kere kui tiibade osas ning see võib vähendada reisijatele mõeldud ruumi. 
Vesiniklennukid on varajases arengufaasis (IEA 2020). 

Hetkel on lennunduses kasutamiseks kõige sobivam PEM-kütuseelement ning lennukites kasutamiseks 
peaks uute kütuseelementide tehnoloogia saavutama veelgi suurema võimsustiheduse (Clean Sky 2 JU and 
FCH 2 JU 2020). Oluline küsimus on ka asjakohase vesinikuinfrastruktuuri rajamine lennujaamadesse. Üks 
võimalus vesiniklennukite tankimiseks lennujaamades oleks vesinikveokid, kuid veeldatud vesinik nõuaks 
võrreldes petrooleumiga kaks korda rohkem tankimisveokeid ja see võib suurendada liiklustihedust. LH2 
tankimisautod erinevad olemasolevatest ning nende kasutamine nõuaks vastavaid koolitusi. Veeldatud 
vesiniku hoiustamine lennujaama territooriumil võib samuti võtta lisaruumi ning nõuda suuremaid 
ohutuskauguseid, kuid neid pole hetkel veel välja töötatud (Clean Sky 2 JU and FCH 2 JU 2020). LH2 
tankimine võtab võrreldes petrooleumiga kauem aega. 75% paagi täituvuse saavutamiseks kulub 
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petrooleumi puhul 65 minutit ja LH2 puhul 140 minutit, mis võib mõjutada lennugraafikuid (Clean Sky 2 JU 
and FCH 2 JU 2020).
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TABEL 5.15 ALTERNATIIVSETE VESINIKUTEHNOLOOGIATEGA SEOTUD RISKID 

VALDKOND TEGUR RISKID TAGAJÄRJED TÕENÄOSUS RASKUSASTE RISKITASE VIIDE 

Tootmine 
Biomassi 
termokeemiline 
muundamine 

Suur energiakulu Madal efektiivsus Kõrge  Kõrge Kõrge (Dou et al. 2019) 

Gaasi puhastamine Lisanduv energia ja kapitalikulu Keskmine Keskmine Keskmine (Miltner, Makaruk, and Harasek 2017) 

Saadava vesiniku väike konsentratsioon Madal efektiivsus Keskmine Keskmine Keskmine (Dou et al. 2019) 

Salvestamine 

LOHC 

Dehüdrogeenimise energiakulu Soojuskadu Madal Madal Madal (Hurskainen and Ihonen 2020).  

Täiendav komprimeerimise vajadus Kõrgem hind Madal Madal Madal (Hurskainen and Ihonen 2020).  

Tarneahela keerukus Ajakulu Keskmine Keskmine Keskmine (Hurskainen and Ihonen 2020).  

Adsorbeerituna 
tahke aine pinnale 

Tankimise periood pikem  Vähene konkurentsivõime  Kõrge Keskmne Kõrge (US Drive 2017) 

Dehüdrogeenimise energiakulu Kõrgem hind Madal Madal Madal (US Drive 2017) 

Vesiniku massiprotsent on väike Suur mahuti mass, väike efektiivsus Kõrge Kõrge Kõrge (US Drive 2017) 

Ei sobi sõidukite kütusepaakideks Kasutamine sõidukites piiratud Kõrge Kõrge Kõrge (US Drive 2017) 

Transport 
Uued 
vesinikutorustikud 

Gaasijuhtme purunemine Tulejuga, plahvatus Madal Kõrge Keskmine (Witkowski et al. 2017) 

Vähene nõudlus vesinikutehnoloogiate 
rakendamise alusfaasis 

Keeruline rakendada 
Kõrge Kõrge Kõrge 

(Parfomak 2021) 

Kõrge hind Kõrge Kõrge Kõrge (Parfomak 2021) 

Kütuseelemendid AEMFC Ebasobiv veekäitlussüsteem Lühike eluiga Kõrge 

 

Kõrge 

 

Kõrge (Mustain et al. 2020) 
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CO2 mürgistus Kütuseelemendi lagunemine Kõrge Kõrge Kõrge (Mustain et al. 2020) 

SOFC 

Kõrge temperatuur Aeglane käivitumine  Madal Madal Madal (Guangul and Chala 2020). 

Nõudlus vastupidavate materjalide 
järele 

Kõrgem hind Keskmine Keskmine Keskmine (Guangul and Chala 2020). 

Väävliga mürgistumine Kütuseelemendi eluea vähenemine Madal Madal Madal (Guangul and Chala 2020). 

DMFC 

Metanooli sattumine katoodkihile (läbi 
membraani) 

Pingelangus ja efektiivsuse vähenemine, madal 
kasutegur (0,4)  

Kõrge Kõrge Kõrge 

(Akinyele, Olabode, and Amole 2020), 
(Guangul and Chala 2020) 

 

 Protsessi käigus eraldub CO2 Keskkonnamõjud Keskmine Keskmine Keskmine 

(Akinyele, Olabode, and Amole 2020), 
(Guangul and Chala 2020) 

 

Kasutamine 
transpordisektoris 

Lennundus 

Uute lennukite projekteerimine 
Nõuab uute tehnoloogiliste lahenduste välja 
töötamist  

Kõrge Kõrge Kõrge (Clean Sky 2 JU and FCH 2 JU 2020) 

LH2 mahutite suurem ruuminõue Kõrge Kõrge Kõrge (Clean Sky 2 JU and FCH 2 JU 2020) 

Infrastruktuuri rajamine 
lennujaamadesse 

LH2 hoiustamise ruuminõudlus, võimalikud 
suuremad ohutuskaugused, LH2 
veokitranspordi puhul suurenev liiklustihedus 

Kõrge Kõrge Kõrge (Clean Sky 2 JU and FCH 2 JU 2020) 
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6.1. SISSEJUHATUS 

Aruande VI osas kirjeldatakse projekti käigus kaardistatud õiguslikke, administratiivseid ning majanduslikke 

barjääre, mis takistavad vesinikutehnoloogiate kasutuselevõttu Eestis. Ühtlasi antakse aruandes ülevaade 

peamistest meetmetest, mis aitavad barjääre likvideerida või leevendada. 

Õiguslike, administratiivsete barjääride puhul on esitatud ettepanekud ja soovitused õigusloome 

täiendamiseks ning hinnatud ka barjääride ning meetmete mõju tähtsust. Majanduslike meetmete puhul 

on sarnaselt hinnatud rakendamise mõju barjääride leevendamisele ning tehnoloogilist valmidust 

konkreetsete ajavahemike lõikes. Majanduslike meetmete puhul on tehtud arvutused, millest selgus vajalik 

toetuse maht, mõju CO2 vähendamisele ning meetme rakendamisest saadav potentsiaalne 

sotsiaalmajanduslik kasu. 

Sellest, kuidas jõuti lõpliku õiguslike, administratiivsete ning majanduslike barjääride ja meetmete 

nimekirjani, antud hinnanguteni ning eespool mainitud arvutusteni, antakse ülevaade aruande 

metoodikapeatükis 6.2. 

Peatükis 6.3 on vesiniku väärtusahelal põhineva struktuuri alusel detailsemalt kirjeldatud üksikuid 

meetmeid ja nende tulemusi. 

Peatükis 6.4 võetakse kokku tähtsamad meetmed ja esitatakse tervikpilt peamistest vastutajatest, kogu 

toetusmahu vajadusest ning peamistest sotsiaalmajanduslikest kasudest. 

6.2. METOODIKA  

Nii õiguslikud, administratiivsed kui ka majanduslikud barjäärid ja meetmed kaardistati esmalt allikate ning 

eksperdiintervjuude põhjal ning seejärel valiti tähtsaimad barjäärid ja Eestis vajalikud meetmed, 

arvestades uuringu käigus tehtud pilootprojektide ning potentsiaali kasutuselevõtu võimekuse 

mudelarvutuste (osad III, IV ja V) tulemusi. Seejuures kontrolliti lõplikku barjääride ja meetmete nimekirja 

kohalike sidusrühmade töötoas. Lisaks on meetmetele ja barjääridele kirjaliku tagasiside andnud ka 

projekti kaasatud rahvusvaheline ekspertide rühm.88 

Kirjanduse ülevaade  

Õiguslike barjääride esmasel kaardistamisel kasutati HyLaw internetipõhist andmebaasi. HyLaw projekti 
korraldati 2017. aasta jaanuarist kuni 2018. aasta detsembrini ning sellest võttis osa 23 Euroopa riiki. HyLaw 
eesmärk on tuvastada ja likvideerida vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtuga seonduvaid õiguslikke 
barjääre, et soodustada vesiniku ja kütuseelementide turule toomist. 

HyLaw andmebaasist on valdkondade kaupa leitavad peamised õiguslikud probleemid, mis hõlmavad nii 
vesiniku tootmist, salvestamist, transporti kui ka kasutust ning samuti on vastavalt riikidele välja toodud 
barjääride mõju suurus. Antud töös toodi välja peamised õiguslikud barjäärid, mis takistavad teistes 
Euroopa riikides vesinikutehnoloogiate kasutuselevõttu (allikas: HyLaw, https://www.hylaw.eu/). 

Töö autorite hinnangul võtab HyLaw projekt kokku peamised õiguslikud barjäärid kogu vesiniku 
väärtusahela lõikes, mis puudutavad väga paljusid riike, kaasa arvatud Eestit. 

 

88 Ekspertide rühma liikmed: Enn Lust (Tartu Ülikool, Eesti); Jakub Kupecki (Institute of Power Engineering, 
Poola); Amgad Elgowainy (Argonne National Laboratory, USA); Luc van Nuffel (Trinomics, Belgia); 
Alexandru Floristean (Hydrogen Europe, Belgia) 

https://www.hylaw.eu/
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Lisaks HyLaw andmebaasile kaardistati nii õiguslikke kui ka majanduslikke barjääre ka järgmiste vesiniku 

vallas edumeelsemate riikide ning 2050. aastani kehtivas Euroopa vesiniku teekaardis toodud teabe 

põhjal89.  

 Euroopa vesiniku teekaart aastani 2050 

 Ühendkuningriigi vesiniku tegevuskava 

 Saksamaa riiklik vesinikustrateegia  

 Hispaania vesiniku teekaart 

 Prantsusmaa vesiniku teekaart 

 Soome riiklik vesiniku teekaart 

 Hollandi riiklik vesinikustrateegia 

 Austraalia riiklik vesiniku teekaart 

 Ameerika Ühendriikide vesinikumajanduse tegevuskava 

 Jaapani vesiniku tegevuskava 

 Lõuna-Korea vesiniku tegevuskava 

Siinkohal on aga oluline tõdeda, et enamik riiklikest strateegiatest keskendub peamiselt eesmärkidele ja 

mitte niivõrd konkreetsetele meetmetele, mida on välja toonud ka Ludwig-Bölkow-Systemtechnik ning 

Maailma Energeetikanõukogu 2020. aasta sügisel valminud rahvusvaheliste vesinikustrateegiate uuringus, 

milles on võrreldud 17 riigi riiklikke vesinikukavu.90    

Eksperdiintervjuud 

Projektimeeskond korraldas 2020. aasta detsembris 15 eksperdiintervjuud 18 spetsialistiga Eesti 
energeetika-, transpordi-, tööstus- ja gaasivaldkonna strateegilistest asutustest (Lisa 6.3), kes on kas praegu 
või tulevikus seotud erinevate vesiniku väärtusahela osadega. Intervjuud tehti MS Teamsi platvormi 
vahendusel poolstruktureeritud personaalintervjuudena (küsimustik toodud lisas 6.4). 

Intervjuud tehti, et mõista, kui valmis Eestis vesiniku kasutuselevõtuks ollakse, ning kaardistada ekspertide 
hinnanguid sobivaimatest vesiniku tulevastest kasutusvaldkondadest. Seejuures tuleks arvestada, et 
intervjuud olid subjektiivsed, põhinesid ekspertide isiklikel arvamustel ja senistel kogemustel. Vastused 
koondati ühtsesse faili, mille põhjal vormistas projektimeeskond kvalitatiivse kokkuvõtte kolme 
teemavaldkonna lõikes: vesiniku tootmine, tarbimine, jaotus ja ladustamine. Koondatud 
eksperthinnangute vastused olid sisend ka aruande barjääride ja meetmete lõpliku nimekirja kujundamisel.  

Koondülevaate allikate ning eksperdiintervjuude käigus kaardistatud õiguslikest, administratiivsetest ja 

majanduslikest barjääridest ja meetmetest kõneldakse aruande lisades 6.1 ja 6.2.  

Barjääride ja meetmete kontrollimise töötuba kohalike sidusrühmadega 

 

89 Projektimeeskond tegi valiku kümne vesiniku mõistes edumeelsema riigi strateegiate/teekaartide vahel  

90  Allikas: https://www.weltenergierat.de/wp-content/uploads/2020/10/WEC_H2_Strategies_finalreport.pdf 
(09.04.2021 

https://www.weltenergierat.de/wp-content/uploads/2020/10/WEC_H2_Strategies_finalreport.pdf
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Töötuba leidis aset 01.04.2021 Zoomi veebikeskkonnas ning sellest võttis osa 46 Eesti vesinikuvaldkonna 

võtmeeksperti nii riigi- kui ka erasektori asutustest. Töötoa käigus kasutati interaktiivset veebipõhist 

töökeskkonda Mural. Töötuba kestis kolm tundi ning selle käigus oli osalistel võimalus kommenteerida 

kõiki barjääre ja meetmeid ning neid ka vajaduse korral juurde lisada. Lisaks tehti töötoa raames 

hääletamisvoorud, kus osalistel oli võimalus kindla ajapiiri raames anda hääl barjääride ja meetmete 

mõjudele ja majanduslike meetmete puhul ka tehnoloogilisele valmidusele.   

Barjääride ja meetmete mõju ning rakendamise tehnoloogilise valmiduse hinnangud 
Peatükis 6.3 on esitatud nii barjääride kui meetmete mõjuhinnangud skaalal madal – keskmine – kõrge.  

- Barjääride mõju all on hinnatud konkreetse barjääri mõju vesiniku kasutuselevõtule Eestis.  

- Meetme mõju hinnangu all on mõeldud konkreetse meetme rakendamise mõju barjäärist 

vabanemisele või selle leevendamisele.  

- Tehnoloogilise valmiduse taseme (TVT) all on silmas peetud meetmega ettenähtud tehnoloogia 

rakendamise valmidust. Kategooria kehtib vaid majanduslikele meetmetele ning seda on hinnatud 

kolme ajaperioodi lõikes: 2025–2030; 2030–2040; 2040–2050. Seejuures on TVT-d alates 

2025. aastast hinnatud sarnaselt uuringu mudelarvutuse III osas toodud eeldusega, et vesiniku 

laiaulatuslikumaks kasutuselevõtuks on eelnevalt tarvis luua vajalik administratiivne ja õiguslik 

raamistik ning alustada pilootprojektidest.   

Mõjude ning TVT hindamisel olid abiks sidusrühmadega toimunud töötoa käigus esitatud ekspertide 

hinnangud, kuid lõplik hinnang pandi kokku projektimeeskonna arvamuse alusel uuringu käigus tehtud 

pilootprojektide ning kasutuselevõtu võimekuse mudelarvutuste (uuringu osad III, IV ja V91) tulemuste 

põhjal.  

Majanduslike meetmetega seotud arvutused 
Majanduslike meetmete parameetrite (investeeringukulud, CO2 vähenemine, tööjõu kasv) 

arvutusmetoodika ning tulemused on seotud uuringu mudelarvutustega, mis on kättesaadavad uuringu 

osas III ning selle Exceli mudelis.   

6.3. BARJÄÄRID JA MEETMED  

Kokku kaardistati kogu vesiniku väärtusahela peale 28 barjääri ning 49 meedet, sealhulgas 32 õiguslikku, 
administratiivset ning 17 majanduslikku meedet. Enamike barjääride leevendamiseks tuleb rakendada 
mitut õiguslikku ja majanduslikku meedet korraga.  

Peatükis 6.3.1 on vesiniku väärtusahela struktuuri alusel kirjeldatud valdkonda puudutavaid õiguslikke, 

administratiivseid ning majanduslikke barjääre ja meetmeid detailsemalt koos kõigi hinnangutega. 

Majanduslike meetmete puhul on vastavalt nende kohaldamisele esitatud ka vajalik toetuse maht, mõju 

CO2 vähendamisele ning meetme rakendamisest saadav potentsiaalne sotsiaalmajanduslik kasu.   

Lihtsamaks aruandes orienteerumiseks on allpool esitatud lõplik meetmete nimekiri, kus on võimalik 

endale huvipakkuva meetme koodil klikates vaadata selle ning seotud barjääri kirjeldust.  

 

 

91 Eraldi dokumendid 
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MEETME 

KOOD 

MEETME NIMI  MEETMETE MÕJU 

BARJÄÄRI 

LEEVENDAMISELE 

(KÕRGE/KESKMI

NE/MADAL) 

VESINIKU TOOTMINE JA LADUSTAMINE (ÕIGUSLIKUD/ADMINISTRATIIVSED MEETMED) 

1.1a Riikliku vesinikustrateegia väljatöötamine, selle heakskiitmine ja rakendamine Kõrge 

1.2a Seadusandlike piirangute ülevaatamine ja võimaluse korral nende 
leevendamine (taastuvenergiapargid lubatud ainult tööstuspiirkondades, 
kaitseministeeriumi piirangud jne) 

Kõrge 

1.2b Meretuuleparkide tegevuskava koostamine Kõrge 

1.3a Töötada välja juhised vesiniku tootmis- ja ladustamisrajatiste erinõuete ja 
tsoonikeeldude kohta ning lihtsustada ja ühtlustada vesiniku tootmisjaamade 
rajamiseks vajalike planeerimistingimuste ja ehituslubade andmise protsessi 

Keskmine 

1.5a Integreerida elektrolüüserid ja nende kasutuselevõtt kohalikku 
energiaseadustikku (alternatiivkütuste seadus jt) 

Kõrge 

VESINIKU TOOTMINE JA LADUSTAMINE (MAJANDUSLIKUD MEETMED) 

1.2c Toetused tuule- ja päikeseenergia tootmisprojektide edendamiseks läbi 

taastuvenergiaoksjonite, mille abil tagatakse vesiniku tootmist toetavad 

võimsused 

Kõrge 

1.4a Investeeringutoetus vesiniku tootmistehnoloogiate edendamiseks: CAPEXi 
(investeeringud põhivarasse) stiimulid elektrolüüserite kasutuselevõtuks 

Kõrge 

1.4b Investeeringutoetus vesiniku ladustamiseks suurtes paakides (ing k large 
vessels) tootmisrajatiste juures 

Kõrge 

JAOTUS (ÕIGUSLIKUD/ADMINISTRATIIVSED MEETMED) 

2.1a Algatada gaasivõrkudes vesiniku kasutamise asjakohaste tehniliste ja 
gaasikvaliteediga seotud küsimuste läbivaatamine ja seda toetada ning luua 
õiguslikud võimalused, et toetada vesiniku kasutamist gaasivõrkudes 

Keskmine 

2.1c Hinnata olemasoleva maagaasitorustiku potentsiaalse renoveerimise tehnilist 
ja majanduslikku teostatavust vesiniku mahuprotsendi tõstmiseks gaasivoos 

Keskmine 

2.2a Kõigi uute ja vahetatavate torujuhtmete vesinikusobivuse tagamiseks tuleb 
torujuhtme standardid ühtlustada 

Kõrge 

2.3a Kehtestada selged suunised vesiniku koguse ja rõhu piirnormide kohta ning teha 
vajalikud muudatused asjakohastes õigusaktides 

Kõrge 

TABEL 6.1 LÕPLIK MEETMETE NIMEKIRI 
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2.4a Koostada selged juhised, mis arvestavad kõiki võimalikke maantee- (sillad, 
parkimine) või autojuhtide piiranguid ja sertifikaate ning teha vajalikud 
muudatused asjakohastesse määrustesse ja õigusaktidesse 

Kõrge 

2.5a Koostada selged juhised ja sertifikaadid, milles võetakse arvesse kõiki 
võimalikke vesiniku meritsi transportimise piiranguid, sh sadamas käitlemise 
piiranguid, ja teha vajalikud muudatused asjakohastesse seadustesse ja 
määrustesse 

Keskmine 

JAOTUS (MAJANDUSLIKUD MEETMED) 

2.1b Investeeringutoetus gaasivõrgu haldajatele vesiniku lisamiseks olemasolevasse 
gaasivõrku 2–5% ulatuses 

Kõrge 

2.2b Valitsuse rahaline toetus spetsiaalsete vesinikgaasitorude ehitamiseks Kõrge 

TRANSPORT (ÕIGUSLIKUD/ADMINISTRATIIVSED MEETMED) 

3.1a Toetada rohelise (taastuva) vesiniku päritolutagatissüsteemi väljatöötamist ELi 

tasandil. CertifHy projekti (https://www.certifhy.eu/) tulemuste võimalikult 

kiire riiklikesse õigusaktidesse viimine 

Kõrge 

3.1b Vesinikupõhise sünteetilise kütuse määratluse, ühtsete standardite ja 
sertifikaatide väljatöötamine ja rakendamine 

