
Stockholm Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus 

 

 
 
                Eesti Vesiniku Teekaart
  1 

Eesti vesiniku 
teekaardi 2021 – 
2050 ettepanek 

 

November 2021 

 
Adil Aslam 
Tayyab Ehsan Butt 
Kerli Kirsimaa  
Merlin Rehema 
Karina Suik 

Lauri Tammiste 

 

 

  



Stockholm Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus 

 
 

 
 

                                      
                Eesti Vesiniku Teekaart
  2 

Sisukord 

1 Sissejuhatus ............................................................................................................................... 4 
2 Ülemaailmne vesinikukontekst .................................................................................................. 5 

2.1 Ülemaailmne vesinikuturg ................................................................................................. 5 

2.2 Vesiniku väärtusahel .......................................................................................................... 5 

2.3 Vesinikuturu areng ............................................................................................................. 6 

2.4 Tulevikueesmärgid ja sihid Euroopas............................................................................... 10 

3 Vesiniku visioon ja võimalused Eestis ...................................................................................... 11 
4 Eesti kontekst ja vesiniku hetkeolukord .................................................................................. 16 

4.1 Eesti võimekus täna ......................................................................................................... 16 

4.2 Vesiniku tootmise eelised Eestis ...................................................................................... 16 

4.3 Võimalikud barjäärid vesinikumajanduse käivitamisel .................................................... 17 

5 Edasine teekond: vesiniku teekaardi elluviimine ..................................................................... 18 
6 Kokkuvõte vesiniku arengusammudest ................................................................................... 19 

6.1 Kohesed tegevused (2021 - 2025) ................................................................................... 21 

6.1.1 Üldised eesmärgid ................................................................................................... 21 

 ................................................................................................................................................. 22 

6.1.2 Tarbimise eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused .................................... 22 

6.1.3 Tootmiseesmärkide saavutamiseks vajalikud meetmed ......................................... 23 

6.1.4 Ladustamise ja jaotuse eesmärkide saavutamiseks vajalikud meetmed ................ 25 

6.2 Edasine skaleerimine (2025 - 2030) ................................................................................. 26 

6.2.1 Tarbimise eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused .................................... 28 

6.2.2 Tootmise eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused ..................................... 29 

6.2.3 Ladustamise ja jaotuse eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused................ 30 

6.3 Laiaulatuslik kasutuselevõtt (2030-2050) ........................................................................ 32 

6.3.1 Vesiniku tarbimise eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused....................... 34 

6.3.2 Vajalikud tegevused vesiniku tootmise eesmärkide saavutamiseks ....................... 35 

6.3.3 Ladustamise ja jaotamise eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused ............ 36 

6.4 Vajalik õiguslik ja administratiivne tugi ........................................................................... 38 



Stockholm Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus 

 
 

 
 

                                      
                Eesti Vesiniku Teekaart
  3 

Olulisemad mõisted ja lühendid 

Hall vesinik – toodetud fossiilsest maagaasist auru-metaani reformimise teel (SMR – Steam 
Methane Reforming) 
Sinine vesinik – toodetud fossiilsest kütusest koos CO2 kinni püüdmisega (CCS – Carbon Capture 
and Storage) 
Roheline vesinik – Toodetud elektrolüüsi teel kasutades selleks taastuvelektrit (päike, tuul) 
BEV - akutoitega elektriauto 
CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism - piiril kohaldatav CO2 kohandusmehhanism 
CCS - CO2 kogumine ja säilitamine 
CHP - elektri ja soojuse koostootmisjaam  
CNG - surumaagaas 
CO2 - süsinikdioksiid  
CVD – Clean Vehicle Directive - keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite 
edendamise direktiiv 
ECH2A - Euroopa Puhta Vesiniku Alliansi  
EHB - European Hydrogen Backbone – Euroopa vesiniku selgroog   
ENMAK - Energiamajanduse arengukava 
EU ETS - ELi heitkogustega kauplemise süsteem  
FCEV - kütuseelemendiga elektrisõidukid 
Fit for 55 – Eesmärk 55  
GH2 - gaasilisel kujul vesinik 
IPCEI - Important Projects of Common European Interest – üleeuroopalised huvi pakkuvad tähtsad 
projektid 
KHG - kasvuhoonegaas 
LH2 - veeldatud vesinik 
LCOH - vesiniku tasandatud hind 
PEM elektrolüüserid - Polümeerelektrolüütmembraaniga elektrolüüserid  
PV - päikeseelement ehk fotogalvaaniline element 
PSO - avaliku ülesande täitmise kohustus 
REKK - Eesti riiklik energia- ja kliimakava 
RFNBO – muust kui bioloogilise päritoluga taastuvtoorainest toodetud kütused 
RRF  - EL taaste- ja vastupidavusrahastus 
SAF – Sustainable Aviation Fuel - säästlik lennukikütus 
SMR - Steam Methane Reforming - metaani aur-reformimine 
SNG - sünteetiline maagaas 
TEN-T - üleeuroopaline transpordivõrk 
TPD - Programmeeritud temperatuuriga desorptsioon 
VKE - keskmise suurusega ettevõte 
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1 Sissejuhatus  