Keskmine 

3.2a Töötada välja spetsiaalsed juhised vesinikutanklate lubamise, ehitamise ja 
käitamise hõlbustamiseks ning teha vajalikud muudatused riiklikus tankimist 
käsitlevas seadusandluses 

Kõrge 

3.3e Rakendada fossiilsete transpordikütuste suhtes spetsiaalseid riiklikke 
süsinikumakseid 

Kõrge 

3.3f Kohandada õiguslikku raamistikku, et kütuseelemendiga ja heitgaasideta 
sõidukid saaks maksu- ja registreerimistasudest vabastada 

Kõrge 

3.3g Toetada ühtsete reeglite/juhiste väljatöötamist ettevõtetele, mis pakuvad 
vesiniksõidukite hooldusteenuseid 

Kõrge 

3.3h Toetada mitterahalisi stiimuleid, näiteks juurdepääsu bussiliinidele ja tasuta või 
vähendatud tasuga parkimist vesiniksõidukite juhtidele 

Keskmine 

TRANSPORT (MAJANDUSLIKUD MEETMED) 

3.2b Riiklik investeeringutoetus vesinikutanklate rajamiseks Kõrge 

3.3a Investeeringutoetus kütuseelemendiga veoautode kasutuselevõtuks Kõrge 

3.3b Investeeringutoetus kütuseelemendiga busside kasutuselevõtuks Kõrge 

3.3c Investeeringutoetus kütuseelemendiga autode kasutuselevõtuks Keskmine 

3.3d Riigihangetega seotud kohustused linnadele, omavalitsustele, 
ühistranspordiettevõtetele, et ühistranspordisektori organisatsioonid võtaksid 
kasutusele kütuseelemendiga sõidukid (bussid, reisirongid, parvlaevad) 

Kõrge 

https://www.certifhy.eu/
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HOONED (ÕIGUSLIKUD/ADMINISTRATIIVSED MEETMED) 

4.1a Hoonetes kasutatavate fossiilkütuste riiklik maksustamine, mis soodustaks 
mittefossiilsete kütteallikate, sealhulgas vesiniku, kasutamist 

Keskmine 

4.2c Toetada sidusa ja pikaajalise poliitilise eesmärgi ning õigusraamistiku 
kujunemist kütuseelementidega mikrokoostootmisjaamade tehnoloogiate 
juurutamiseks hoonetes (näiteks vajalikud paigaldusnõuded) 

Kõrge 

4.3a Koostada ettevõtetele juhised, mis aitaksid toota vesinikuga ühilduvaid 
seadmeid (nt gaasikütteseadmeid) ja neile reeglistiku luua 

Keskmine 

HOONED (MAJANDUSLIKUD MEETMED) 

4.2a Investeeringutoetus mikrokoostootmisjaamade paigaldamiseks avalikesse 
hoonetesse 

Kõrge 

4.2b Investeeringutoetus mikrokoostootmisjaamade paigaldamiseks äri- või 
eluhoonetesse 

Kõrge 

TÖÖSTUS (ÕIGUSLIKUD/ADMINISTRATIIVSED MEETMED) 

5.2a Hinnata CO2 kogumisrajatiste tehnilist ning majanduslikku valmisolekut ohelise 
metanooli tootmiseks ning koostada selle põhjal vajalikud juhendmaterjalid 

Keskmine 

5.3a Poliitiliste eesmärkide paikapanemine ning vajalike õigusaktide väljatöötamine, 
mis toetaks CO2 kogumis- ja säilitamisrajatiste kasutuselevõttu 

Keskmine 

TÖÖSTUS (MAJANDUSLIKUD MEETMED) 

5.1a Investeeringutoetused rohelise kodumaise ammoniaagitööstuse algatamiseks 
(ka ekspordiks) 

Keskmine 

5.1b Investeeringutoetused rohelise kodumaise metanooli tootmise algatamiseks  Keskmine 

ELEKTRITOOTMINE (ÕIGUSLIKUD/ADMINISTRATIIVSED MEETMED) 

6.1a Toetada tehniliste lahenduste ja vastava õigusraamistiku väljatöötamist 
kütuseelementide hõlpsamaks ühendamiseks elektrivõrguga ning korraldada 
professionaalsetele paigaldajatele vajalikud koolitused 

Madal 

6.2a Energiasalvestisse sisenevale elektrile kohaldatava võrguteenuse hinna 
ümberkujundamine ja selle muudatuse sisseviimine elektrituruseadusesse 

Kõrge 

6.3a Toetada elektrienergiast gaaskütuse tootmise jaamade õiguslikku alust, 
täpsustades elektrolüüsijaamade ja nendega seotud energiasalvestiste 
tegevusraamistikku nii energiatarbimise kui ka -tootmise poole pealt 

Keskmine 

KOGU VÄÄRTUSAHELAT PUUDUTAVAD / ÜLDISED (ÕIGUSLIKUD/ADMINISTRATIIVSED) MEETMED 

7.1a Töötada välja juhendmaterjalid vesinikutehnoloogiate hooldusteenuste 
osutamiseks ning korraldada vastavad koolitused 

Kõrge 

7.1b Toetada vesinikualast teadus- ja arendustegevust läbi erinevate riiklike ja 
rahvusvaheliste toetus- ja motivatsiooniprogrammide 

Kõrge 

7.2a Katusorganisatsiooni tugevdamine ja regulaarne koostöö otsustajatega Kõrge 
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7.3a Töötada välja ning rakendada riikliku vesinikustrateegia loomise raames ka 
avalikkuse kaasamise tegevuskava 

Kõrge 

7.4a Vaadata üle riigiabimeetmed ja kohandada neid selliselt, et need motiveeriks 
vesinikulahendustesse investeerima 

Kõrge 

7.5a Teha riskihinnangud päästevõimekuse tegevuskava loomiseks ja korraldada 
asjakohased koolitused päästetöötajatele 

Kõrge 

 

6.3.1. TOOTMINE JA LADUSTAMINE  

Vesiniku tootmise ja ladustamise kategoorias kaardistati kokku viis barjääri ja nende leevendamiseks 
kaheksa meedet, neist viis õiguslikku/administratiivset ning kolm majanduslikku. Alljärgnevalt on 
esitatud barjääride ja meetmete hinnangud ja kirjeldused.  

Barjäär  Barjääri 
mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisele 

Tehnoloogiline 
valmidus 
meetme 
rakendamiseks 

1.1 Riiklikud 
vesiniku 
valdkonna 
poliitilised 
eesmärgid ja 
strateegiad 
on 
puudulikud 

Kõrge 1.1a Riikliku 
vesinikustarteegia 
väljatöötamine, 
selle 
heakskiitmine ja 
rakendamine 

Õiguslik/administratiivne Kõrge Ei kohaldu 

 

Barjääri 1.1 kirjeldus: riikliku vesinikustrateegia puudumine muudab vesiniku kui energiaallika kasutamise 
ja sellesse investeerimise investorite silmis ebaatraktiivseks lahenduseks.  

Meetme 1.1a kirjeldus: riiklikult vastu võetud vesinikustrateegia, kus oleks sätestatud konkreetsed 
poliitilised eesmärgid ja suunised vesiniku kasutuselevõtuks Eestis, oli uuringu käigus korraldatud 
eksperttöötoa hinnangul üks tähtsamaid eeldusi, mis võimaldaks vesiniku Eesti turule tuua, mistõttu on 
selle meetme rakendamise mõju kõrge.   

Barjäär  Barjää
ri 
mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme 
mõju barjääri 
leevendamis
ele 

Tehnoloogili
ne valmidus 
meetme 
rakendamise
ks 

1.2 Rohelise 
vesiniku 
tootmiseks 
vajaliku 

Kõrge 1.2a Seadusandlike 
piirangute 
ülevaatamine ja 
võimaluse korral 
nende leevendamine 

Õiguslik/administratii
vne 

Kõrge Ei kohaldu 

TABEL 6.2 BARJÄÄR 1.1 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 

TABEL 6.3 BARJÄÄR 1.2 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 
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taastuvenergiama
hu suurendamine  

(taastuvenergiapargi
d lubatud ainult 
tööstuspiirkondades, 
kaitseministeeriumi 
piirangud jne)  

1.2b 
Meretuuleparkide 
tegevuskava 
koostamine 

Õiguslik/administratii
vne 

Kõrge Ei kohaldu 

1.2c Toetused tuule- 
ja päikeseenergia 
tootmisprojektide 
edendamiseks läbi 
taastuvenergiaoksjon
ite, mille abil 
tagatakse vesiniku 
tootmist toetavad 
võimsused 

Majanduslik Kõrge 2025–2030 

 

Barjääri 1.2 kirjeldus: potentsiaalsete kasutusvaldkondade nõudluse tarbeks vajamineva vesiniku 
tootmiseks tuleks suurendada ja stabiliseerida ka selle tootmiseks vajamineva taastuvenergia (tuule-, 
päikeseenergia) aastaringset mahtu, luues ühtlasi sünergia vesinikuga (tuule- ja päikeseelektri tootmine 
kombineerituna vesiniku elektrolüüsi ja salvestamisega). Seetõttu on oluline jätkusuutlikuks muuta ka 
tuule- ja päikeseenergiaparkidele antavad taastuvenergia toetusskeemid jms rahalised vahendid ning 
leevendada õiguslikke piiranguid eelkõige tuuleparkide rajamisel.  

Meetme 1.2a kirjeldus: arendustegevusele sobiva asukoha valimisel või juba teadaolevas asukohas 
tegutsemisvõimaluste välja selgitamisel tuleb arvestada riiklikul tasandil õigusaktidega kehtestatud 
muinsuskaitse-, keskkonna-, loodus-, tervise- ja riigikaitseliste jmt piirangutega, mis tihtipeale pärsivad 
taastuvenergiajaamade rajamist ja arengut. Meetme kohaselt peaks seadusandlikud piirangud üle vaatama 
ja võimaluse korral neid leevendama.92 Meetme mõju on hinnatud kõrgeks, kuna tuuleparkide (eelkõige 
meretuuleparkide) arendamist on peamiselt maakasutuslikud piirangud tugevalt mõjutanud.  

Meetme 1.2b kirjeldus: Eesti tingimustes on suures koguses vesiniku tootmise potentsiaal eelkõige 
avameretuuleparkides. Seni pole veel rajatud ühtegi meretuuleparki, ent huvi on tuntud mitmete alade 
vastu Saaremaa ja Hiiumaa lähedal ning Liivi lahes. Meretuuleparkide ning vesinikumajanduse nurgakivi 
rajamiseks Eestis on tarvis koostada sektori arengu tegevuskava ja lahendada sektori arengut takistavad 
sõlmküsimused. Meetme kohaselt koostataks tegevuskava meretuuleparkide potentsiaali realiseerimiseks 
Eestis. 

 

92  30.04.2021 Uuendas Kaitseministeerium õhuseiresüsteemi (leevendati elektrituulikute kõrguspiiranguid), tänu 
millele muutub 60% Eesti maismaast tuuleparkide rajamiseks sobivaks. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: 

https://mkm.ee/et/uudised/uuendatav-ohuseiresusteem-lihtsustab-uute-tuuleparkide-
rajamist?fbclid=IwAR2PjkO6tc-Lb1HhYzqlTIVU2w_4C1ubSpTkhMukRcR2HawIyxU_wfJbHOk (04.05.2021) 

Tänu sellele algatusele on piiranguid uuringu tegemise ajal juba leevendatud, kuid kindlasti tuleks veel üle vaadata 
võimalikud piirangud ka päikese- ja meretuuleparkidele (muinsuskaitse-, keskkonna-, loodus-, tervise- ja 
riigikaitselised piirangud). 

https://mkm.ee/et/uudised/uuendatav-ohuseiresusteem-lihtsustab-uute-tuuleparkide-rajamist?fbclid=IwAR2PjkO6tc-Lb1HhYzqlTIVU2w_4C1ubSpTkhMukRcR2HawIyxU_wfJbHOk
https://mkm.ee/et/uudised/uuendatav-ohuseiresusteem-lihtsustab-uute-tuuleparkide-rajamist?fbclid=IwAR2PjkO6tc-Lb1HhYzqlTIVU2w_4C1ubSpTkhMukRcR2HawIyxU_wfJbHOk
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Meetme 1.2c kirjeldus: Eesti vesiniku tarbimispotentsiaali realiseerimiseks tuleks riigil kaaluda tuule- ja 
päikeseenergia projektidele täiendavate investeeringutoetuste andmist. Majandus- ja taristuminister 
korraldab elektrituruseaduse (ELTS) § 596 kohaselt perioodil 2019–2021 igal aastal 5 GWh ulatuses 
taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia vähempakkumisi, et leida kõige soodsamad tootjad.93 
Vähempakkumiste oksjoni eesmärk on suurendada taastuvenergia, k.a päikese- ja tuuleenergia osakaalu. 
Meetme 1.2d eesmärk on siduda vähempakkumised vesiniku tootmisega, et toetada tuule- ja 
päikeseenergia tootmist koos vesiniku elektrolüüsi ja salvestamisega.  

 

Meetme 1.2c Toetused tuule- ja päikeseenergia tootmisprojektide edendamiseks läbi taastuvenergiaoksjonite, 
mille abil tagatakse vesiniku tootmist toetavad võimsused 100% rakendamise peamised tulemused 

Päikesepargid, maismaa- ja avameretuulepargid  
Riiklik investeeringuvajadus Erainvesteering 

 

Investeerimisvajadus 
aastani 2030 

Madala taseme stsenaarium (270,7) 
Ambitsioonikas stsenaarium (541,4) 

Madala taseme stsenaarium 
(1082,9) 
Ambitsioonikas stsenaarium 
(2 165,7) 

MLN EUR 

Investeerimisvajadus 
aastani 2050 

Madala taseme stsenaarium (1 063,4) 
Ambitsioonikas stsenaarium (2 126,8) 

Madala taseme stsenaarium 
(4 253,6) 
Ambitsioonikas stsenaarium 
(8 507,2) 

MLN EUR 

Heitkoguste vähendamine 20% võrra CAPEX-i kaudu taastuvenergia oksjonitel 

CO2 ekv. 
vähendamine  

Madala taseme stsenaarium 2030 (688 523) 
Madala taseme stsenaarium 2050 (3 137 059) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (1 377 046) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (6 274 119) 

t 

Töökohtade loomine 20% CAPEXi toetuse abil 

Tööhõive kasv 
(päikeseenergia, 
maismaa- ja 
avamere tuulega) 

Madala taseme stsenaarium 2030 (1 408 
Madala taseme stsenaarium 2050 (5 420) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (2 816) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (10 840) 

töökohta 

Kaasnevad 
välismõjud 

Fossiilkütuste tarbimine väheneb ja aitab kaasa kliimaneutraalsuse 
saavutamisele.Selle tulemusel väheneb ka üldine keskkonnasaaste 
(õhu-, vee- ja pinnasesaaste, lühiajaliste kliimamõjurite hulk) ning 
paraneb inimeste üldine heaolu ja tervis. 

 

 

Barjäär  Barjääri 
mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisel
e 

Tehnoloogilin
e valmidus 
meetme 
rakendamisek
s 

1.3 Vesiniku 
tootmiseks ja 
ladustamisek
s sobilike 
alade hulk on 
piiratud, 

Keskmin
e 

1.3a Töötada välja 
juhised vesiniku 
tootmis- ja 
ladustamisrajatiste 
erinõuete ja 
tsoonikeeldude 

Õiguslik/administratiiv
ne 

Keskmine Ei kohaldu 

 

93 Elektrituruseadus, RT I 2003, 25, 153: https://www.riigiteataja.ee/akt/ELTS (12.04.2021) 

TABEL 6.4 MEETME 1.2C RAKENDAMISE TULEMUSED 

TABEL 6.5 BARJÄÄR 1.3 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 

https://www.riigiteataja.ee/akt/ELTS
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mille 
tulemusel on 
loa 
taotlemise 
protsess pikk 

kohta ning 
lihtsustada ja 
ühtlustada vesiniku 
tootmisjaamade 
rajamiseks vajalike 
planeerimistingimus
te ja ehituslubade 
andmise protsessi 

Barjääri 1.3 kirjeldus: Vesiniku senine käsitlus tööstusliku gaasina piirab selle tootmiseks sobilike alade 
leidmist, kuna vesiniku tootmis- ja salvestamisseadmeid lubatakse paigaldada maakasutuse 
planeeringutest lähtuvalt vaid tööstusaladele (sarnaselt teiste tootmis- ja tööstusrajatistega reguleeritakse 
vesiniku tootmiseks sobilikke alasid maakasutuse seadustega). Tihtipeale on investorite silmis 
ebamotiveeriv ka väga ajamahukaks kujunev planeerimis- ja ehituslubade taotlemine ning 
keskkonnamõjude hindamine. Kõik need on vajalikud tegevused, aga vesiniku kasutuselevõtu 
edendamiseks saaks riik neid veelgi leevendada ja lihtsustada, näiteks lubada väiksemaid vesiniku 
salvestamis- ja tootmisrajatisi rajada ka tööstusaladest väljapoole.  

Meetme 1.3a kirjeldus: Vaja on välja töötada juhendmaterjalid, mis annaksid kompaktse ülevaate vesiniku 
tootmis- ja ladustamisrajatiste tsoonikeeldudest ning mille põhjal tuleks lihtsustada ka rajamiseks vajalikke 
planeerimistingimusi ja ehituslubade taotlemist, sh lubada toota samades tsoonides, kus paiknevad 
vesinikku potentsiaalselt tarbivad kommertsrakendused.  

Barjäär  Barjääri 
mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisele 

Tehnoloogiline 
valmidus 
meetme 
rakendamiseks 

1.4 Vesiniku 
salvestamis- ja 
tootmisrajatiste 
kõrged 
investeeringukulud 

Kõrge 1.4a 
Investeeringutoetus 
vesiniku 
tootmistehnoloogiate 
edendamiseks: 
CAPEXi 
(investeeringud 
põhivarasse) stiimulid 
elektrolüüserite 
kasutuselevõtuks 

Majanduslik Kõrge 2025–2030 

1.4b 
Investeeringutoetus 
vesiniku 
ladustamiseks 
suurtes paakides (ing 
k large vessels) 
tootmisrajatiste 
juures 

Majanduslik Kõrge 2025–2030 

Barjääri 1.4 kirjeldus: üks oluline barjäär Eestis vesiniku tootmisele on vesiniku salvestamis- ja 
tootmisrajatiste kõrged investeeringukulud. Tehnoloogia valmiduse poolest on uuringu ekspertide rühm 
leidnud, et Eestis tasuks vesiniku ladustamiseks eelkõige investeerida suurtesse, kas kokkusurutud või 

TABEL 6.6 BARJÄÄR 1.4 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 
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vedela vesiniku ladustamiseks mõeldud paakidesse, kuna maa-aluste vesinikuhoidlate rajamine Eestisse on 
suure küsimärgi all (puuduvad soolakaevandused). Teisalt nõuavad ka need tehnoloogiad keeruliste 
operatiivsete probleemide lahendamist, mistõttu on ilma vajalike investeeringutoetusteta ladustamiseks 
mõeldud rajatiste ehitamine üpriski keeruline.   

Meetme 1.4a kirjeldus: vesiniku tootmistehnoloogiate kõrgete investeeringukulude tõttu on tootmise 
suurendamiseks vaja toetusi, mis aitaksid kapitalikulusid katta.  

 

Meetme 1.4a Investeeringutoetus vesiniku tootmistehnoloogiate edendamiseks: CAPEXi (investeeringud 
põhivarasse) stiimulid elektrolüüserite kasutuselevõtuks 100% rakendamise peamised tulemused  

Riiklik investeeringutoetus Erainvesteering 
 

Investeerimisvajadus aastani 
2030 

Madala taseme stsenaarium 
(87,2) 
Ambitsioonikas stsenaarium 
(175,4) 

Madala taseme 
stsenaarium (349) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (701,6) 

MLN EUR 

Kogu investeeringuvajadus 
aastaks 2050 

Madala taseme stsenaarium 
(337) 
Ambitsioonikas stsenaarium 
(677,4) 

Madala taseme 
stsenaarium (1348) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (2709,5) 

MLN EUR 

Heitkoguste vähendamine 20% CAPEXi toetuste võrra 

CO2 ekv. vähenemine  Madala taseme stsenaarium 2030 (426 891) 
Madala taseme stsenaarium 2050 (1 945 007) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (853 782) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (3 890 014) 

t 

Töökohtade loomine 20% CAPEXi toetuse abil 

Tööhõive kasv Madala taseme stsenaarium 2030 (205) 
Madala taseme stsenaarium 2050 (10 198) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (412) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (20 491) 

töökohta 

Kaasnevad välismõjud Aitab algatada ja edendada vesiniku tootmist ja kasutuselevõttu Eestis, 
vähendada fossilkütuse tarbimist ning sellest tulenevaid heiteid. 

 

Meetme 1.4b kirjeldus: suuremahuliseks vesiniku ladustamiseks on vajalik riigi investeeringuabi, mis aitaks 
vähendada tehnoloogilisest lahendusest tulenevaid suuri ladustamiskulusid ja sellest tulenevalt ka 
toodetud vesiniku hinda. Meetme mõju on hinnanguliselt kõrge, kuna vesinikuhoidla rajamine on üks 
oluline samm vesiniku kasutuselevõtuks Eestis. Meetme rakendamiseks ollakse hinnanguliselt valmis 
järgmise kahe aasta jooksul, kuna tehnoloogia on selles vallas piisavalt küps ning vaja on vaid 
kapitaliinvesteeringut.  

 

Meetme 1.4b Investeeringutoetus vesiniku ladustamiseks suurtes paakides (ing k large vessels) tootmisrajatiste 
juures 100% rakendamise peamised tulemused  

Riiklik investeeringuvajadus Erainvesteering 
 

Investeerimisvajadus 
aastani 2030 

Madala mõjuga stsenaarium 
(82,3) 
Ambitsioonikas stsenaarium 
(164,6) 

Madala mõjuga stsenaarium 
(329,3) 
Ambitsioonikas stsenaarium 
(658,5) 

MLN EUR 

TABEL 6.7 MEETME 1.4A RAKENDAMISE TULEMUSED 

TABEL 6.8 MEETME 1.4B RAKENDAMISE TULEMUSED 
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Kogu 
investeeringuvajadus 
aastaks 2050 

Madala mõjuga stsenaarium 
(333,3) 
Ambitsioonikas stsenaarium 
(666,6) 

Madala mõjuga stsenaarium 
(1 333,2) 
Ambitsioonikas stsenaarium 
(2 666,5) 

MLN EUR 

CO2 ekv. vähenemine  - t 

Töökohtade kasv 20% CAPEX toetuse korral 

Tööhõive kasv  Madala mõjuga stsenaarium 2030 (193) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050 (783( 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (387) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (1 567) 

töökohta 

Kaasnevad välismõjud Aitab algatada ja edendada vesiniku tootmist ja kasutuselevõttu Eestis, 
vähendada fossilkütuse tarbimist ning sellest tulenevaid heiteid. 
Positiivne mõju uute töökohtade tekkele. 

 

Barjäär  Barjäär
i mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisel
e 

Tehnoloogilin
e valmidus 
meetme 
rakendamisek
s 

1.5 
Elektrolüüserei
d ei ole 
olemasoleva 
seadusandluseg
a piisavalt 
julgustatud 

Kõrge 1.5a Integreerida 
elektrolüüserid ja 
nende 
kasutuselevõtt 
kohalikku 
energiaseadustikk
u 
(alternatiivkütuste 
seadus jt) 

Õiguslik/administratiivn
e 

Kõrge Ei kohaldu 

Barjääri 1.5 kirjeldus: vesinikku ja selle tootmiseks vajaminevaid elektrolüüsereid ei ole teiste 
alternatiivkütustega võrreldes riiklikes energiadirektiivides ja muudes asjakohastes seadustes või 
määrustes piisavalt käsitletud.   

Meetme 1.5a kirjeldus: meetme mõju on hinnatud kõrgeks, kuna vesinikku toota soovivates investorites 
kindluse tekitamiseks tuleks elektrolüüserid ja nendega seotud haldusprotsess siduda ka olemasolevate 
energeetikavaldkonna õigusaktidega.   

6.3.2. JAOTUS  

Vesiniku jaotuse kategoorias kaardistati kokku viis barjääri ja nende leevendamiseks kaheksa meedet, 
neist kuus õiguslikku, administratiivset ning kaks majanduslikku. Alljärgnevalt on esitatud barjääridele 
ja meetmetele vastavad hinnangud ja kirjeldused.  

  

TABEL 6.9 BARJÄÄR 1.5 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 
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Barjäär  Barjääri 
mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisel
e 

Tehnoloogilin
e valmidus 
meetme 
rakendamisek
s 

2.1 Ebakindlus 
vesiniku 
lubatud 
mahuprotsend
i osas  
olemasolevass
e gaasivõrku 
lisamisel ning 
puuduvad 
rahalised 
stiimulid selle 
tegevuse 
soodustamisek
s 

Keskmin
e 

2.1a Algatada 
gaasivõrkudes 
vesiniku 
kasutamise 
asjakohaste 
tehniliste ja 
gaasikvaliteediga 
seotud küsimuste 
läbivaatamine ja 
seda toetada ning 
luua õiguslikud 
võimalused, et 
toetada vesiniku 
kasutamist 
gaasivõrkudes 

Õiguslik/administratiiv
ne 

Keskmine Ei kohaldu 

2.1b 
Investeeringutoet
us gaasivõrgu 
haldajatele 
vesiniku lisamiseks 
olemasolevasse 
gaasivõrku 2–5% 
ulatuses 

Majanduslik Kõrge 2025–2030 

2.1c Hinnata 
olemasoleva 
maagaasitorustiku 
potentsiaalse 
renoveerimise 
tehnilist ja 
majanduslikku 
teostatavust 
vesiniku  
mahuprotsendi 
tõstmiseks 
gaasivoos 

Õiguslik/administratiiv
ne 

Keskmine Ei kohaldu 

 

Barjääri 2.1 kirjeldus: ehkki TalTech on hiljaaegu Eleringi tellimusel koostanud uuringu94, kus hinnatakse 
vesinikusisalduse võimalikku mahuprotsenti, mida saaks segada olemasolevasse gaasivõrku (uuringu 

 

94 Agabus H., Šuvalova J., Koduvere H., Siirde A., Latõsov E., Vesiniku ja sünteetilise gaasi kasutamise potentsiaal ja 
ühenditest tulenev mõju ülekandetorustikule ja lõpptarbijate seadmetele, 2020,  

https://www.elering.ee/sites/default/files/2021-01/ER%20P2G%20aruanne%20v3_detsember2020.pdf  

TABEL 6.10 BARJÄÄR 2.1 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 

https://www.elering.ee/sites/default/files/2021-01/ER%20P2G%20aruanne%20v3_detsember2020.pdf
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kohaselt on mahuprotsent 2–5%), ei ole seda ametlikult kajastatud ega poliitiliselt või regulatiivselt 
kinnitatud. Kuna pole selge, milline on vesiniku võimalik mahuprotsent ja segatud maagaasi hind on kõrge, 
takistavad need asjaolud vesiniku laialdast kasutuselevõttu Eestis.   

Meetme 2.1a kirjeldus: meetme eesmärk on kinnitada vesinikusisalduse lõplik võimalik mahuprotsent 
olemasolevas gaasivõrgus ja viia see kooskõlla õigusaktidega. Meetme mõju on hinnanguliselt keskmine, 
kuna uuringu käigus korraldatud ekspertide töötoa osaliste ning ka projekti kaasatud rahvusvaheliste 
ekspertide sõnul on pigem kuluefektiivsem kas olemasolev gaasivõrk renoveerida või ehitada uued 
spetsiaalselt vesiniku jaoks mõeldud gaasitorud.  

Meetme 2.1b kirjeldus: gaasihaldusettevõtetele tuleks võimaldada investeeringutoetuseid, mis kataksid 
reguleeritud maagaasi hinnale lisanduvad kulud. Meetme mõju on hinnanguliselt kõrge, sest 
investeeringutoetus võimaldaks gaasiettevõtetel vesinikku maagaasivõrku segada ilma lõpptarbijate jaoks 
hindu tõstmata. Teisalt on aga selle TVT hinnatud keskmiseks (kohaldatav aastatel 2025–2030), kuna 
olemasoleva gaasivõrgu lubatud vesinikumaht ei ole ametlikult kinnitatud ning lisaks nõuab see küpset 
vesiniku tootmise ja ladustamise tarneahelat, et tagada vesiniku katkematu ja stabiilne kogus gaasivõrgus.  

Meetme 2.1b Investeeringutoetus gaasivõrgu haldajatele vesiniku lisamiseks olemasolevasse gaasivõrku 2–5% 
ulatuses 100% rakendamise peamised tulemused 

 Riiklik investeeringuvajadus  

Investeerimisvajadus aastani 2030 Madala mõjuga stsenaarium  (0,027) 
Ambitsioonikas stsenaarium (0,054) 

MLN EUR 

Kogu investeeringuvajadus aastaks 
2050 

Madala mõjuga stsenaarium (0,118) 
Ambitsioonikas stsenaarium (0,235) 

MLN EUR 

CO2 ekv. vähenemine Madala mõjuga stsenaarium 2030 (270) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050 (1 172) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (541) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (2 344) 

t 

Tööhõive kasv -  töökohta/aasta 

Kaasnevad välismõjud Vähendab fossiilkütuste kasutust ja sellest tekkivaid heiteid, eelkõige 
hoonetesektoris, ning aitab seega saavutada kliimaneutraalsust. 

 

Meetme 2.1c kirjeldus: meetme eesmärk on analüüsida olemasolevat gaasivõrku, et hinnata selle 
potentsiaalse renoveerimise tehnilist ja majanduslikku teostatavust, mille tulemusel saaks segada 
gaasivõrku suurema koguse (üle 5%) vesinikku. Meetme mõju on hinnanguliselt keskmine, kuna uuringu 
käigus korraldatud ekspertide töötoas osalejad pigem ei pooldanud olemasolevasse gaasivõrku vesinikku 
lisamist ja võrgu renoveerimist. Teisalt arvas projekti kaasatud rahvusvaheline ekspertide rühm, et 
võimalust tasub siiski uurida, kuna võrreldes uute torude ehitamisega võib see variant osutuda 
kuluefektiivsemaks.   

  

TABEL 6.11 MEETME 2.1B RAKENDAMISE TULEMUSED 
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Barjäär  Barjääri 
mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisele 

Tehnoloogiline 
valmidus 
meetme 
rakendamiseks 

2.2 Vesiniku 
jaotamiseks 
puudub 
spetsiaalne 
gaasivõrgustik 

Kõrge 2.2a Kõigi uute ja 
vahetatavate 
torujuhtmete 
vesinikusobivuse 
tagamiseks tuleb 
torujuhtme 
standardid 
ühtlustada 

Õiguslik/administratiivne Kõrge Ei kohaldu 

2.2b Valitsuse 
rahaline toetus 
spetsiaalsete 
vesinikgaasitorude 
ehitamiseks 

Majanduslik Kõrge 2025–2030 

 

Barjääri 2.2 kirjeldus: lisaks sellele, et vesiniku olemasolevasse gaasivõrku lisamise lubatud mahuprotsent 
on ebaselge, puuduvad vesiniku jaotamiseks ka selleks otstarbeks spetsiaalselt ehitatud teised gaasitorud. 
Seetõttu on vesiniku jaotamine eelkõige tööstus- ja hoonetesektoris kasutamise tarbeks väga keeruline.  

Meetme 2.2a kirjeldus: meetme eesmärk on edaspidiselt kõigi uute või vahetatavate torude puhul 
veenduda, et need sobivad ka vesinikuga, mistõttu tuleks viivitamatult ühtlustada torujuhtmete standardid.  

Meetme 2.2b kirjeldus: riik peaks pakkuma gaasiettevõtetele investeeringutoetusi, et leevendada 
vesinikugaasitorude ehituseks vajalikke kapitalikulusid (näiteks 50% vesinikugaasitorustiku 
kapitaliinvesteeringutest). Meetme mõju barjääri leevendamisele on kõrge, kuna gaasitorude ehitamine 
on kapitalimahukas ettevõtmine. Sellealane oskusteave on juba olemas, mistõttu ollakse meetme 
rakendamiseks valmis hinnanguliselt järgmise kahe aasta jooksul.  

Meetme 2.2b Valitsuse rahaline toetus spetsiaalsete vesinikgaasitorude ehitamiseks 100% rakendamise 
peamised tulemused 

 Riiklik investeeringuvajadus  

Investeerimisvajadus aastani 2030 Madala mõjuga stsenaarium (143) 
Ambitsioonikas stsenaarium (166) 

MLN EUR 

Kogu investeeringuvajadus aastaks 2050 Madala mõjuga stsenaarium (210) 
Ambitsioonikas stsenaarium (280) 

MLN EUR 

CO2 ekv. vähenemine  - t 

Tööhõive kasv Madala mõjuga stsenaarium 2030 (48) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050 (207) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (96) 

Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (414) 

töökohta 

TABEL 6.12 BARJÄÄR 2.2 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 

TABEL 6.13 MEETME 2.2B RAKENDAMISE TULEMUSED 
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Kaasnevad välismõjud Vähendab fossiilkütuste kasutust ja sellest tekkivaid heiteid 
ning aitab seega saavutada kliimaneutraalsust. Toetab vesiniku 
laiaulatuslikku kasutuselevõttu jaotuseks vajaminevate 
torudega. Positiivne mõju uute töökohtade tekkele. 

Barjäär  Barjääri 
mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisele 

Tehnoloogiline 
valmidus 
meetme 
rakendamiseks 

2.3 Puuduvad 
selged 
määrused, 
koodeksid, 
standardid 
selle kohta, 
millise rõhu 
alla ja mis 
koguses on 
lubatud 
vesinikku 
mööda 
maanteed 
transportida 

Kõrge 2.3a Kehtestada 
selged suunised 
vesiniku koguse 
ja rõhu 
piirnormide 
kohta ning teha 
vajalikud 
muudatused 
asjakohastes 
õigusaktides  

Õiguslik/administratiivne Kõrge Ei kohaldu 

 

Barjääri 2.3 kirjeldus: puuduvad selged eestikeelsed suunised vesiniku koguse ja rõhu piirnormide kohta 
maanteetranspordi puhul.  

Meetme 2.3a kirjeldus: tuleb koostada selged eeskirjad, koodeksid, standardid ja juhised vesiniku rõhu 
kohta maanteetranspordil, mida kajastatakse alternatiivkütuste infrastruktuuri tegevuskavas, 
alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtu ohutusnõuetes ja/või muudes asjakohastes õigusaktides.  

Barjäär  Barjäär
i mõju 

Barjääriga 
seotud 
meede/meetme
d 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisel
e 

Tehnoloogilin
e valmidus 
meetme 
rakendamisek
s 

2.4 Spetsiaalsed 
transpordipiirangu
d, mida võidakse 
kohaldada 
maanteetranspordi
l (autojuhtide 
sertifikaadid; 
teepiirangud) 

Kõrge 2.4a Koostada 
selged juhised, 
mis arvestavad 
kõiki võimalikke 
maantee- (sillad, 
parkimine) või 
autojuhtide 
piiranguid ja 
sertifikaate ning 
teha vajalikud 
muudatused 
asjakohastesse 

Õiguslik/administratiiv
ne 

Kõrge Ei kohaldu 

TABEL 6.14 BARJÄÄR 2.3 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 

TABEL 6.15 BARJÄÄR 2.4 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 
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määrustesse ja 
õigusaktidesse 

 

Barjääri 2.4 kirjeldus: ebaselged piirangud ning puuduvad selged eestikeelsed juhised vesiniku 
maanteetranspordi kohta (vajalikud load, sertifikaadid autojuhtidele, piirangud sildade või tunnelite puhul 
jms) on oluline õiguslik, administratiivne barjäär, mis takistab vesinikuturu arendamist Eestis.  

Meetme 2.4a kirjeldus: töötatakse välja maanteepiirangud, tuginedes tavadele teistes riikides, kus need 
on juba määratletud (näiteks Holland ja Belgia). Piirangud viiakse sisse riiklikesse õigusaktidesse 
(alternatiivkütuste infrastruktuuri tegevuskava, alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtmise 
ohutusnõuded).  

 

Barjäär  Barjäär
i mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetme
d 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisel
e 

Tehnoloogiline 
valmidus 
meetme 
rakendamisek
s 

2.5 Vesiniku 
meretranspord
i eeskirjade 
puudumine ja 
ebaselged 
piirangud 

Madal 2.5a Koostada 
selged juhised ja 
sertifikaadid, 
milles võetakse 
arvesse kõiki 
võimalikke 
vesiniku meritsi 
transportimise 
piiranguid, sh 
sadamas 
käitlemise 
piiranguid, ja 
teha vajalikud 
muudatused 
asjakohastesse 
seadustesse ja 
määrustesse 

Õiguslik/administratiivn
e 

Keskmine Ei kohaldu 

 

Barjääri 2.5 kirjeldus: sarnaselt vesiniku maanteetranspordile puuduvad selged eestikeelsed juhised ja 
määrused ka vesiniku meretranspordi kohta.  

Meetme 2.5 kirjeldus: meetme mõju on ekspertide hinnangul keskmine, kuna vastavaid eeskirju läheb 
tarvis eelkõige vesiniku või sünteetiliste kütuste võimalikul meritsi importimisel/eksportimisel. 
Importimisel nähakse potentsiaali eelkõige sünteetilises kütustes, mida saaks kasutada kas suurtes 
laevades või tulevikus ka lennunduses. Eksportimisel esialgu turgu pole, kuna eelkõige võiks keskenduda 
kohalike vajaduste katmisele. Kui loodaks kohalik metanooli- ja ammoniaagitööstus, võiks tulevikus Eesti 
mõelda ka eksportimisele.  

TABEL 6.16 BARJÄÄR 2.5 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 
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6.3.3. TRANSPORT 

Transpordi kategoorias kaardistati kokku kolm barjääri ja nende leevendamiseks 12 meedet, neist viis 
õiguslikku, administratiivset ning seitse majanduslikku. Alljärgnevalt on esitatud barjääridele ja 
meetmetele vastavad hinnangud ja kirjeldused.  

 

Barjäär  Barjää
ri 
mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme 
mõju barjääri 
leevendamis
ele 

Tehnoloogili
ne valmidus 
meetme 
rakendamise
ks 

3.1 
Vesinikkütuse 
standardite ja 
sertifikaatide 
puudumine; 
kütuse päritolu 
ja 
sertifitseerimi
ne; 
kvaliteedinõud
ed ja 
eestikeelsed 
mõõtevahendi
d 

Kõrge 3.1a Toetada rohelise 
(taastuva) vesiniku 
päritolutagatissüsteemi 
väljatöötamist ELi 
tasandil. CertifHy projekti 

(https://www.certifhy.
eu/) tulemuste 

võimalikult kiire 
riiklikesse õigusaktidesse 
viimine 

Õiguslik/administratii
vne 

Kõrge Ei kohaldu 

3.1b Vesinikupõhise 
sünteetilise kütuse 
määratluse, ühtsete 
standardite ja 
sertifikaatide 
väljatöötamine ja 
rakendamine 

Õiguslik/administratii
vne 

Keskmine Ei kohaldu 

 

Barjääri 3.1 kirjeldus: puuduvad selged eestikeelsed vesinikkütuse standardid ja sertifikaadid, mis on aga 
hetkel väljatöötamisel CertifHy (ülemaailmse rohelise ja vähese süsinikdioksiidiheitega 
sertifitseerimissüsteemi) projekti raames. Rohelise (taastuva) vesiniku päritolutagatise süsteemi 
puudumine takistab rohelise vesiniku turu arengut ning võib seeläbi soodustada hoopis fossiilsetel allikatel 
põhineva vesiniku tootmist, vähendades positiivset keskkonnamõju kõigis valdkondades.  

Meetme 3.1a kirjeldus: meetme eesmärk on kaasata CertifHy käigus välja töötatud standardid ja 
sertifikaadid kohe kohalikesse õigusaktidesse, ühtlasi veendudes, et tehtud muudatused oleksid kooskõlas 
teiste roheliste gaaside (SNG, biometaan) vajadustega, viidates alternatiivkütuste direktiivile.  

Meetme 3.1b kirjeldus: sünteetiliste kütuste juriidilises määratluses, defineerimises, taksonoomias ning 
CO2 määramises on veel mitmeid lünki, mistõttu tuleb lisaks rohelist vesinikku puudutavaid dokumente 
välja töötada ja juurutada ka sünteetiliste kütuste (ing k e-fuels) ühtsed standardid ja sertifikaadid, niipea 
kui need on Euroopa tasandil avaldatud ja ühtlustatud. Prognooside kohaselt võetaks sünteetilised kütused 
kasutusele eelkõige raskeveokites, lennukites ja laevades.  

 

 

TABEL 6.17 BARJÄÄR 3.1 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 

https://www.certifhy.eu/
https://www.certifhy.eu/
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Barjäär  Barjäär
i mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisel
e 

Tehnoloogilin
e valmidus 
meetme 
rakendamisek
s 

3.2 Vesiniku 
tanklavõrgustik
u  puudumine 

Kõrge 3.2a Töötada välja 
spetsiaalsed 
juhised 
vesinikutanklate 
lubamise, 
ehitamise ja 
käitamise 
hõlbustamiseks 
ning teha vajalikud 
muudatused 
riiklikus tankimist 
käsitlevas 
seadusandluses 

Õiguslik/administratiivn
e 

Kõrge Ei kohaldu 

3.2b Riiklik 
investeeringutoetu
s vesinikutanklate 
rajamiseks 

Majanduslik Kõrge 2025–2030 

 

Barjääri 3.2 kirjeldus: vesiniksõidukite kasutuselevõtuks ning populariseerimiseks tuleks paralleelselt 
arendada ka nende tankimiseks vajaminevat infrastruktuuri. Vesinikutanklate rajamist takistavad osaliselt 
nii õiguslikud kui ka administratiivsed barjäärid, millest tingitult kulub loa taotlemisele ja plaanimisele kaua 
aega. Takistuseks on ka rahalise toetuse puudumine. Intervjueeritud ekspertide hinnangul on tegemist 
nõudluse ja pakkumise nn muna-kana probleemiga – vesiniksõidukid ei saa turule tulla, kui puuduvad 
vesiniktanklad, teisalt ei saa tekkida tanklaid, kui vesiniksõidukeid pole.  

Meetme 3.2a kirjeldus: tuleks välja töötada selged eestikeelsed juhised vesinikutanklate rajamise 
hõlbustamiseks ning täiendada ka asjakohaseid riiklikke õigusakte, nt alternatiivkütuste infrastruktuuri 
tegevuskava ja alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtmise ohutusnõudeid. Meetme tähtsus on 
kõrge, kuna ekspertide hinnangul on vesinikutanklate rajamise hõlbustamine ning tanklate olemasolu 
oluline aspekt, et vesinik saaks Eesti transpordisektori hüvanguks turule tulla.  

Meetme 3.2b kirjeldus: riigi esialgsed investeeringutoetused kas vähendatud intressidega laenude või 
investeeringukulude vähendamise programmide näol (nt 50% esialgsest kapitalikulust) aitaks kasvatada 
ettevõtete huvi vesinikutanklavõrgu laiaulatuslikuma arendamise vastu. Meetme mõju barjääri 
leevendamisele ja selle tehnoloogiline valmidus on kõrge, kuna kütuseettevõtetel on tööde ja hoolduse 
kohta tehniline oskusteave olemas ning uuringu raames korraldatud eksperdiintervjuud on näidanud, et 
ettevõtted ootavad tanklate rajamiseks peamiselt valitsuse rahalist toetust.  

 

 

 

TABEL 6.18 BARJÄÄR 3.2 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 
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Meetme 3.2b Riiklik investeeringutoetus vesinikutanklate rajamiseks 100% rakendamise peamised tulemused  
Riiklik toetusvajadus Erainvesteering 

 

Investeerimisvajadus 
aastani 2030 

Madala mõjuga stsenaarium (118) 
Ambitsioonikas stsenaarium (236) 

Madala mõjuga stsenaarium (118) 
Ambitsioonikas stsenaarium (236) 

MLN 
EUR 

Kogu 
investeeringuvajadus 
aastaks 2050 

Madala mõjuga stsenaarium (554) 
Ambitsioonikas stsenaarium (1 108) 

Madala mõjuga stsenaarium (554) 
Ambitsioonikas stsenaarium (1 108) 

MLN 
EUR 

CO2 ekv. vähenemine  NA 
 

t 

Töökohtade loomine 50% ulatuses CAPEXi toetusest 

Tööhõive kasv Madala mõjuga stsenaarium 2030 (514) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050 (2 387) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (1 027) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (4 775) 

töökohta 

Kaasnevad 
välismõjud 

Vähendab fossiilkütuste kasutust transpordisektoris ja sellest tekkivaid heiteid, aidates 
seeläbi saavutada kliimaneutraalsust. Toetab vesiniku jaotuseks vajamineva 
infrastruktuuri arengut ja selle laiaulatuslikku kasutuselevõttu transpordisektoris, kuna 
vesinik muutub kasutajatele kättesaadavamaks. Positiivne mõju nii keskkonnale, 
inimtervisele kui ka tööhõivele 

 

Barjäär  Barjää
ri 
mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme 
mõju 
barjääri 
leevendamis
ele 

Tehnoloogili
ne valmidus 
meetme 
rakendamis
eks 

3.3 
Kütuseelemendiga 
vesiniksõidukeid ei 
eelistata 
suuremate kulude, 
keeruka 
registreerimise, 
ebaselgete 
hooldusprotseduu
ride jmt tõttu 

Kõrge 3.3a 
Investeeringutoetus 
kütuseelemendiga 
veoautode 
kasutuselevõtuks 

Majanduslik Kõrge 2030–2040 

3.3b 
Investeeringutoetus 
kütuseelemendiga 
busside 
kasutuselevõtuks 

Majanduslik Kõrge 2030–2040 

3.3c 
Investeeringutoetus 
kütuseelemendiga 
autode 
kasutuselevõtuks 

Majanduslik Keskmine 2025–2030 

TABEL 6.19 MEETME 3.2B RAKENDAMISE TULEMUSED 

TABEL 6.20 BARJÄÄR 3.3 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 
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3.3d Riigihangetega 
seotud kohustused 
linnadele, 
omavalitsustele, 
ühistranspordiettevõte
tele, et 
ühistranspordisektori 
organisatsioonid 
võtaksid kasutusele 
kütuseelemendiga 
sõidukid (bussid, 
reisirongid, 
parvlaevad) 

Majanduslik Kõrge 2025–2030 

3.3e Rakendada 
fossiilsete 
transpordikütuste 
suhtes spetsiaalseid 
riiklikke 
süsinikumakseid 

Õiguslik/administrati
ivne 

Kõrge  Ei kohaldu 

3.3f Kohandada 
õiguslikku raamistikku, 
et kütuseelemendiga ja 
heitgaasideta sõidukid 
saaks maksu- ja 
registreerimistasudest 
vabastada 

Õiguslik/administrati
ivne 

Kõrge Ei kohaldu 

3.3g Toetada ühtsete 
reeglite/juhiste 
väljatöötamist 
ettevõtetele, mis 
pakuvad 
vesiniksõidukite 
hooldusteenuseid 

Õiguslik/administrati
ivne 

Kõrge Ei kohaldu 

3.3h Toetada 
mitterahalisi 
stiimuleid, näiteks 
juurdepääsu 
bussiliinidele ja tasuta 
või vähendatud tasuga 
parkimist 
vesiniksõidukite 
juhtidele 

Õiguslik/administrati
ivne 

Keskmine Ei kohaldu 

 

Barjääri 3.3 kirjeldus: kütuseelemendiga sõidukid on kasutajatele võõrad. Puudub selgus, kuidas sõidukit 
registreerida, ning vajalike hooldusprotseduuride kogemus. Samuti on argument vesiniksõidukite kõrgem 
hind/vajalik investeeringukulu võrreldes fossiilkütustel sõitvate sõidukitega.  

Meetme 3.3a kirjeldus: Süsinikuvabale transpordisektorile sujuvaks üleminekuks tuleks pakkuda riigi 
investeeringutoetust, mis vähendaks fossiilkütustel sõitvate raskeveokite ja vesinikveokite hinnaerinevust, 
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et vesinikveokid turule pääseksid. Meede aitaks otseselt soodustada vesinikveokite kasutuselevõttu, kuid 
tehnoloogiliselt on need endiselt arendamisel ning nende laiaulatuslikuma levikuni läheb veel aega.  

 

 

Meetme 3.3b kirjeldus: süsinikuvabale transpordisektorile sujuvaks üleminekuks tuleks pakkuda riigi 
investeeringutoetust, mis vähendaks fossiilkütustel sõitvate ja vesinikbusside hinnaerinevust, et 
vesinikbussid turule pääseksid. Meede aitaks otseselt soodustada vesinikbusside kasutuselevõttu ning 
tehnoloogiliselt on vesinikbussid juba saadaval.  

 

TABEL 6.21 MEETME 3.3A RAKENDAMISE TULEMUSED 

Meetme 3.3a  Investeeringutoetus kütuseelemendiga veoautode kasutuselevõtuks 100% rakendamise peamised 
tulemused 

 Riiklik toetusvajadus Erainvesteering  

Investeerimisvajadus aastani 
2030 

Madala mõjuga stsenaarium 
(192) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium  (385) 

Madala mõjuga stsenaarium 
(574) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium  (1 147) 

MLN EUR 

Kogu investeeringuvajadus 
aastaks 2050 

Madala mõjuga stsenaarium 
(418) 
Ambitsioonikas stsenaarium 
(836) 

Madala mõjuga stsenaarium 
(2 477) 
Ambitsioonikas stsenaarium 
(4 954) 

MLN EUR 

CO2 ekv. vähenemine Madala mõjuga stsenaarium 2030 (145 175) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050 (629 090) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (290 349) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (1 258 180) 

t 

Tööhõive kasv  - töökohta 

Kaasnevad välismõjud  Vähendab fossiilkütuste kasutust transpordisektoris ja sellest 
tekkivaid heiteid, aidates seeläbi saavutada kliimaneutraalsust. 
Toetab vesiniku kasutuselevõttu transpordisektoris. Positiivne 
mõju nii keskkonnale, inimtervisele kui ka tööhõivele 

TABEL 6.22 MEETME 3.3B RAKENDAMISE TULEMUSED 

Meetme 3.3b  Investeeringutoetus kütuseelemendiga busside kasutuselevõtuks 100% rakendamise peamised 
tulemused 

 Riiklik toetusvajadus Erainvesteering  

Investeerimisvajadus aastani 
2030 

Madala mõjuga stsenaarium 
(21) 
Ambitsioonikas stsenaarium 
(42) 

Madala mõjuga stsenaarium 
(12) 
Ambitsioonikas stsenaarium 
(23) 

MLN EUR 

Kogu investeeringuvajadus 
aastaks 2050 

Madala mõjuga stsenaarium 
(50) 
Ambitsioonikas stsenaarium 
(100) 

Madala mõjuga stsenaarium 
(52) 
Ambitsioonikas stsenaarium 
(103) 

MLN EUR 



Eesti  vesinikuressursside kasutamise analüüs 
VI OSA – Barjäärid ja meetmed 

 
 
 

 

354 
 

 

Meetme 3.3c kirjeldus: süsinikuvabale transpordisektorile sujuvaks üleminekuks tuleks pakkuda riigi 
investeeringutoetust, mis vähendaks fossiilkütustel sõitvate ja vesinikautode hinnaerinevust, et 
vesinikautod turule pääseksid. Meede aitaks otseselt soodustada vesinikautode kasutuselevõttu ning ka 
tehnoloogilisest aspektist on vesinikautod turul juba üpriski laiaulatuslikult saadaval.  

Meetme 3.3c Investeeringutoetus kütuseelemendiga autode kasutuselevõtuks 100% rakendamise peamised 
tulemused 

 Riiklik toetusvajadus Erainvesteering  

Investeerimisvajadus aastani 
2030 

Madala mõjuga stsenaarium 
(1 141) 
Ambitsioonikas stsenaarium 
(2 281) 

Madala mõjuga 
stsenaarium (1 399) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (2 800) 

MLN EUR 

Kogu investeeringuvajadus 
aastaks 2050 

Madala mõjuga stsenaarium 
(2 133) 
Ambitsioonikas stsenaarium 
(4 267) 

Madala mõjuga 
stsenaarium (5 762) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (11 523) 

MLN EUR 

CO2 ekv. vähenemine  Madala mõjuga stsenaarium 2030 (60 023) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050 (260 100) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (120 046) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (520 200) 

t 

Tööhõive kasv - töökohta 

Kaasnevad välismõjud Vähendab fossiilkütuste kasutust transpordisektoris ja sellest tekkivaid heiteid, 
aidates seeläbi saavutada kliimaneutraalsust. Toetab vesiniku kasutuselevõttu 
transpordisektoris. Positiivne mõju nii keskkonnale, inimtervisele kui ka 
tööhõivele 

 

Meetme 3.3d kirjeldus: keskkonnasõbralike sõidukite direktiivis95 sätestatakse, et teatud protsent äsja 
hangitud ühissõidukeid peab olema nullheitega, mistõttu on meetme eesmärk läbi riigihangete seada 
linnadele, omavalitsustele, ühistranspordiettevõtetele kohustused, mis näeksid ette, et ühistranspordi 
organisatsioonid peavad võtma kasutusele kütuseelemendiga sõidukid (bussid, rongid, parvlaevad).  

 

95  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1161, 20. juuni 2019, https://eur-
lex.europa.eu/eli/dir/2019/1161/oj  

CO2 ekv. vähenemine  Madala mõjuga stsenaarium 2030 (10 594) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050 (45 909) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (21 189) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (91 817) 

t 

Tööhõive kasv - töökohta 

Kaasnevad välismõjud Vähendab fossiilkütuste kasutust transpordisektoris ja sellest tekkivaid heiteid, 
aidates seeläbi saavutada kliimaneutraalsust. Toetab vesiniku kasutuselevõttu 
transpordisektoris. Positiivne mõju nii keskkonnale, inimtervisele kui ka 
tööhõivele 

TABEL 6.23 MEETME 3.3C RAKENDAMISE TULEMUSED 

TABEL 6.24 MEETME 3.3D RAKENDAMISE TULEMUSED 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1161/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1161/oj
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Meetme 3.3d Riigihangetega seotud kohustused linnadele, omavalitsustele, ühistranspordiettevõtetele, et 
ühistranspordisektori organisatsioonid võtaksid kasutusele kütuseelemendiga sõidukid (bussid, reisirongid, 
parvlaevad) 100% rakendamise peamised tulemused 

 Riiklik toetusvajadus  

H2 bussid 

Investeerimisvajadus aastani 2030 Madala mõjuga stsenaarium (15) 
Ambitsioonikas stsenaarium (30) 

MLN EUR 

Kogu investeeringuvajadus 
aastaks 2050 

Madala mõjuga stsenaarium (170) 
Ambitsioonikas stsenaarium (340) 

MLN EUR 

Rongid ja vedurid 

Investeerimisvajadus aastani 2030 Madala mõjuga stsenaarium (48) 
Ambitsioonikas stsenaarium (95) 

MLN EUR 

Kogu investeeringuvajadus 
aastaks 2050 

Madala mõjuga stsenaarium (179) 
Ambitsioonikas stsenaarium (359) 

MLN EUR 

H2 parvlaevad 

Investeerimisvajadus aastani 2030 Madala mõjuga stsenaarium (35) 
Ambitsioonikas stsenaarium (69) 

MLN EUR 

Kogu investeeringuvajadus 
aastaks 2050 

Madala mõjuga stsenaarium (131) 
Ambitsioonikas stsenaarium (262) 

MLN EUR 

CO2 ekv. vähenemine (bussid) Madala mõjuga stsenaarium 2030(4 937) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050(92 700) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (9 873) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (185 400) 

t 

CO2 ekv. vähenemine 
(rongid/vedurid) 

Madala mõjuga stsenaarium 2030(5 262) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050(22 801) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (10 524) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (45 603) 

t 

CO2 ekv. vähenemine (parvlaevad) Madala mõjuga stsenaarium 2030(3 025) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050(13 108) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (6 050) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (26 216) 

t 

Tööhõive kasv  (uusi töökohti ei looda kuna vesiniksõidukeid Eestis ei 
toodeta) 

töökohta 

Kaasnevad välismõjud  Vähendab fossiilkütuste kasutust transpordisektoris ja sellest 
tekkivaid heiteid, aidates seeläbi saavutada kliimaneutraalsust. 
Toetab vesiniku kasutuselevõttu transpordisektoris. Positiivne mõju 
nii keskkonnale, inimtervisele kui ka tööhõivele 

 

Meetme 3.3e kirjeldus: meetme eesmärk on parandada taastuvate kütuste konkurentsivõimet, mistõttu 
oleks tarvis kehtestada fossiilsetele transpordikütustele riiklikud süsinikumaksed (võiksid olla sarnasel 
tasemel heitkogustega kauplemise süsteemi hinnaga), kuni Euroopa Komisjon viib ellu ettepaneku 
laiendada heitkogustega kauplemise süsteemi, et see hõlmaks ka transporti. 96  Meetme tähtsus on 
hinnanguliselt kõrge, kuna selle rakendamine aitaks soodustada nii vesinik- kui ka teiste alternatiivkütustel 
sõitvate sõidukite kiiremat kasutuselevõttu.  

 

96  Euractive: Heitkogustega kauplemise süsteemi ülevaatamine hõlmab hooneid ja maanteetransporti. Allikas: 

https://www.euractiv.com/section/energy/news/ets-revision-will-include-buildings-and-road-transport-
eu-commissioner-says/ (08.04.2021) 

https://www.euractiv.com/section/energy/news/ets-revision-will-include-buildings-and-road-transport-eu-commissioner-says/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/ets-revision-will-include-buildings-and-road-transport-eu-commissioner-says/
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Meetme 3.3f kirjeldus: kuna vesiniksõidukeid välditakse suuresti just hinna tõttu, on üks viis neid 
propageerida läbi riiklike maksusoodustuste, st fossiilkütustel sõitvate sõidukite maksustamine vs. 
heitgaasita sõidukite maksu- ja registreerimistasudest vabastamine. Meetme tähtsus on hinnanguliselt 
kõrge, kuna selle rakendamine aitaks soodustada nii vesinik- kui ka teiste alternatiivkütustel sõitvate 
sõidukite kasutuselevõttu. 

Meetme 3.3g kirjeldus: mitmete intervjueeritud ekspertide hinnangul on oluline barjäär just 
vesiniksõidukite hooldustööde pädevuse puudumine, mis tekitab vesiniksõidukite kasutuselevõtul 
ebakindlust. Isegi kui sõidukid on olemas, vajavad need hooldust ja selleks vajalikke teadmisi, mistõttu on 
meetme mõju hinnanguliselt kõrge, kuna juhendmaterjalid ning ühtsed reeglid aitavad kindlust 
suurendada. 

Meetme 3.3h kirjeldus: vesiniksõidukite kasutuselevõtu edendamiseks tuleks pakkuda mitterahalisi 
stiimuleid, näiteks tasuta juurdepääsu bussiliinidele või vähendatud parkimiskulusid kütuseelemendiga 
sõidukitele. Meetme mõju on hinnanguliselt keskmine, kuna stiimulite rakendamiseks on kõigepealt vaja, 
et Eestis esimesed vesiniksõidukid kasutusele võetaks.  

6.3.4. HOONED 

Hoonete kategoorias kaardistati kokku kolm barjääri ja nende leevendamiseks viis meedet, neist kolm 
õiguslikku, administratiivset ning kaks majanduslikku. Allpool on esitatud barjääridele ja meetmetele 
vastavad hinnangud ja kirjeldused.  

Barjäär  Barjääri 
mõju 

Barjääriga 
seotud 
meede/meetme
d 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisel
e 

Tehnoloogilin
e valmidus 
meetme 
rakendamisek
s 

4.1 Hoonetes 
kasutatavate 
fossiilkütuste 
vähene 
maksustamin
e 

Keskmin
e 

4.1a Hoonetes 
kasutatavate 
fossiilkütuste 
riiklik 
maksustamine, 
mis soodustaks 
mittefossiilsete 
kütteallikate, 
sealhulgas 
vesiniku, 
kasutamist 

Õiguslik/administratiivn
e 

Keskmine Ei kohaldu 

 

Barjääri 4.1 kirjeldus: on küll olemas elektri- ja gaasiaktsiis, kuid need ei ole otseselt seotud CO2 
vähendamise loogikaga.  

Meetme 4.1 a kirjeldus: meetme eesmärk on parandada taastuvate kütteallikate konkurentsivõimet, 
mistõttu oleks tarvis kehtestada hoonetesektoris fossiilsetele kütustele riiklikud süsinikumaksed (võiksid 
olla sarnasel tasemel heitkogustega kauplemise süsteemi hinnaga), kuni Euroopa Komisjon viib ellu 

TABEL 6.25 BARJÄÄR 4.1 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 
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ettepaneku laiendada heitkogustega kauplemise süsteemi nii, et see hõlmaks ka hooneid.97 Meetme mõju 
on hinnanguliselt keskmine, kuna see täiendaks seniseid kehtivaid elektri- ja gaasiaktsiise ning kuna EL-i 
tasandil on otsused veel lahtised.  

Barjäär  Barjää
ri 
mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme 
mõju 
barjääri 
leevendamis
ele 

Tehnoloogil
ine 
valmidus 
meetme 
rakendamis
eks 

4.2 Toetusmeetmete 
puudumine 
mikrokoostootmisjaa
made (ing k micro-
CHP) 
kasutuselevõtuks 

Kõrge 4.2a 
Investeeringutoetus 
mikrokoostootmisjaa
made paigaldamiseks 
avalikesse 
hoonetesse 

Majanduslik Kõrge 2030–2040 

4.2b 
Investeeringutoetus 
mikrokoostootmisjaa
made paigaldamiseks 
äri- või eluhoonetesse 

Majanduslik Kõrge 2030–2040 

4.2c Toetada sidusa ja 
pikaajalise poliitilise 
eesmärgi ning 
õigusraamistiku 
kujunemist 
kütuseelementidega 
mikrokoostootmisjaa
made tehnoloogiate 
juurutamiseks 
hoonetes (näiteks 
vajalikud 
paigaldusnõuded) 

Õiguslik/administrat
iivne 

Kõrge Ei kohaldu 

 

Barjääri 4.2 kirjeldus: praegu kasutatakse kaugküttesüsteemist välja jäävates hoonetes peamiselt 
maagaasikatlaid. Vesinikul põhinevate küttesüsteemide laialdast kasutuselevõttu hoonetesektoris pärsib 
nii üldsuse vähene teadlikkus võimalike tehnoloogiliste lahenduste kohta kui ka kütuseelementidega 
mikrokoostootmisjaamade kõrged kulud.   

Meetme 4.2a kirjeldus: meetme eesmärk on tagada investeeringutoetus kütuseelemendiga 
mikrokoostootmisjaamade kasutuselevõtuks avalikes hoonetes, et leevendada tavapäraste 
maagaasikatelde ja vesinikkütuseelementidega mikrokoostootmisjaamade hinnavahet. Meetme 
tehnoloogiline valmidus on hinnanguliselt keskmine (2030–2040) kuna mikrokoostootmisjaamade 
kasutuselevõtt nõuab hästi väljaarenenud vesiniku tarnevõrku ning selle rajamine võtab aega.  

 

97  Euractive: Heitkogustega kauplemise süsteemi ülevaatamine hõlmab hooneid ja maanteetransporti. Allikas: 

https://www.euractiv.com/section/energy/news/ets-revision-will-include-buildings-and-road-transport-
eu-commissioner-says/ (08.04.2021) 

TABEL 6.26 BARJÄÄR 4.2 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 

https://www.euractiv.com/section/energy/news/ets-revision-will-include-buildings-and-road-transport-eu-commissioner-says/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/ets-revision-will-include-buildings-and-road-transport-eu-commissioner-says/
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Meetme 4.2a Investeeringutoetus mikrokoostootmisjaamade paigaldamiseks avalikesse hoonetesse  100% 
rakendamise peamised tulemused 

 Riiklik toetusvajadus Erainvesteering  

Investeerimisvajadus 
aastani 2030 

Madala mõjuga 
stsenaarium (5,28) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (10,56) 

Madala mõjuga 
stsenaarium (5,28) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (10,56) 

MLN EUR 

Kogu 
investeeringuvajadus 
aastaks 2050 

Madala mõjuga 
stsenaarium (18,48) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (36,84) 

Madala mõjuga 
stsenaarium (18,48) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (36,84) 

MLN EUR 

CO2 ekv. vähenemine  Madala mõjuga stsenaarium 2030 (3 722) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050 (14 886) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (6 871) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (29 773) 

t 

Tööhõive kasv Madala mõjuga stsenaarium 2030 (2) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050 (212) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (4) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (425) 

töökohta 

Kaasnevad välismõjud Vähendab hoonetesektori fossiilkütustest sõltuvust ja nende kasutamisel tekkivaid 
heiteid, aidates seeläbi saavutada kliimaneutraalsust. Toetab vesiniku 
kasutuselevõttu hoonetesektoris. Positiivne mõju nii keskkonnale, inimtervisele kui 
ka tööhõivele 

 

Meetme 4.2b kirjeldus: äri- või eluhoonete kütuseelemendiga mikrokoostootmisjaamade 
konkurentsivõime tagamiseks tuleks pakkuda investeeringutoetust, mis leevendaks maagaasikatelde ja 
mikrokoostootmisjaamade hinnavahet. Meetme tehnoloogiline valmidus on hinnanguliselt keskmine 
(2030–2040), kuna mikrokoostootmisjaamade kasutuselevõtt nõuab hästi väljaarenenud vesiniku 
tarnevõrku ning selle rajamine võtab aega. 

Meetme 4.2b Investeeringutoetus mikrokoostootmisjaamade paigaldamiseks äri- või eluhoonetesse 100% 
rakendamise peamised tulemused 

 Riiklik toetusvajadus Erainvesteering  

Investeerimisvajadus aastani 
2030 

Madala mõjuga 
stsenaarium (16,72) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (33,44) 

Madala mõjuga 
stsenaarium (16.72) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (33.44) 

MLN EUR 

Kogu investeeringuvajadus 
aastaks 2050 

Madala mõjuga 
stsenaarium (58,52) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (116,66) 

Madala mõjuga 
stsenaarium (58,52) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (116,66) 

MLN EUR 

CO2 ekv. vähenemine Madala mõjuga stsenaarium 2030 (10 879) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050 (47 141) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (21 757) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (94 282) 

t 

TABEL 6.27 MEETME 4.2A RAKENDAMISE TULEMUSED 

TABEL 6.28 MEETME 4.2B RAKENDAMISE TULEMUSED 
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Tööhõive kasv Madala mõjuga stsenaarium 2030 (5) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050 (673) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (11) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (1346) 

töökohta 

Kaasnevad välismõjud Vähendab hoonetesektori fossiilkütustest sõltuvust ja nende kasutamisel 
tekkivaid heiteid, aidates seeläbi saavutada kliimaneutraalsust. Toetab vesiniku 
kasutuselevõttu hoonetesektoris. Positiivne mõju nii keskkonnale, 
inimtervisele kui ka tööhõivele 

 

Meetme 4.2 c kirjeldus: lisaks kütuseelementidega mikrokoostootmisjaamade hoonetes kasutuselevõtu 
toetamisele on meetme eesmärk paralleelselt üle vaadata ja täiendada ka riiklikku seadusandlust ja 
poliitilisi eesmärke (nt riikliku vesinikustrateegia loomise läbi). Meetme mõju on hinnanguliselt kõrge, kuna 
administratiivse, õigusliku raamistiku puudumisel ainuüksi toetusmeetmetest ei piisa.  

Barjäär  Barjääri 
mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisel
e 

Tehnoloogiline 
valmidus 
meetme 
rakendamisek
s 

4.3 
Kodused 
seadmed 
ei ühildu 
vesinikug
a 

Keskmin
e 

4.3 a Koostada 
ettevõtetele juhised, 
mis aitaksid toota 
vesinikuga 
ühilduvaid seadmeid 
(nt 
gaasikütteseadmeid
) ja neile reeglistiku 
luua 

Õiguslik/administratiivn
e 

Keskmine Ei kohaldu 

 

Barjääri 4.3 kirjeldus: erinevate põletite ja gaaside omaduste tõttu on tarvis üle vaadata ka koduseadmete 
olemasolevad ohutusnõuded, eriti kui vesinikusisalduse mahuprotsenti gaasivoos suurendatakse.   

Meetme 4.3 a kirjeldus: selleks, et vesinikulahendusi saaks hoonetes kasutada, tuleks luua ettevõtetele 
abistavad juhised koduseadmete ohutuse tagamiseks. Meetme mõju on hinnanguliselt keskmine, kuna 
reeglistikku läheb pigem tarvis alles siis, kui oleme valmis vesiniku mahuprotsenti gaasivoos tõstma  
2–5%-ni. Näiteks on Austraalia vesiniku teekaardis toodud näiteid koduseadmetele vajalikest täiendustest, 
juhul kui vesinikukontsentratsioon torudes on 60–100%.98  

6.3.5. TÖÖSTUS 

Tööstuse kategoorias kaardistati kokku kolm barjääri ja nende leevendamiseks neli meedet, neist kaks 
õiguslikku,administratiivset ning kaks majanduslikku. Allpool on esitatud barjääridele ja meetmetele 
vastavad hinnangud ja kirjeldused.  

 

 

98 Allikas: Austraalia riiklik vesiniku teekaart, lk 47, tabel 17 

TABEL 6.29 BARJÄÄR 4.3 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 

https://www.csiro.au/en/work-with-us/services/consultancy-strategic-advice-services/CSIRO-futures/Futures-reports/Hydrogen-Roadmap#:~:text=can%20be%20realised.-,The%20National%20Hydrogen%20Roadmap%20provides%20a%20blueprint%20for%20the%20development,a%20hydrogen%20industry%20in%20Australia.
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Barjäär  Barjääri 
mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisel
e 

Tehnoloogilin
e valmidus 
meetme 
rakendamisek
s 

5.1 Turutõrked, odava 
fossiilsetel kütustel 
põhineva 
ammoniaagi/metanool
i kättesaadavus 
naaberriikides 

Keskmin
e 

5.1a  
Investeeringutoetuse
d rohelise kodumaise 
ammoniaagitööstuse 
algatamiseks (ka 
ekspordiks) 

Majandusli
k 

Keskmine 2030–2040 

5.1b 
Investeeringutoetuse
d rohelise kodumaise 
metanooli tootmise 
algatamiseks  

Majandusli
k 

Keskmine 2030–2040 

 

Barjääri 5.1 kirjeldus: naaberriikidest (eelkõige Venemaalt) lihtsasti kättesaadavad odavad fossiilsete 
kütuste baasil toodetud ammoniaak ja metanool pärsivad kõrgema hinnaga konkurentsivõimetu rohelisel 
vesinikul põhineva kodumaise metanooli- ja ammoniaagitööstuse teket.  

Meetme 5.1a kirjeldus: meetme eesmärk on pakkuda kohalikele potentsiaalsetele ammoniaagitootjatele 
investeeringutoetust ning maksusoodustusi, mis aitaksid kodumaisel rohelisel ammoniaagitööstusel turule 
tulla.   

Meetme 5.1a Investeeringutoetused rohelise kodumaise ammoniaagitööstuse algatamiseks (ka ekspordiks) 
100% rakendamise peamised tulemused 

 Riiklik toetusvajadus Erainvesteering  

Investeerimisvajadus aastani 2030 Madala mõjuga 
stsenaarium (34) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (67) 

Madala mõjuga 
stsenaarium (134) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (269) 

MLN EUR 

Kogu investeeringuvajadus aastaks 
2050 

Madala mõjuga 
stsenaarium (145) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (291) 

Madala mõjuga 
stsenaarium (582) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (1164) 

MLN EUR 

CO2 ekv. vähenemine  Madala mõjuga stsenaarium 2030 (253 170) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050 (1 097 070) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (506 340) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (2 194 140) 

t 

Tööhõive kasv  Madala mõjuga stsenaarium 2030 (84) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050 (364) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (168) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (728) 

töökohta 

TABEL 6.30 BARJÄÄR 5.1 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 

TABEL 6.31 MEETME 5.1A RAKENDAMISE TULEMUSED 
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Kaasnevad välismõjud Aitaks vähendada sõltuvust välismaisest fossiilsetest kütustest toodetud 
ammoniaagist ja looks juurde kohalikke töökohti. Aitab kaasa 
kliimaneutraalsuse saavutamisele ja heidete vähendamisele 

 

Meetme 5.1b kirjeldus: rohelise metanooli tootmist Eestis takistab naaberriikidest kergelt kättesaadav ja 
odav fossiilsetest kütustest toodetud metanool, mistõttu on meetme eesmärk pakkuda kohalikele 
metanoolitootjatele investeeringutoetust ning maksusoodustusi, mis abistaks kodumaisel rohelisel 
metanoolitööstusel turule tulla. 

Meetme 5.1b Investeeringutoetused rohelise kodumaise metanooli tootmise algatamiseks 100% 
rakendamise peamised tulemused 

 Riiklik toetusvajadus Erainvesteering  

Investeerimisvajadus aastani 2030 Madala mõjuga 
stsenaarium (0,9) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (1,8) 

Madala mõjuga 
stsenaarium (3,5) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (7,1) 

MLN EUR 

Kogu investeeringuvajadus aastaks 
2050 

Madala mõjuga 
stsenaarium (3,8) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (7,7) 

Madala mõjuga 
stsenaarium (15,4) 
Ambitsioonikas 
stsenaarium (30,7) 

MLN EUR 

CO2 ekv. vähenemine  Madala mõjuga stsenaarium 2030 (2657) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050 (11 515) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (5 315) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (23 030) 

t 

Tööhõive kasv  Madala mõjuga stsenaarium 2030 (2) 
Madala mõjuga stsenaarium 2050 (10) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2030 (4) 
Ambitsioonikas stsenaarium 2050 (19) 

töökohta 

Kaasnevad välismõjud Aitaks vähendada sõltuvust välismaisest fossiilsetest kütustest 
toodetud metanoolist ja looks juurde kohalikke töökohti. Aitab kaasa 
kliimaneutraalsuse saavutamisele ja heidete vähendamisele 

 

Barjäär  Barjääri 
mõju 

Barjääriga 
seotud 
meede/meetm
ed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamise
le 

Tehnoloogilin
e valmidus 
meetme 
rakendamise
ks 

5.2 Puudulik 
oskusteave 
metanooli 
tootmiseks 
vajamineva CO2 
kogumistehnoloogia

Keskmin
e 

5.2 a Hinnata 
CO2 
kogumisrajatist
e tehnilist ning 
majanduslikku 
valmisolekut 
ohelise 
metanooli 

Õiguslik/administratiiv
ne 

Keskmine Ei kohaldu 
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te ning võimaluste 
kohta  

tootmiseks ning 
koostada selle 
põhjal vajalikud 
juhendmaterjali
d 

 

Barjääri 5.2 kirjeldus: eri CO2 tehnoloogiad on küll uuritud, kuid puuduvad konkreetsed teadmised ja 
lokaalne ülevaade võimalike CO2 kogumistehnoloogiate kohta rohelise metanooli ja sünteetiliste kütuste 
tootmiseks.   

Meetme 5.2a kirjeldus: barjääri ületamiseks tuleks Eestis hinnata CO2 kogumisrajatiste tehnilist ning 
majanduslikku valmisolekut rohelise metanooli tootmiseks ning tagada riigi ja ettevõtete tasandil 
oskusteabe levitamine vajalike juhendmaterjalide abil.  

Barjäär  Barjääri 
mõju 

Barjääriga 
seotud 
meede/meet
med 

Meetme liik   Meetme 
mõju 
barjääri 
leevendamis
ele 

Tehnoloogi
line 
valmidus 
meetme 
rakendami
seks 

5.3 Rohelise 
metanooli 
tootmiseks vajalike 
CO2 kogumis- ja 
säilitamistehnoloog
iate 
kasutuselevõttu 
pidurdav poliitiliste 
eesmärkide ja 
õigusraamistiku 
puudumine 

Keskmi
ne 

5.3 a 
Poliitiliste 
eesmärkide 
paikapanemin
e ning vajalike 
õigusaktide 
väljatöötamin
e, mis toetaks 
CO2 kogumis- 
ja 
säilitamisrajati
ste 
kasutuselevõtt
u  

Õiguslik/administrati
ivne 

Keskmine Ei kohaldu 

 

Barjääri 5.3 kirjeldus: puudub õigusraamistik ja poliitilised suunised, mis abistaks ja reguleeriks rohelise 
metanooli tootmiseks vajalike CO2 kogumis- ja säilitamistehnoloogiate kasutuselevõttu.  

Meetme 5.3a kirjeldus: riikliku vesinikustrateegia loomisega tuleb paika panna poliitilised eesmärgid ning 
luua CO2 kogumis- ja säilitamisrajatiste kasutuselevõtuks vajalikud õigusaktid.  

6.3.6. ELEKTRITOOTMINE  

Elektrienergia tootmise kategoorias kaardistati kokku kolm barjääri ja nende leevendamiseks kolm 
õiguslikku, administratiivset meedet. Allpool on esitatud barjääridele ja meetmetele vastavad 
hinnangud ja kirjeldused.  

TABEL 6.34 BARJÄÄR 5.3 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 
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Barjäär  Barjäär
i mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisel
e 

Tehnoloogilin
e valmidus 
meetme 
rakendamisek
s 

6.1 Tehnilised 
probleemid, mis 
võivad tekkida 
statsionaarsete 
kütuseelementid
e ühendamisel 
elektrivõrku 

Madal 6.1 a Toetada 
tehniliste 
lahenduste ja 
vastava 
õigusraamistiku 
väljatöötamist 
kütuseelementide 
hõlpsamaks 
ühendamiseks 
elektrivõrguga 
ning korraldada 
professionaalsetel
e paigaldajatele 
vajalikud 
koolitused 

Õiguslik/administratiiv
ne 

Madal Ei kohaldu 

 

Barjääri 6.1 kirjeldus: puudub ühtne EL-i raamistik mikrokoostootmisüksuste hoonetesse paigaldamiseks 
või nende ühendamiseks gaasivõrkudesse. 

Meetme 6.1a kirjeldus: meetme raames tuleks toetada kütuseelementide elektrivõrku ühendamise 
ühtsete tehniliste lahenduste ja õigusraamistiku väljatöötamist, mis aitaks ära hoida tehnilisi probleeme. 
Meetme mõju on hinnanguliselt madal, kuna asjakohaseid töid peaks tegema selleks otstarbeks koolitatud 
ja kvalifitseeritud paigaldajad, mistõttu ei ole barjäär otseselt väga suur tõke.   

Barjäär  Barjäär
i mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisel
e 

Tehnoloogilin
e valmidus 
meetme 
rakendamise
ks 

6.2 
Võrguteenuse 
hind 
energiasalvestis
se siseneva 
elektri puhul 

Kõrge 6.2a 
Energiasalvestisse 
sisenevale elektrile 
kohaldatava 
võrguteenuse hinna 
ümberkujundamine 
ja selle muudatuse 
sisseviimine 
elektrituruseaduses
se 

 

Õiguslik/administratiiv
ne 

Kõrge Ei kohaldu 

TABEL 6.35 BARJÄÄR 6.1 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 
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Barjääri 6.2 kirjeldus: taastuvenergia osakaalu kasvu tingimustes omandab energia salvestamise võimekus 
senisest olulisema tähtsuse, mistõttu tuleks kõrvaldada regulatsioonid, mis muudavad Eestis energia 
salvestamise kallimaks kui teistes lähipiirkonna riikides. Näiteks on Leedus pumphüdroelektrijaamas elektri 
salvestamine võrguteenuse tasust vabastatud.99 Elektri salvestamisel võetakse Eestis võrguteenuse tasu 
kaks korda – esmalt maksab elektri salvestaja ja siis salvestatud elektri tegelik kasutaja. Salvestatud elektri 
võrku tagasi viimisel toimib elektri salvestaja elektrienergia tootjana, kelle võrku antud elektri eest maksab 
võrguteenuse tasu selle lõpptarbija. Elektri salvestamisel seda tegelikult ei tarbitud, vaid elektri tootmine 
viidi ühest kauplemisperioodist teise. Seega puudub põhjendus elektri tootmist edasi lükkava elektritootja 
koormamiseks võrguteenuse tasuga. 

Meetme 6.2a kirjeldus: elektrituru seadusesse tuleb sisse viia vajalik muudatus. Elektri salvestamise peab 
kiirelt võrguteenuse, elektriaktsiisi ja taastuvenergia tasust vabastama, mistõttu on meetme mõju 
hinnanguliselt kõrge. Selleks on vaja luua põhjalik regulatsioon erinevate salvestustüüpide jaoks:  

1) eraldi mõõtepunktiga ainult elektri salvestamine;  
2) elektri salvestamine tarbija või tarbijast tootja mõõtepunkti taga (nt elektriauto laadimispunktiga 
ühendatud aku).100 
 

Barjäär  Barjääri 
mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisel
e 

Tehnoloogilin
e valmidus 
meetme 
rakendamise
ks 

6.3 
Elektrienergiast 
gaaskütuse 
tootmisjaamade 
(ing k power to 
gas) ja 
energiasalvestit
e õiguslik 
raamistik ja 
nende roll 
elektrienergia 
tasakaalustamis
el turul 

Keskmin
e 

6.3 a Toetada 
elektrienergiast 
gaaskütuse 
tootmise jaamade 
õiguslikku alust, 
täpsustades 
elektrolüüsijaama
de ja nendega 
seotud 
energiasalvestiste 
tegevusraamistikk
u nii 
energiatarbimise 
kui ka -tootmise 
poole pealt 

Õiguslik/administratiiv
ne 

Keskmine Ei kohaldu 

 

Barjääri 6.3 kirjeldus: elektrienergiast gaaskütuse tootmisjaamade (ing k power to gas) ja energiasalvestite 
õigusraamistik on ebaselge ja puuduvad vajalikud eestikeelsed tegevusraamistikud. Lisaks on nende roll 
elektrienergia tasakaalustamisel turul täpsustamata. 

 

99  Allikas: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele lõimitud energiasüsteemi kohta: http://h2est.ee/wp-
content/uploads/2020/12/eu_vesinikustrateegia_ee_kaasamine.pdf (09.04.2021) 
100  Allikas: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele lõimitud energiasüsteemi kohta: http://h2est.ee/wp-
content/uploads/2020/12/eu_vesinikustrateegia_ee_kaasamine.pdf (09.04.2021) 
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Meetme 6.3a kirjeldus: meetme eesmärk on toetada elektrienergiast gaaskütuse tootmisjaamade 
õiguslikku raamistikku ja teha energiadirektiividesse ning muudesse seadustesse asjakohased muudatused. 
Elektrienergiast gaaskütuse tootmisjaamad saaksid pakkuda võrgu tasakaalustamisteenust. Kui võrgus on 
ülemäärane võimsus, võib jaam vesiniku tootmiseks elektrolüüserid sisse lülitada ja kui võrgus on vähem 
energiat, saab salvestatud vesinikust toota elektrit. Seda peab aga võrgunõuetega reguleerima.  

6.3.7. KOGU VÄÄRTUSAHEL 

Üldiseid ehk kogu väärtusahelat puudutavaid barjääre lisandus viis ning nende leevendamiseks on kuus 
õiguslikku, administratiivset meedet. Allpool on esitatud barjääridele ja meetmetele vastavad 
hinnangud ja kirjeldused. 

Barjäär  Barjää
ri mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamise
le 

Tehnoloogilin
e valmidus 
meetme 
rakendamise
ks 

7.1 Nii 
tootmiseks 
kui ka 
seadmete ja 
masina 
hooldamise
ks puudub 
asjakohane 
pädevus 

Kõrge 7.1a Töötada välja 
juhendmaterjalid 
vesinikutehnoloogiate 
hooldusteenuste 
osutamiseks ning 
korraldada vastavad 
koolitused 

Õiguslik/administratiiv
ne 

Kõrge Ei kohaldu 

7.1 b Toetada 
vesinikualast teadus- ja 
arendustegevust läbi 
erinevate riiklike ja 
rahvusvaheliste toetus- 
ja 
motivatsiooniprogrammi
de 

Õiguslik/administratiiv
ne 

Kõrge Ei kohaldu 

 

Barjääri 7.1 kirjeldus: terves vesiniku väärtusahelas puuduvad vajalikud teadmised ja pädevused 
vesinikuseadmetele/tehnoloogiatele vajalike hooldusteenuste ja nende osutamise kohta.   

Meetme 7.1a kirjeldus: tuleb välja töötada juhendmaterjalid ning korraldada kvalifitseeritud 
hooldustöötajatele koolitused asjakohase pädevuse tekitamiseks Eestis.  

Meetme 7.1b kirjeldus: oskusteabe tekitamiseks ja pädevuse tõstmiseks on väga oluline, et riiklikult 
toetataks valdkondlikku teadus- ja arendustegevust. Selleks tuleks läbi erinevate 
motivatsiooniprogrammide julgustada Eesti tööstuse ning teadus- ja arenduskeskuste aktiivset osalemist 
erinevates EL-i taotlustes ja projektides (Horizon, JU FCH). Teadus- ja arendustegevus on vajalik kogu 
vesiniku väärtusahela lõikes. Kütuseelementide arendamisega on Eestis tegelenud Elcogen juba 20 aastat, 
mistõttu võiks Eestis rohkem ära kasutada eelkõige kütuseelementide ning elektrolüüserite veelgi 
suuremat edasiarendamise potentsiaali. Tervikliku vesinikutarneahela tagamiseks hõlmab see tootmise 
poolel tõhusamate, suuremate ja kulutõhusamate gigavatiste elektrolüüsiseadmete kasutuselevõttu, mis 
võimaldaks teenida kõiki kasutajaid. Teiseks tuleks teadus- ja arendustegevus suunata ka taristu 
arendamisele mis võimaldaks vesinikku tarnida, siia kuulub olemasoleva gaasitaristu võimalik otstarbe 

TABEL 6.38 BARJÄÄR 7.1 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 
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muutmine/uute torude rajamine kui ka tanklate arendamine ja kogu taristut hõlmav hooldus. Kolmandaks 
on vajalik toetada täiendavaid teadusuuringuid toetamaks poliitikakujundamist ja metoodikate 
väljatöötamist, et võimaldada täpsemaid ja ühtlustatud (ohutus-) standardeid ning hinnata ja jälgida 
vesinikutehnoloogia ja selle väärtusahelate mõju ühiskonnale, tööturule ja keskkonnale. Lisaks võiks Eesti 
panustada ka digiteerimise ja vesiniku omavaheliste seoste uurimisse informatsiooni-ja 
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Vesinik kui efektiivne ja heitmevaba energiaallikas, pakub 
tugevaid eeliseid, mis võimaldaks energiaüleminekul arendada digitaalseid lahendusi.   

Barjäär  Barjäär
i mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisel
e 

Tehnoloogiline 
valmidus 
meetme 
rakendamisek
s 

7.2 Tõhus 
koostöö 
erinevate 
turuosalist
e ja 
otsustajate 
vahel  

Kõrge 7.2a 
Katusorganisatsioon
i tugevdamine ja 
regulaarne koostöö 
otsustajatega 

Õiguslik/administratiivn
e 

Kõrge Ei kohaldu 

 

Barjääri 7.2 kirjeldus: Eestis on turuosalisi ja valitsusasutusi ühendav katusorganisatsioon – Eesti Vesiniku 
Tehnoloogiate Ühing – aktiivselt tegutsenud juba viimased kolm aastat. Selle aja jooksul on suudetud 
äratada riiklik huvi vesiniku kui paljutõotava energiakandja ja kliimaprobleemidele lahendusi pakkuva 
võimaluse vastu. Ühing on küll näidanud, et on Riigikogule ja valitsusele tugev partner, aga vajab riigilt nii 
materiaalset kui ka kommunikatsioonialast tuge ühise eesmärgi saavutamiseks.     

Meetme 7.2a kirjeldus: Eesti Vesiniku Tehnoloogiate Ühingu töö tulemuslikkust saab tõsta, kui teha riigiga 
lähemalt koostööd. Selle eesmärk on turuosaliste, ettevõtjate, investorite, arendajate, tarbijate ja 
teadusasutuste nii riigisisesele kui rahvusvahelisele koostööle kaasaaitamine. 

Barjäär  Barjääri 
mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisele 

Tehnoloogiline 
valmidus 
meetme 
rakendamiseks 

7.3 
Avalikkuse 
vähene 
kaasamine; 
üldsuse ja 
otsustajate 
vähene 
teadlikkus ja 
usaldamatus 
vesiniku 
suhtes 

Kõrge 7.3a Töötada välja 
ning rakendada 
riikliku 
vesinikustrateegia 
loomise raames 
ka avalikkuse 
kaasamise 
tegevuskava  

Õiguslik/administratiivne Kõrge Ei kohaldu 

TABEL 6.39 BARJÄÄR 7.2 JA SELLEGA SEOTUD MEETMED 
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Barjääri 7.3 kirjeldus: avalikkus ei ole kursis erinevate tehnoloogiliste lahendustega ja nendega seotud 
riskidega ning vesinikku suhtutakse umbusaldavalt.  

Meetme 7.3a kirjeldus: meetme raames tuleks vesinikustrateegia koostamisel ühtlasi välja töötada 
avalikkuse kaasamise tegevuskava ja teavitusplaan, mis aitaks asjakohase teabe vajalike sihtgruppideni viia. 
Meetme mõju on hinnanguliselt kõrge, sest avalikkuse teadlikkuse kasvades ja selle kaasamisel suureneks 
huvi vesinikulahenduste vastu ning väheneks usaldamatus. 

Barjäär  Barjää
ri mõju 

Barjääriga seotud 
meede/meetmed 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamise
le 

Tehnoloogilin
e valmidus 
meetme 
rakendamise
ks 

7.4 
Riigiabimeetmete
st tulenevad 
piirangud  

Kõrge 7.4a Vaadata üle 
riigiabimeetmed ja 
kohandada neid 
selliselt, et need 
motiveeriks 
vesinikulahendustes
se investeerima 

Õiguslik/administratiiv
ne 

Kõrge Ei kohaldu 

 

Barjääri 7.4 kirjeldus: riigiabimeetmete omaosaluse protsent on liialt kõrge ega motiveeri investoreid 
vesinikulahendustesse investeerima. 

Meetme 7.4 a kirjeldus: riigiabimeetmed tuleks läbi vaadata ja kohandada selliselt, et need ei annaks ühele 
taastuvenergialiigile teiste ees konkurentsieelist (vähendada omaosaluse protsenti). Meetme mõju on 
hinnanguliselt kõrge, sest just vesinikulahenduste kõrge hinna tõttu on keeruline vesinikuprojekte ellu viia.  

Barjäär  Barjäär
i mõju 

Barjääriga 
seotud 
meede/meetme
d 

Meetme liik   Meetme mõju 
barjääri 
leevendamisel
e 

Tehnoloogilin
e valmidus 
meetme 
rakendamise
ks 

7.5 
Vesinikutehnoloogia
te kasutuselevõtuga 
seotud riskid ja 
nendega seonduva 
päästevõimekuse 
puudumine 

Kõrge 7.5a Teha 
riskihinnangud 
päästevõimekus
e tegevuskava 
loomiseks ja 
korraldada 
asjakohased 
koolitused 
päästetöötajate
le 

Õiguslik/administratiiv
ne 

Kõrge Ei kohaldu 
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Barjääri 7.5 kirjeldus: puuduvad teadmised vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtuga seotud riskide ja 
seeläbi ka päästevõimekuse kohta, mis muudab tehnoloogia ettevõtjate ning ametnike silmis 
ebaatraktiivseks. 

Meetme 7.5a kirjeldus: meede näeb ette päästevõimekuse tegevuskava loomist asjakohase riskihinnangu 
põhjal (vaata ka osa IV pilootprojektide analüüsi) ja koolitusi päästetöötajatele. Meetme mõju on 
hinnanguliselt kõrge, kuna selles vallas päästevõimekuse loomine aitaks üldsuse seas levinud umbusaldust 
leevendada ja looks vesinikulahenduste vastu suurema kindlustunde. 

6.4. KOKKUVÕTE 

Kokku kaardistati kogu vesiniku väärtusahela peale 28 barjääri ning 46 meedet, sealhulgas 32 õiguslikku, 
administratiivset ning 14 majanduslikku meedet.  

Enne spetsiifiliste meetmete elluviimist on vaja riiklikku vesinikustrateegiat, milles tehtaks valikud 
uuringus analüüsitud võimaluste vahel, sätestataks konkreetsed poliitilised eesmärgid ja suunised selle 
kohta, mis sektoris ja millises mahus soovitakse vesikutehnoloogiaid kasutusele võtta, ning kui palju 
soovitakse CO2 heidet vesiniku abil vähendada. Riikliku vesinikukavata on investorid ebakindlad ega soovi 
vesinikulahendustesse investeerida. 

Meetmete elluviimiseks tuleks tagada ametiasutuste vahel koordineeritud pädevuste ja tegevuste 
jaotus. Eelkõige peaks vastutajad olema valdkonna eest seisvad ministeeriumid (MKM, KeM jt) ja 
valitsusasutused, kes vajaduse korral suunavad ja koordineerivad tegevusi valdkonnaspetsiifiliste riiklike 
elektri- ja gaasivõrke haldavate organisatsioonide (Eesti Energia, Elering AS) või erasektorisse kuuluvate 
turuosaliste vahel. Eesti Vesiniku Tehnoloogiate Ühing on katusorganisatsioonina aktiivselt tegutsenud 
juba viimased kolm aastat, ühendades turuosalisi ja valitsusasutusi, kuid vajab ühise eesmärgi 
saavutamiseks riigilt nii materiaalset kui ka kommunikatsioonialast tuge. Esimene samm turuosaliste 
suuremaks omavaheliseks koostööks on hiljuti tehtud, mil loodi Eesti Vesinikuklaster, mille eesmärgiks on 
üldise teavitustöö tegemine ja info vahetamine erinevate osapoolte vahel. 

Samuti peaksid mis tahes õiguslikud, administratiivsed muudatused ja ettevõtmised põhinema lõplikel 
vesinikukavaga kokkulepitud eesmärkidel, mitte õhinapõhistel lähenemistel. Riikliku vesinikukavaga 
sätestatud eesmärkidest lähtuvalt peaks Eesti tuvastama kõige loogilisemad kohaliku regulatsiooni 
muutmise vajadused ja viima muudatused ellu võimalikult kiiresti, et Euroopa Komisjoni kavandatud 
mitmete uute regulatsioonide kehtestamise või olemasolevate märkimisväärse muutmise ajaks oleks Eesti 
juba toimiva energia salvestamise regulatsiooniga riik. See maandaks ka riski, et Eesti jääb ootama Euroopa 
tasandil tehtavaid otsuseid ja alles seejärel hakkab juba praegu tuvastatud puudusi kõrvaldama.  

Teine oluline aluseeldus Eestis rohelise vesiniku tootmiseks ja turule toomiseks on ambitsioonikate 
taastuvenergia eesmärkide püstitamine ja elluviimine, kuivõrd vesinikutehnoloogia täieliku 
kasutuselevõtu puhul võib taastuvallikatest pärineva elektrienergia nõudluse maht kasvada Eestis 
prognoosituga võrreldes u 25–30% rohkem. Täiendavat nõudlust saab rahuldada täiendavate 
taastuvenergia vähempakkumiste plaanimise, planeeringute ja lubade menetlustoimingute tõhustamise, 
riigikaitseliste piirangute leevendamisega riigikaitsesse panustavate lisaseadmete soetamise abil ning 
tegevuskava koostamisega meretuuleparkide rajamiseks Eestis. 

Peamised õiguslikud, administratiivsed muudatusettepanekud ja tegevused on seotud  
• taastuvenergia võimekuse suurendamisega vajalike maakasutuslike piirangute (muinsuskaitse-, 

keskkonna-, loodus-, tervise- ja riigikaitseliste piirangute) leevendamise abil;  
• vesiniku tootmis- ja ladustamisrajatiste ehitamiseks vajalike juhendmaterjalide väljatöötamise 

ja selgete eeskirjadega planeerimis- ja ehituslubade taotlemiseks, kuivõrd selles valdkonnas 
puudub planeeringute praktika;  
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• gaasivõrkudes vesiniku kasutuselevõtuks asjakohaste tehniliste ja gaasikvaliteediga seotud 
küsimuste läbivaatamisega ning õigusliku raamistiku toetamisega;  

• juhiste ja õigusraamistiku loomisega, mis käsitlevad vesiniku transportimisel mööda maanteed 
või meritsi tekkida võivaid teepiiranguid või juhtidele kohalduvaid piiranguid ja vajalikke 
sertifikaate;  

• rohelise vesiniku ning vesinikupõhise sünteetilise kütuse määratluse, ühtsete standardite ja 
sertifikaatide väljatöötamise ja juurutamisega, niipea kui need on EL-i tasandil välja töötatud;  

• vesinikutanklate lubamise, ehitamise ja käitamise hõlbustamiseks vajalike juhendmaterjalide 
väljatöötamise ning asjakohaste täiendustega alternatiivkütuste taristut käsitlevates 
õigusaktides;  

• riiklike süsinikumaksete rakendamisega fossiilkütuste kasutuse vähendamiseks nii transpordi- 
kui ka hoonesektoris, et eelistataks alternatiivkütuseid, sealhulgas vesinikku;  

• maksu- ning registreerimistasudest vabastamisega vesinikupõhiste lahenduste kasuks;  
• mitmesuguste kohapealsete (vesiniksõidukite, mikrokoostootmisjaamade hoonete) 

hooldustööde jaoks vajalike eestikeelsete juhendmaterjalide väljatöötamisega ning vastava 
kohaliku oskustööjõu loomisega (kes teeks vajalikke hooldus- ja parandustöid kasutaja eest);  

• analüüsimisega, kas CO2 kogumis- ja säilitamisrajatised on tehniliselt ning majanduslikult 
valmis rohelise metanooli tootmiseks; 

• elektritootmiseks vajaliku õigusliku aluse väljatöötamisega (kütuseelementide hõlpsamaks 
ühendamiseks elektrivõrku; elektrolüüsijaamade ja nendega seotud energiasalvestiste 
tegevusraamistiku täpsustamisega; energiasalvestisse sisenevale elektrile kohaldatava 
võrguteenuse hinna ümberkujundamisega); 

• vajaliku teadus- ja arendustegevusega; avalikkuse kaasamisega tegevuskava loomisse; 
riigiabimeetmete ülevaatamisega; vajalike riskihinnangute ja päästevõimekuse tugevdamisega. 

Avaliku sektori toetusmeetmete kogumaksumus vesinikupotentsiaali realiseerimiseks madala 
stsenaariumi järgi 2030. aastaks on 2,2 miljardit eurot ning 2050. aastaks 5,8 miljardit eurot. Erasektori 
toetusvajadus 2030. aastaks on 4 miljardit eurot ja 2050. aastaks 16,5 miljardit eurot. Ambitsioonika 
stsenaariumi realiseerimiseks oleks erasektoris 2030. aastaks vajalik toetusmaht 8,1 miljardit eurot ning 
2050. aastaks 32,9 miljardit eurot. Avalikus sektoris oleks toetusvajadus sama stsenaariumi järgi 
2030. aastaks 4,2 miljardit eurot ja 2050. aastaks 11,5 miljardit eurot. Kõige suurem investeerimisvajadus 
on transpordisektoril ning tootmisel ja hoiustamisel (vt joonis 6.1). 
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Prognoositud töökohtade arv tõuseb madala stsenaariumi puhul 2050. aastaks 20 254 ja ambitsioonika 
stsenaariumi puhul (vt joonist 6.2) võrra (jättes välja energiasektori). Süsinikdioksiidi heitkogused langeks 
madala taseme stsenaariumi puhul 2050. aastaks kokku 2,2 miljoni tonni (v.a tootmise ja ladustamise 
meetmed). Ambitsioonika stsenaariumi puhul langeksid süsinikdioksiidi heitkogused 2050. aastaks 4,4 
miljoni tonni võrra (vt joonist 0.8). Kõige rohkem langeksid süsinikdioksiidi heitkogused 
vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtu korral vesinikutoodangu mahtu ja sellest edaspidist kasutamist 
arvestades tootmises ja ladustamises. 
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Uuringu lisas 6.5 on esitatud koondnimekiri kõikidest toetusmeetmetest, nende mõjudest barjääride 
leevendamisele ning TVT hinnangud, samuti hinnanguline meetmete toetusmaksumuse suurus ning CO2 

vähendamise potentsiaal ja võimalik mõju töökohtade tekkele kahe erineva stsenaariumi lõikes. 
Toetusmeetmete nimekirja saab kasutada abistava tööriistana, kuid lõplik elluviimine konkreetsete 
aastate lõikes oleneb potentsiaalist, mida soovitakse realiseerida. Tabelis on märgitud peamised olulised 
toetusmeetmed, mida uuringu ekspertide rühm pidas vesiniku kasutuspotentsiaali mudeli põhjal (uuringu 
osa III) kõige olulisemateks esmasteks sammudeks vesinikupotentsiaali kõige kiiremal realiseerimisel (st 
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neid meetmeid võiks võtta juba 2025–2030), olenemata sellest, kas otsustakse minna madala või 
ambitsioonika stsenaariumi realiseerimise teed: 

• toetused tuule- ja päikeseenergia tootmisprojektide edendamiseks läbi taastuvenergiaoksjonite, 
mille abil tagatakse vesiniku tootmist toetavad võimsused; 

• investeeringutoetus vesiniku tootmistehnoloogiate edendamiseks: CAPEXi (investeeringud 
põhivarasse) stiimulid elektrolüüsijatele; 

• riiklik investeeringutoetus vesinikutanklate rajamiseks; 

• investeeringutoetus kütuseelemendiga busside kasutuselevõtuks; 

• investeeringutoetus kütuseelemendiga autode kasutuselevõtuks; 

• riigihangetega seotud kohustused linnadele, omavalitsustele, ühistranspordiettevõtetele, et 
ühistranspordisektori organisatsioonid võtaksid kasutusele kütuseelemendiga sõidukid (bussid, 
reisirongid, parvlaevad). 

 
Esile tõstetud meetmed keskenduvad eelkõige vesiniku tootmiseks vajaliku taastuvenergia mahu 
kasvatamisele, vesiniku tootmistehnoloogiate edendamisele ning investeeringutele vesiniku jaotusvõrgu 
arendamiseks (gaasivõrk, investeeringutoetused vesiniku maanteetranspordiks), ilma milleta on vesinikku 
mis tahes sektoris keeruline kasutusele võtta. Lisaks prognoositakse järgmise viie aasta jooksul vesiniku 
kasutuselevõttu just transpordisektoris. Selle olulised aluseeldused on aga töötav vesinikutanklate kett 
ning riigihangetega seotud kohalike omavalitsuste kohustus, mille alusel ühistranspordiorganisatsioonid 
peaksid võtma kasutusele vesiniksõidukid. Need on kiireimad viisid, kuidas avalik sektor saaks erasektorile 
eeskujuks olla. Seejuures on tehnoloogilist valmidust arvesse võttes suurim vesinikupotentsiaal aastatel 
2025–2030 just autodel ning bussidel.  

Vesinikupotentsiaali realiseerimisel on tähtsuselt teine tööstussektor, kus senise imporditud fossiilkütuste-
põhise ammoniaagi ja metanooli saaks asendada kohapeal toodetava rohelisel vesinikul põhineva 
ammoniaagi ja metanooliga. Nii saaks vähendada nende senisel tootmisel ja transportimisel tekkivat 
süsinikdioksiidi. Lisaks aitab metanoolijaamade rajamine põlevkivielektrijaamade või biogaasijaamade 
juurde siduda seal tekkivat süsinikdioksiidi ja väärindada seda metanooliks. Sektori toetusmeetmete 
eesmärk on seda potentsiaali realiseerida, et aidata kohalik roheline ammoniaagi- ja metanoolitööstus 
käima lükata ning edukalt konkureerida naaberriikidest kergesti kättesaadava fossiilsetel kütustel põhineva 
metanooli ja ammoniaagiga. 

Hoonesektoris sõltub vesiniku kasutuselevõtt vesinikutorustiku paigaldusest. Alles siis, kui gaasivarustaja 
on uued torujuhtmed paigaldanud, saab alustada investeeringutega, et asendada maagaasikatlad 
kütuseelemendil töötavate mikrokoostootmisjaamadega. Lisaks hoonesektorile on vesinikutorustiku 
paigaldamine oluline tööstus- ja energiasektorile. Vesiniku potentsiaal on kõige väiksem energiasektoris, 
milles on mudeldatud peamiselt avariijõujaamade potentsiaali. Selleks, et saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus, tuleks aga maagaasil töötavad elektrijaamad asendada kütuseelemendil töötavate 
jaamadega, vaatamata nende suurtele investeeringukuludele. Nii hoonete- kui ka energiasektori meetmeid 
peaks olema võimalik realiseerida pigem alates 2030. aastast.  
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https://static1.squarespace.com/static/53ab1feee4b0bef0179a1563/t/5e7ca9d6c8fb3629d399fe0c/1585228263363/Road+Map+to+a+US+Hydrogen+Economy+Full+Report.pdf
https://www.euractiv.com/section/energy/news/ets-revision-will-include-buildings-and-road-transport-eu-commissioner-says/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/ets-revision-will-include-buildings-and-road-transport-eu-commissioner-says/
https://www.bmbf.de/files/bmwi_Nationale%20Wasserstoffstrategie_Eng_s01.pdf
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LISA 6.1 ÜLEVAADE PEAMISTEST ÕIGUSLIKEST/ADMINISTRATIIVSETEST 
BARJÄÄRIDEST ERINEVATES RIIKIDES KIRJANDUSE ÜLEVAATE JA 
EKSPERDIINTERVJUUDE PÕHJAL 

Seos 
väärtusahelag
a 

Barjäär Meede/soovitus Allikas 

Tootmine ja 
ladustamine 

Vesiniku tootmiseks ja 
ladustamiseks sobilike 
alade hulk on piiratud, 
mille tulemusel on 
tootmisehitise rajamiseks 
vajaliku loa taotlemise 
protsess pikk, kuna 
maakasutusplaanis 
määratletakse 
maakasutuse otstarve, 
nõuded ja keelud. Vesiniku 
salvestamise ehitisi on 
lubatud rajada vaid 
tööstusmaale või 
salvestamiseks ettenähtud 
aladele 

Töötada välja juhised vesiniku tootmis- ja 
ladustamisüksuste erinõuete ja 
tsoonikeeldude kohta 

Lihtsustada ja ühtlustada vesinikku 
tootvate ettevõtete ning ladustamise 
jaoks vajalike lubade taotlemist 

Töötada välja selged lubade andmise 
juhised nii haldusasutustele kui ka 
projektide arendajatele 

Lubada vesiniku tootmist ja ladustamist 
samades tsoonides, kus seda tarbitakse 

Poola/Soome, 
HyLaw Online 
database:https://
www.hylaw.eu/  

Tootmine ja 
ladustamine 

Õigusaktides puuduvad 
kindlad ja ühtsed 
regulatsioonid vesiniku 
tootmis- ja 
salvestamisehitiste kohta. 

Näiteks on suuremahulisel 
kõrgsurvehoiustamisel 
olenevalt asukohast väga 
erinevad regulatsioonid. 
Seetõttu võivad kohalike 
asutuste nõuded olla väga 
erinevad. Liialt suured 
nõudmised ja karmid 
piirangud võivad 
omakorda tekitada 
lisakulusid, nt 
ebamõistlikult suured 
ohutuskaugused 

Vajalikud on riski- ja ohutuse analüüsid, 
mille baasil töötatakse välja ühtsed 
riiklikud regulatsioonid 

Euroopa (eraldi 
rõhutanud näiteks 
Poola ja Itaalia), 
HyLaw Online 
database:https://
www.hylaw.eu/; 
ÜK, vesiniku- ja 
kütuseelemendid, 
Ühendkuningriigi 
tegevuskava 

Tootmine Vesinikule ei ole 
kaubanduseeskirjades 
eraldi viidatud. Gaasi 
praegused 
kvaliteedimääratlused ja 
väärtus ei toeta seetõttu 
tekkivat vesinikuturg. 

Eeskirjadesse tuleb eraldi lisada gaasi 
määratluste alla vesinik 

Ühendkuningriigi, 
HyLaw Online 
database:https://
www.hylaw.eu/; 
Austraalia, riiklik 
vesiniku 
tegevuskava 

Tootmine Euroopa tasandil puudub 
ühtne rohelise vesiniku 
päritolusertifikaatide 
süsteem  

Ühtse rohelise vesiniku 
päritolusertifikaatide süsteemi loomine 
Euroopas 

Euroopa, HyLaw 
Online 
database:https://
www.hylaw.eu/  
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Seos 
väärtusahelag
a 

Barjäär Meede/soovitus Allikas 

Tootmine / 
vesiniku 
tootmiseks 
vajalik 
roheline 
energia 

Regulatiivsed takistused 
tuule- ja päikeseparkide 
rajamisel 

Riiklikul tasandil õigusaktidega 
kehtestatud muinsuskaitse-, keskkonna-, 
loodus-, tervise- ja riigikaitse-alaste 
piirangute ülevaatamine ja võimalusel 
leevendamine 

ekspertintervjuud, 
SEI Tallinn, 
detsember 2020 

Tootmine/ 
vesiniku 
tootmiseks 
vajalik 
roheline 
energia 

Ebaselgus, kas 
taastuvenergia põhjal 
toodetud vesiniku 
mittefossiilsete kütuste 
energiaväärtusega 
kauplemise turu 
sertifikaatide süsteem 
kehtib 

Sertifikaatide süsteemis tuleb loetleda kõik 
vesinikutüübid, mis pole toodetud 
fossilkütuste abil 

Jaapan, Jaapani 
vesiniku 
tegevuskava 

Jaotus / 
elektrivõrgu 
ühendus 

Puudub ühtne EL 
raamistik, mis käsitleks 
statsionaarsete 
kütuseelementide 
ühendamist elektrivõrguga 

EL vesinikuraamistik, mis käsitleb vesiniku 
tootmist, ladustamist, transportimist ja 
kasutamist 

Euroopa, HyLaw 
Online 
database:https://
www.hylaw.eu/  

Jaotus/ 
gaasitorud 

Madal või ebaselge 
lubatud vesinikusisalduse 
mahuprotsent gaasivoos 
ning ebaselged eeskirjad, 
mis võivad takistada 
vesiniku lisamist 
maagaasivõrku. Koodeksid 
ja standardid/eeskirjad 
selle kohta, kuidas 
gaasivõrku vesinikku 
lisada, on riigiti erinevad 

Tõsta vesiniku mahuprotsenti gaasivoos 
(Saksamaal näiteks 10%). Reguleerivad 
asutused ja gaasiettevõtted peaksid 
hakkama gaasivõrku dekarboniseerima. 
Vaja on reguleeritud toetusi gaasivõrgu 
dekarboniseerimiseks. Tarvis on 
ajakohastada ja ühtlustada eeskirju, mis 
käsitlevad vesiniku lisamist maagaasivõrku 
(praegu liikmesriigiti erinevad). Vesiniku 
gaasivõrgus kasutusele võtmise koodeksite 
standardimine nõuab, et sidusrühmad 
määratleksid nõuetekohase 
vesinikutaseme tagamiseks 
ohutusmõõdikud, materjalinõuded, 
katsemenetlused jm põhielemendid. USA 
energeetikaministeerium töötab hetkel 
taolisi koodekseid ja standardeid välja. 

Euroopa, HyLaw 
Online 
database:https://
www.hylaw.eu/; 
Euroopa Liidu 
vesiniku teekaart 
2050; USA, USA 
vesiniku 
tegevuskava; 
Ekspertintervjuud, 
SEI Tallinn, 
detsember 2020 

Jaotus/ 
gaasitorud 

Gaasijuhtmete 
standardeid on vaja 
ühtlustada, pidades silmas 
kõigi uute ja asendatavate 
torujuhtmete ühilduvust 
vesinikuga, nii et võrku 
saaks lubada suuremaid 
vesinikukonsentratsioone 

Gaasijuhtmete standardeid on vaja 
ühtlustada, pidades silmas kõigi uute ja 
asendatavate torujuhtmete ühilduvust 
vesinikuga, nii et võrku saaks lubada 
suuremaid vesinikukonsentratsioone 

USA, USA vesiniku 
tegevuskava 

Jaotus/ 
vesinikutankl
ad 

Vesinikujaamade 
õigusraamistik: loa 
andmise kord ja nõuded 

Vesinikutanklate õigusraamistiku 
ülevaatamine ja täiustamine. 

Vesiniku tanklakohti tuleb kohelda 
maakasutusplaanide ja tsoonikeeldude 
seisukohast samal viisil kui tavalisi tanklaid 

Prantsusmaa, 
Prantsusmaa 
vesiniku teekaart 
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Seos 
väärtusahelag
a 

Barjäär Meede/soovitus Allikas 

Jaotus / 
vesiniku 
transport 
mööda 
maanteed 

Õiguslikud piirangud 
vesiniku 
maanteetranspordil (load 
juhtidele, ettevõtetele, 
varustusele, veole, 
haagisele), teede piirangud 
(erinõuded nt sildadel, 
tunnelites) 

Toetada autojuhtide, vajalike seadmete ja 
teel kehtivate piirangute kohta määruse 
või vähemalt soovituse välja töötamist või 
protsess algatada. Sildade ja 
parkimissuuniste väljatöötamine, 
tuginedes nende EL-i liikmesriikide 
tavadele, milles need on juba määratletud, 
et jagada neid riikidega, kus olukord on 
ebaselgem või kus suuniseid veel pole, et 
säästa aega ja raha ning kiirendada 
vesiniku kasutuselevõttu 

Läti, Soome, 
HyLaw Online 
database:https://
www.hylaw.eu/ 

Jaotus / 
vesiniku 
transport 
mööda 
maanteed 

Koguse ja rõhu piirangud 
vesiniku transportimisel 
mööda maanteed 

Algatada vesiniku koguseid ja rõhu 
piirnorme käsitleva dokumendi 
väljatöötamist 

Poola, HyLaw 
Online 
database:https://
www.hylaw.eu/ 

Tarbimine/tra
nsport 

Vesinikku ei saa 
registreerimisel kütuseks 
määrata. Vesiniksõidukina 
määratlemine pole 
registreerimisel võimalik. 
Kaasneb erilubade 
taotlemise aja- ja rahakulu 

Rohelise vesiniku kasutamine alternatiivse 
kütusena tavapäraste kütuseliikide asemel 
tuleb kinnistada õigusaktides. See on osa 
EL-i taastuvenergia direktiivi kiirest ja 
ambitsioonikast kohaldamisest 

Soome, HyLaw 
Online 
database:https://
www.hylaw.eu/  

Tarbimine/ 
transport 

Piirangud ja stiimulite 
puudumine 

Toetada vesiniksõidukite kasutuselevõttu 
soodustavaid ergutusskeeme. Tuleb 
suurendada toetuse summat ja pikendada 
sõidukite ostmiseks mõeldud 
toetusprogrammi tähtaega 

Juurutada maksu- ja registreerimistasudest 
vabastamine või vesiniksõidukite 
soodustused 

Rakendada mitterahalisi stiimuleid, näiteks 
juurdepääsu bussiliinidele või vähendatud 
tasuga parkimist 

Poola, Saksamaa, 
Itaalia, 
Prantsusmaa, 
HyLaw Online 
database:https://
www.hylaw.eu/   

Tarbimine / 
transport 

Vesinikusõidukite 
hoolduseeskirjad pole veel 
saadaval ning puudub 
vajalik oskustööjõud 

Toetada ühtsete reeglite/juhiste 
väljatöötamist vesinikmootorrataste ja -
jalgrataste ning neljarattaliste sõidukite 
mootoreid hooldavatele kohalikele 
ettevõtetele 

Soome, Itaalia, 
Hispaania, HyLaw 
Online 
database:https://
www.hylaw.eu/;e
ekspertintervjuud, 
SEI Tallinn, 
detsember 2020 

Tarbimine/kü
tus 

Puuduvad vesinikkütuse 
standardid ja -
sertifikaadid, mis 
omakorda muudab 
investeeringud 
ebakindlaks ja takistab 
energiaturu 

Toetada rohelise (taastuva) vesiniku 
päritolutagatissüsteemi väljatöötamist ELi 
tasandil. Sertifikaadil peaks olema 
kajastatud süsinikusisaldus ja muud 
asjakohased parameetrid ning vesiniku 
pärinemine taastuvallikatest peaks olema 
ülekantav. Pärast CertifHy projekti peaks 

Poola, HyLaw 
Online 
database:https://
www.hylaw.eu/; 
ekspertintervjuud, 
SEI Tallinn, 
detsember 2020 



Eesti  vesinikuressursside kasutamise analüüs 
VI OSA – Barjäärid ja meetmed 

 
 
 

 

378 
 

Seos 
väärtusahelag
a 

Barjäär Meede/soovitus Allikas 

dekarboniseerimiseks 
vajalikke algatusi ning võib 
tekitada erinevate riikide 
vahel turutõrkeid 

päritolusertifikaatide süsteemi kiirelt viima 
riiklikesse õigusaktidesse, kui süsteem on 
Euroopa tasandil loodud. Seejuures tuleb 
veenduda, et sertifikaat oleks kooskõlas 
teiste rohegaaside (SNG, biometaan) 
vajadustega 

Tarbimine/kü
tus 

Alternatiivkütuseid 
käsitlevates õigusaktides 
puudub maksustamise, 
CO2 maksude ja 
õhukvaliteedi osas 
regulatiivne kindlus, 
mistõttu investeering ei 
ole stabiilne ja pikaajaline 

Kehtestatakse kindlad alternatiivkütuste 
määrused ja õigusaktid, mis käsitlevad 
õhusaastet, CO2 makse jne  

Ühendkuningriik, 
HyLaw Online 
database:https://
www.hylaw.eu/  

Tarbimine/kü
tus 

Puuduvad teiste 
alternatiivkütustega 
võrdsed regulatiivsed 
alused 

Aktsiisipoliitikas lähtuda kütuste 
energiamahukusest ja emissioonidest 
massiühiku kohta. Nt nii võib hall vesinik 
konkureerida diislikütusega – kuigi kg 
saastab sama palju, saab sellega 
kaugemale sõita 

ekspertintervjuud, 
SEI Tallinn, 
detsember 2020 

Kogu 
väärtusahel 

Riigihangete eripärast 
tulenev asjaolu, et võidab 
odavaim pakkumine, 
mistõttu ei saa tihti midagi 
uuenduslikku ega 
ekstravagantsemat lubada 

Riigihangetes tuleb soodustada 
vesinikupõhiseid võimalusi 

ekspertintervjuud, 
SEI Tallinn, 
detsember 2020 

Kogu 
väärtusahel 

Kasvuhoonegaaside heite 
määrustes ei arvestata 
vesiniku tootmisallikaga 

Kasvuhoonegaaside heite määrustes 
vesiniku tootmisallika arvessevõtmine; 
vesiniku jälgitavussüsteemi loomine 
aastaks 2020 (päritolutagatised) 

Prantsusmaa, 
Prantsusmaa 
vesiniku teekaart 

Kogu 
väärtusahel 

Poliitiliste eesmärkide 
puudulikkuse tõttu ei ole 
vesinikulahendused 
tööstusharude jaoks 
atraktiivsed 

Reguleerivad asutused peaksid tagama, et 
süsinikuvaba vesiniku tootmine arvestaks 
taastuvate energiaallikate eesmärkide 
saavutamisega (nt rafineerimise eesmärgid 
on sätestatud II taastuvenegia direktiivis) 
ning madala süsinikusisaldusega eesmärgid 
on seatud kõikidele vesiniku peamistele 
kasutusaladele. Tuleb sätestada 
konkreetsed  vahe-eesmärgid, lühiajalised 
2022. aastaks ning pikas perspektiivis 2030. 
aastaks. Toetada kasutuselevõtu vahe-
eesmärke avaliku ja erasektori 
partnerluste kaudu. Avalik sektor ja 
tööstuse võtmeisikud peaksid ühiselt 
pühenduma vesinikupartnerlusele, 
tegevuskavale ja vahe-eesmärkidele 

Euroopa Liidu 
vesiniku teekaart 
2050; Lõuna-
Korea, Lõuna-
Korea vesiniku 
tegevuskava 
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LISA 6.2 ÜLEVAADE PEAMISTEST MAJANDUSLIKEST BARJÄÄRIDEST 
ERINEVATES RIIKIDES KIRJANDUSE ÜLEVAATE JA EKSPERDIINTERVJUUDE 
PÕHJAL 

Seos vesiniku 
väärtusahela
ga 

Barjäär Soovitused/võimalikud meetmed Allikas 

Tootmine Kütuseelementide 
mikrokoostootmissüsteemidel 
puuduvad riiklikud 
toetusmeetmed ja 
rahastusvõimalused. 
Olemasolevad toetusmeetmed 
on killustunud ning ei aita 
kasutuselevõtule kaasa  

Feed-in tariifid, CAPEX toetus, stiimulid 
elektri omatootmiseks  

Euroopa, HyLaw 
Online 
database:https://
www.hylaw.eu/  

Tootmine Standardi ISO 14687–2: 2012 
(H2 puhtusenõuded) 
rakendamine, mõõtmine ja 
jõustamine on kulukas 

Toetusmeetmed tehnoloogia 
kasutuselevõtuks, mis võimaldavad ka 
vajalikke standardeid rakendada 

Euroopa, HyLaw 
Online 
database:https://
www.hylaw.eu/  

Tootmine Ebapiisavad vahendid 
varajaste, suuremahuliste 
investeeringute 
kindlustamiseks, mis 
põhjustab investorites 
kõhklusi kapitali eraldamisel 

Euroopa tööstus peaks investeerima 
vesiniku ja kütuseelementide 
tehnoloogiasse 

Euroopa Liidu 
vesiniku teekaart 
2050 

Tootmine Erasektori osalus 
elektritootmise projektides on 
piiratud 

Vesiniku liikumisvõimaluste ärimahu 
kasvatamine  

Jaapan, Jaapani 
vesiniku 
tegevuskava 

Tootmine Juurdepääs taastuvenergiale ei 
ole turul 
konkurentsivõimeline, 
elektrolüüserite kasutust ei 
julgustata piisavalt 

Reguleerijad peaksid elektrolüüserite 
kasutamist võrgu tasakaalustamiseks 
elektrisüsteemis rohkem propageerima, 
näiteks vabastades need võrgutasudest 
ja tagades turul konkurentsivõimelise 
juurdepääsu taastuvenergiale 

Euroopa Liidu 
vesiniku teekaart 
2050 

Tootmine Turgu mõjutavate 
rohemärgiste kohandamine 
madala süsinikusisaldusega 
märgise abil, motiveerimaks 
tööstuste üleminekut vähese 
süsinikusisaldusega vesinikule 

Turgu mõjutavad rohemärgised. 
Olemasolevaid rohemärgised peaks 
kohandama, et viidata väikesele 
süsinikusisaldusele (nt 
keskkonnasõbralike väetiste puhul). Ka 
muud tooted, näiteks vaigud, materjalid, 
sünteetilised kiud ja isegi õli pärinevad 
dekarboniseeritud tootmisahelast. USA-
s Texases Freeportis asuvas Yara/BASF-i 
ammoniaagitehases on välja töötatud 
väikese süsinikusisaldusega vesinikku 
kasutav projekt. See algatati 2018. aastal 
ning hõlmab säästvat tootmisprotsessi, 
milles kasutatakse SMR-i maagaasi 
asemel naftakeemiatehase 
kõrvalsaadust vesinikku 

USA, USA 
vesiniku 
tegevuskava 
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Tootmine Toetusmeetmete ebapiisavus 
tuule- ja päikeseparkide 
rajamiseks 

Toetusmeetmed tuule- ja päikeseparkide 
rajamiseks mis võimaldaks ühtlasi 
kasvatada ka vesiniku tootmisvõimalusi 

ekspertintervjuu
d, SEI Tallinn, 
detsember 2020 

Ladustamine Vesiniku salvestamistehase 
rajamisloa taotluskulud on 
suured 

Sobivad rahastusmeetodid ning selgem 
lubade taotlemise protsess  

Austria, HyLaw 
Online 
database:https://
www.hylaw.eu/; 
ÜK, Vesiniku- ja 
kütuseelemendid
: 
kasvuvõimalused 
- 
Ühendkuningriigi 
tegevuskava 

Ladustamine Süsiniku sidumise kulud 
takistavad CCU tehnoloogia 
laiemat kasutuselevõttu 

Kui süsiniku sidumise kulud vähenevad 
umbes 30 euroni püütud CO2 tonni kohta 
(praegu 90) ja vähenevad ka elektrolüüsi 
kulud, võib CCU kasutuselevõtt paraneda  

Euroopa Liidu 
vesiniku teekaart 
2050 

Jaotus Kana ja muna probleem 
transpordisektoris: 
tegevuskavad ja poliitikad vs. 
investeeringud 
tankimistaristusse 

Selge ja usaldusväärse tegevuskava 
koostamine, 
heitmeteta liikuvus koos vastavate 
rahastamis- ja garantiimehhanismidega 
investeeringute lubamiseks 
tankimistaristusse 

Euroopa Liidu 
vesiniku teekaart 
2050 

Jaotus FCEV-de kasutamist toetava 
infrastruktuuri puudumine, 
kõrged tanklakulud 

Umbes 80% vesiniku jaotamiskuludest 
on tingitud tanklatest ja vesiniku 
tarnimisest. Tanklate maksumus võib u 
50% langeda, kui jaemüügis kasutada 
suuremaid tanklaid, tanklavõrku 
tihendada, osaleda teadus- ja 
arendustegevuses jne. (USA vesiniku 
tegevuskava). Tankimisjaamade 
kasutuselevõtul on vaja 
jaamaoperaatorite ja autotootjate 
koostööd koordineerida (vesiniku 
nõudluse ja pakkumise vastavusse 
viimiseks). Tasub kasutada 
ühisettevõtteid, mis vastutavad suure 
hulga jaamade väljatöötamise eest 
kindlaksmääratud piirkonnas 

USA, USA 
vesiniku 
tegevuskava; 
Austraalia, riiklik 
vesiniku 
tegevuskava 

Tarbimine Vesinikkütuseelementidega 
sõidukite kapitalikulud 
(CAPEX) on suuremad kui 
sisepõlemismootoriga 
sõidukitel. FCV-del on rohkem 
osi kui elektrisõidukitel (EV) 
ning üksikud seadmed ja 
komponendid maksvad 
rohkem 

Asjakohased rahastusmeetodid. 
Mastaabisääst tootmises - võetakse 
kasutusele spetsiaalsed ja 
automatiseeritud tootmisliinid. 
Vähendada sõiduautotüüpi FCV-de ja 
HV-de hinnavahet, vähendades FCV-
süsteemi maksumust. Toetused 
vesinikusõidukite ostmiseks 

Ühendkuningriik, 
HyLaw Online 
database:https://
www.hylaw.eu/ ; 
Austraalia, HyLaw 
Online 
database:https://
www.hylaw.eu/; 
Jaapan, Jaapani 
vesiniku 
tegevuskava; 
ekspertintervjuu
d, SEI Tallinn, 
detsember 2020 
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Tarbimine Raskeveokitele ja 
regulaarvedude 
sõidukiparkidele ei eraldata 
toetust (liiniveod, regulaarse 
sõidumustri ja kindla 
depoo/parkimiskohaga 
eelkõige kaubavedudeks 
mõeldud sõidukid ehk ing k 
captive fleets) 

Vesinikuga raskeveokite uurimistöö 
toetamine, mis on eriti oluline 
laadimisjaamade ärimudelite jaoks  

Prantsusmaa, 
Prantsusmaa 
vesiniku teekaart 

Tarbimine Fossiilkütuseid ja neil 
töötavaid sõidukeid ei 
maksustata piisavalt 

Tuleks liituda heitkogustega kauplemise 
süsteemiga, et heiteid hakataks rohkem 
maksustama. Sel juhul muutuks 
fossiilsed kütused võrreldes puhtama 
kütusega kallimaks 

ekspertintervjuu
d, SEI Tallinn, 
detsember 2020 

Kogu 
väärtusahel 

Turu aktiveerimine on 
keeruline, sest vesiniku kulud 
on kogu väärtusahela lõikes 
suuremad (eelkõige rohelise 
vesiniku tootmisel). Sellest 
tulenevalt pole erasektoril huvi 
teha investeeringuid, millest 
nad ei võida (riigiabi 50–60% 
investeeringust). 
(Eksperdiintervjuud, 
detsember 2020.) 

Kulud peavad langema ka kogu 
väärtusahelas. FCEV ostukulude jaoks 
peavad vesinikuga seotud komponendid, 
sealhulgas kütuseelemendid ja vesiniku 
säilitussüsteemid FCEV-des, muutuma 
konkurentsivõimelisemaks. Analüüs 
näitab, et kütuseelementide 
süsteemikulu kW kohta langeks umbes 
25%, kui tootmine peaks suurenema 
1000-lt 100 000-le süsteemile aastas, 
jõudes 2020. aastal 72 dollarini kW 
kohta.Asjakohase poliitilise raamistiku 
väljatöötamine. (USA vesiniku 
tegevuskava). Strateegilised 
investeeringud era- ja avalikust sektorist. 
Asjakohane poliitiline raamistik võiks 
luua suurema turutõmbe vesiniku jaoks, 
sellele järgneks ka tõenäoliselt 
investeeringud infrastruktuuri, 
tootmisse, ladustamisse ja transporti. 3) 
Vesiniku tootmisrajatistest tanklastesse 
transpordi- ja jaotuskulud võivad 
väheneda ka spetsiaalse 
vesinikutootmise korral, mis sobib 
kütusenõudluse turgudega, suurema 
võimusega jaotusvahenditega (gaasilise 
või vedela vesiniku omad). Aja jooksul 
kogused suurenevad ja muutub 
võimalikuks jaotustorustike rajamine 

Austraalia, HyLaw 
Online 
database:https://
www.hylaw.eu/; 
Austraalia, riiklik 
vesiniku 
tegevuskava; 
USA, USA 
vesiniku 
tegevuskava; 
ekspertintervjuu
d, SEI Tallinn, 
detsember 2020 

Kogu 
väärtusahel 

Suured vesiniku tootmis-, 
kasutamis- ja hankekulud 
tõstavad ka vesiniku hinda 

Kui arendada nõudlust, ladustamist ja 
infrastruktuuri, jõuavad ka kulud järele. 
Vesiniku tarneahela arendamine. 
Projektikonkursside kaudu eraldatav 
investeerimisabi 

Holland, valitsuse 
vesinikustrateegi
a; Jaapan, Jaapani 
vesiniku 
tegevuskava; 
Prantsusmaa, 
Prantsusmaa 
vesiniku teekaart 
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LISA 6.3 INTERVJUEERITUD EKSPERDID 

Nr  Asutus Intervjuu 
toimumisaeg 

1 VKG AS 07.12.2020 

2 Taltech 08.12.2020 

3 Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 08.12.2020 

4 Alexela 10.12.2020 

5 Utilitas 11.12.2020 

6 Tallink Grupp 15.12.2020 

7 Tallinna Sadam 16.12.2020 

8 Operail 17.10.2020 

9 Elering 18.12.2020 

10 Eesti Energia 18.12.2020 

11 Elcogen 18.12.2020 

12 Estiko 21.12.2020 

13 Toyota Baltic 22.12.2020 

14 LuxExpress 22.12.2020 

15 Sunly 22.12.2020 

LISA 6.4 EKSPERTINTERVJUUDE KÜSIMUSED 

Üldised küsimused 

Tootmine ja tarbimine 

Kus näete Eestis kõige suuremat vesiniku tootmise potentsiaali? 

Kus näete Eestis kõige suuremat vesiniku tarbimise potentsiaali (peale soojuse ja elektri tootmise)? Miks? Lisage 
iga sektori kohta mõned näited.  

Milliseid vesiniku kasutamise erijuhtumeid võiks Eestis katsetada (nt saartel ja muudes võrguvälistes 
piirkondades)? 

Millised on juba olemasolevad potentsiaalse H2 väärtusahela osad, millele saaks tugineda (olemasoleva 
infrastruktuuri maksimaalne kasutamine, sealhulgas võrguühenduseta lahendused)? Millised on väärtusahela 
peamised puuduolevad lülid/osad? 

Millised on teie soovitused H2 kasutuselevõtuks lühiajalises ja pikaajalises perspektiivis? 

Milline ja kui suur oleks sinise vesiniku potentsiaal Eestis võrreldes rohelise vesinikuga? 
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Millistes väärtusahela osades peame tõenäoliselt tuginema imporditud lahendustele? 

Vesiniku ladustamise ja CO2 kogumise küsimused 

Milline oleks kõige sobivam meetod vesiniku hoiustamiseks Eestis (maa-alune ladustamine, gaasivõrgus 
ladustamine, mahutitesse hoiustamine)? 

Millised on parimad võimalikud vesinikuhoidla asukohad Eestis (kas tootmiskohtades, nt tuule-/päikeseparkide 
lähedal või kaugemal)? 

Milliseid süsinikdioksiidi kogumisviise peaks Eesti kasutama, kui üldse? Kas süsinikdioksiidi 
kogumismeetoditesse peaks tegema suuri investeeringuid? 

Millised on teie arvates võimalikud lahendused CO2 kogumiseks Eestis (maa-alused hoidlad / koopad)? 

Trendid ja riskid 

Millised on peamised välised tegurid või suundumused (EL-i trendid, tehnoloogia areng, infrastruktuur), mis 
võiksid toetada vesiniku tootmist/kasutamist/transporti/ladustamist Eestis? 

Millised on peamised vesiniku tootmise/kasutamise/transpordi/ladustamisega seotud riskid Eestis? 

Barjäärid ja meetmed 

Millised on a) majanduslikud b) regulatiivsed, halduslikud c) tehnilised d) teadmis- ja oskuspõhised barjäärid, 
mis takistavad vesiniku kasutuselevõttu? 

Millised on valitsuse peamised meetmed, mida tuleks barjääride kõrvaldamiseks rakendada? 

Arendamine ja muu 

Millistes valdkondades näete Eestis teadus- ja arendustegevuse ning tehnoloogiainnovatsioonide potentsiaali? 

Milliste tegevuste ja projektidega on Eestil potentsiaali osaleda piirkondlikus koostöös ning millistest ühistest 
arendustest võiks Eestil kõige rohkem kasu tulla? 

Kus saaks Eesti arendada kohalikku teadmistepagasit ja suhtelist eelist? 

Tööstussektori ekspertidele suunatud küsimused 

Millistes tööstussektori valdkondades näeksite Eestis kõige suuremat vesiniku rakenduspotentsiaali (soojus, 
elekter, tootmine, keemiatööstuse kasutusalad)? 

Kas H2-st kemikaalide tootmine oleks Eestis teostatav (ammoniaak ja sünteetiline metaan)? 

Kas näeksite tulevikus Eestit eksportimas vesinikku / ammoniaaki / sünteetilist metaani? Kui jah, siis kuidas? 

Kas kujutate ette, et Eestis toodetakse vesinikku auru-metaani reformimise abil? Kas oleks vaja investeerida 
uude infrastruktuuri? Kui jah, siis kuidas? 

Gaasivõrgu ekspertidele suunatud küsimused 

Milliseid allikaid soovitaksite uurida gaasivõrgu spetsifikatsioonide kohta kõige uuemate andmete saamiseks 
(pikkus, läbimõõt, materjal, võrk, paigalduskulud, gaasirõhud, kaod, gaasi liikumiskiirused jne)? 

Mil määral (%) oleks vesiniku jaotamine praeguse gaasivõrgu kaudu Eestis võimalik (praeguse infrastruktuuri 
maksimaalseks kasutamiseks)? Milliseid võimalikke probleeme võib vesiniku jaotamine praeguse gaasivõrgu 
kaudu kaasa tuua? Kas oleks vaja ehitada uusi torujuhtmeid või saaks kasutada praegust infrastruktuuri? 
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Kas olete huvitatud H2 lisamisest gaasivõrku? Palun täpsustage. 

Millist võimalikku vesiniku lõppkasutust ette kujutate? 

Millistel võrgu geograafilistel osadel on suurim H2 transportimise potentsiaal (arvestades nõudlust ja tootmist)? 

Transpordisektori ekspertidele suunatud küsimused 

Mis on teie arvates vesiniku parim võimalik kasutusviis transpordisektoris: sõiduautodes, veoautodes, bussides, 
rongides või meretranspordis (praamid, arvestades, et Eestis on palju saari)? 

Millised on vesiniku eelised ja puudused võrreldes elektriliste lahenduste või CNG-ga? 

Kas Eesti infrastruktuuri saab kaasata vesinikkütuse tanklaid? 

Milline oleks parim viis vesiniku transportimiseks tanklatesse (gaasivõrk, surugaasiveokid või veeldatud 
vesinik)? 
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LISA 6.5 TOETUSMEETMETE NIMEKIRI 

Sinisega on välja toodud olulisemad toetusmeetmed, mis oleksid ekspertide hinnangul esimesed vajalikud sammud vesinikupotentsiaali realiseerimisel 

Meet-
me 
kood 

Meetme nimi Mõju 
meetme 
rakenda-
misel 
barjäärile 

Tehnoloo-
giline 
valmidus 

Stsenaa-
rium 

Investeeri
misvajadus 
aastani 
2030, M 
EUR 

(Avalik 
sektor) 

Investeerimis
vajadus 
aastaks 2050, 

M EUR 
(Avalik 
sektor) 

Investeerimis
vajadus 
aastani 2030, 
M EUR 

(Erasektor) 

Investeerim
isvajadus 
aastaks 
2050, M 
EUR 

(Erasektor) 

CO2 ekv 
vähenemi
ne 
aastaks 
2050, t 

Tööhõive 
kasv 
perioodil 
2021-2050 

1.2c Toetused tuule- ja päikeseenergia 
tootmisprojektide edendamiseks 
läbi taastuvenergiaoksjonite, 
mille abil tagatakse vesiniku 
tootmist toetavad võimsused 

Kõrge 2025–
2030 

Madala 
mõjuga 

270,7 1063,4 1082,9 4253,6 3 137 059 5 420 

Ambitsioo
nikas 

541,4 2126,8 2165,7 8507,2 6 274 119 10 840 

1.4a Investeeringutoetus vesiniku 
tootmistehnoloogiate 
edendamiseks: CAPEXi 
(investeeringud põhivarasse) 
stiimulid elektrolüüserite 
kasutuselevõtuks. 

Kõrge 2025–
2030 

Madala 
mõjuga 

87,2 337 349 1348 1 945 007 10 198 

Ambitsioo
nikas 

175,4 677,4 701,6 2709,6 3 890 014 20 491 

1.4b Investeeringutoetus vesiniku 
ladustamiseks suurtes paakides 
(ing k large vessels) 
tootmisrajatiste juures 

Kõrge 2025–
2030 

Madala 
mõjuga 

82,3 333,3 329,3 1333,2 - 783 

Ambitsioo
nikas 

164,6 666,6 658,5 2666,5 - 1 567 
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Meet-
me 
kood 

Meetme nimi Mõju 
meetme 
rakenda-
misel 
barjäärile 

Tehnoloo-
giline 
valmidus 

Stsenaa-
rium 

Investeeri
misvajadus 
aastani 
2030, M 
EUR 

(Avalik 
sektor) 

Investeerimis
vajadus 
aastaks 2050, 

M EUR 
(Avalik 
sektor) 

Investeerimis
vajadus 
aastani 2030, 
M EUR 

(Erasektor) 

Investeerim
isvajadus 
aastaks 
2050, M 
EUR 

(Erasektor) 

CO2 ekv 
vähenemi
ne 
aastaks 
2050, t 

Tööhõive 
kasv 
perioodil 
2021-2050 

2.1b Investeeringutoetus gaasivõrgu 
haldajatele vesiniku lisamiseks 
olemasolevasse gaasivõrku 2–5% 
ulatuses 

Kõrge 2030–
2040 

Madala 
mõjuga 

0,027 0,118 0 0 1 172  - 

Ambitsioo
nikas 

0,054 0,235 0 0 2 344  - 

2.2b Valitsuse rahaline toetus 
spetsiaalsete vesinikgaasitorude 
ehitamiseks 

Kõrge 2030–
2040 

Madala 
mõjuga 

143 210 0 0 - 207 

Ambitsioo
nikas 

166 280 0 0 - 414 

3.2b Riiklik investeeringutoetus 
vesinikutanklate rajamiseks 

Kõrge 2025–
2030 

Madala 
mõjuga 

118 554 236 1108 - 2387 

Ambitsioo
nikas 

118 554 236 1108 - 4775 

3.3a Investeeringutoetus 
kütuseelemendiga veoautode 
kasutuselevõtuks 

Kõrge 2030–
2040 

Madala 
mõjuga 

192 418 574 2477 629 090  - 

Ambitsioo
nikas 

385 836 1147 4954 1 258 180  - 
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Meet-
me 
kood 

Meetme nimi Mõju 
meetme 
rakenda-
misel 
barjäärile 

Tehnoloo-
giline 
valmidus 

Stsenaa-
rium 

Investeeri
misvajadus 
aastani 
2030, M 
EUR 

(Avalik 
sektor) 

Investeerimis
vajadus 
aastaks 2050, 

M EUR 
(Avalik 
sektor) 

Investeerimis
vajadus 
aastani 2030, 
M EUR 

(Erasektor) 

Investeerim
isvajadus 
aastaks 
2050, M 
EUR 

(Erasektor) 

CO2 ekv 
vähenemi
ne 
aastaks 
2050, t 

Tööhõive 
kasv 
perioodil 
2021-2050 

3.3b Investeeringutoetus 
kütuseelemendiga busside 
kasutuselevõtuks 

Kõrge 2030–
2040 

Madala 
mõjuga 

21 50 12 52 45 909  - 

Ambitsioo
nikas 

42 100 23 103 91 817  - 

3.3c Investeeringutoetus 
kütuseelemendiga autode 
kasutuselevõtuks 

Keskmine 2025–
2030 

Madala 
mõjuga 

1 141 2 133 1 399 5 762 260 100  - 

Ambitsioo
nikas 

2 281 4 267 2800 11 523 520 020  - 

3.3d Riigihangetega seotud 
kohustused linnadele, 
omavalitsustele, 
ühistranspordiettevõtetele, et 
ühistranspordisektori 
organisatsioonid võtaksid 
kasutusele kütuseelemendiga 
sõidukid (bussid) 

Kõrge 2025–
2030 

Madala 
mõjuga 

15 170 0 0 92 700  - 

Ambitsioo
nikas 

30 340 0 0 185 400  - 

Riigihangetega seotud 
kohustused linnadele, 

Kõrge 2025–
2030 

Madala 
mõjuga 

47,4 179 0 0 22 801 - 



Eesti  vesinikuressursside kasutamise analüüs 

VI OSA – Barjäärid ja meetmed 

 

 

 

 

388 

 

Meet-
me 
kood 

Meetme nimi Mõju 
meetme 
rakenda-
misel 
barjäärile 

Tehnoloo-
giline 
valmidus 

Stsenaa-
rium 

Investeeri
misvajadus 
aastani 
2030, M 
EUR 

(Avalik 
sektor) 

Investeerimis
vajadus 
aastaks 2050, 

M EUR 
(Avalik 
sektor) 

Investeerimis
vajadus 
aastani 2030, 
M EUR 

(Erasektor) 

Investeerim
isvajadus 
aastaks 
2050, M 
EUR 

(Erasektor) 

CO2 ekv 
vähenemi
ne 
aastaks 
2050, t 

Tööhõive 
kasv 
perioodil 
2021-2050 

omavalitsustele, 
ühistranspordiettevõtetele, et 
ühistranspordisektori 
organisatsioonid võtaksid 
kasutusele kütuseelemendiga 
sõidukid (rongid) 

Ambitsioo
nikas 

95 358,1 0 0 45 603 - 

Riigihangetega seotud 
kohustused linnadele, 
omavalitsustele, 
ühistranspordiettevõtetele, et 
ühistranspordisektori 
organisatsioonid võtaksid 
kasutusele kütuseelemendiga 
sõidukid (parvlaevad) 

Kõrge 2025–
2030 

Madala 
mõjuga 

35 131 0 0 13 108 - 

Ambitsioo
nikas 

69 262 0 0 26 2016 - 

4.2a Investeeringutoetus 
mikrokoostootmisjaamade 
paigaldamiseks avalikesse 
hoonetesse 

Kõrge 2030–
2040 

Madala 
mõjuga 

5,28 18,48 5,28 18,48 14 886 212 

Ambitsioo
nikas 

10,56 36,84 10,56 36,84 29 773 4252 

4.2b Investeeringutoetus 
mikrokoostootmisjaamade 

Kõrge 2030–
2040 

Madala 
mõjuga 

16,72 58,52 16,72 58,52 47 141 673 
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Meet-
me 
kood 

Meetme nimi Mõju 
meetme 
rakenda-
misel 
barjäärile 

Tehnoloo-
giline 
valmidus 

Stsenaa-
rium 

Investeeri
misvajadus 
aastani 
2030, M 
EUR 

(Avalik 
sektor) 

Investeerimis
vajadus 
aastaks 2050, 

M EUR 
(Avalik 
sektor) 

Investeerimis
vajadus 
aastani 2030, 
M EUR 

(Erasektor) 

Investeerim
isvajadus 
aastaks 
2050, M 
EUR 

(Erasektor) 

CO2 ekv 
vähenemi
ne 
aastaks 
2050, t 

Tööhõive 
kasv 
perioodil 
2021-2050 

paigaldamiseks äri- või 
eluhoonetesse 

Ambitsioo
nikas 

33,44 116,66 33,44 116,66 94 282 1346 

5.1a Investeeringutoetused rohelise 
kodumaise ammoniaagitööstuse 
algatamiseks (ka ekspordiks) 

Keskmine 2030–
2040 

Madala 
mõjuga 

34 14,3 134 582 1 097 070 364 

Ambitsioo
nikas 

67 291 269 1164 2 194 140 728 

5.1b Investeeringutoetused rohelise 
kodumaise metanooli tootmise 
algatamiseks  

Keskmine 2030–
2040 

Madala 
mõjuga 

0,9 3,8 3,5 15,4 11 515 10 

Ambitsioo
nikas 

1,8 7,7 7,1 30,7 23 030 19 

 

 