Euroopa rohelise kokkuleppe raames on 
Euroopa liit kliimamäärusega seadnud 
endale siduvad eesmärgid saavutada 2050. 
aastaks kliimaneutraalsus, millesse peavad 
panustama kõik liikmesriigid. Roheline 
vesinik on üks kõige olulisi võimalikke 
lahendusi fossiilsete kütuste asendamiseks 
Eesti tööstus-, energia- ja transpordisektoris. 
Lisaks pakub see mitmeid võimalusi 
tehnoloogilise arengu, töökohtade, 
teadusuuringute, kaubanduse, majandusliku 
kasu ja piirkondliku koostöö osas.  

Selleks, et arenev vesinikuturg muutuks 
Eestis majanduslikult jätkusuutlikuks 
tööstusharuks on vaja strateegilisi 
poliitikameetmeid ja investeeringuid 
võtmevaldkondadesse. Rohelise vesiniku 
kasutuselevõtu soodustamiseks ja 
väärtusahelasse investeerimise 
suurendamiseks on hädavajalik muuta 

praegust poliitikat ja kõrvaldada turutõkked. 
Lisaks turuvõimalustele ja 
kliimaeesmärkidele annab Eesti jaoks hea 
põhjuse vesinikumajanduse arendamiseks ka 
suur taastuvenergiapotentsiaal ja 
geograafiline asukoht.  

Eeltoodust lähtuvalt põhineb käesolev Eesti 
vesiniku teekaart kolmel põhisambal, milleks 
on kliimaeesmärgid, ressursipotentsiaal ja 
perspektiivsed võimalused. Kui ei ole 
täpsustatud teisiti, käsitletakse teekaardis 
läbivalt rohelist vesinikku.  

Soodustamaks rohevesiniku tehnoloogiate 
kiiremat arengut Eestis, jõudmist tööstuse-, 
transpordi- ja energiasektorisse ning 
muudesse tegevusvaldkondadesse, on 
teekaardis välja toodud strateegilised valikud 
ja võtmetegevused Eesti jaoks 
perspektiivikamates valdkondades.  

 

Rohelise vesiniku saab oluliselt kaasa aidata 
kliimaeesmärkide saavutamisele  

Joonis 1. Teekaardi koostamise etapid 
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2 Ülemaailmne vesinikukontekst

2.1 Ülemaailmne vesinikuturg  

Eeldatavalt ületab 2027. aastaks 
ülemaailmse vesinikuturu tulu 300 miljardit 
USA dollarit1. 2020. Aastal oli 
vesinikutootmise turu suurus hinnanguliselt 
120,77 miljardit USA dollarit (millest suure 
osa moodustas halli vesiniku tootmine) ja 
eeldatakse, et see kasvab ajavahemikus 
2021-2028 kumulatiivse aastase 
kasvumääraga 5,7%2. Tööstusharu suurust 
mõjutavad peamised tegurid taanduvad 
tööstuskemikaalide, nagu ammoniaagi ja 
metanooli, suurele nõudlusele, samuti 
rafineerimistööstusele. Kütuseelemendil 
põhinevate elektrisõidukite turg (FCEV) 
kogub prognoositavalt hoogu 35% 
kumulatiivse aastase kasvumääraga ja 
tõenäoliselt jõuab see 2026. aastaks 14 
miljardi USA dollarini3. Vesiniku kasutamine 
leiab üha enam rakendusi hoonete kütmises 
kütuseelemendi põhise soojuse ja elektri 
koostootmise (FC CHP) ja energiasektoris 
elektrienergia tootmise (peamiselt 
avariitoite) kaudu. Prognoositakse, et CO2 
vähendamise jõupingutuste tulemusena 
suureneb rohelise vesiniku tootmine 40 000 
tonnilt (2019. aastal) 5,7 miljoni tonnini 
2030. aastaks4. Seega võib 2028. aastaks 

 
1 Global Market Insights, 2021 
2 Hydrogen Generation Market Size, Grand 
View Research 2021 
3 Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) Market Size 
By Vehicle, Global Market Insights 2020 
4 Exponential growth predicted for green 
hydrogen market, Power Engineering 
International 2021 

prognoosida 35,37 miljardi USA dollari 
suurust rohevesiniku turgu. 5 

Riigid, kes on vastu võtnud vesiniku 
kasutamise strateegiad, on vesinikuturu 
arenemise eesmärgil eraldanud vähemalt 37 
miljardit USA dollarit. Erasektor on teatanud 
300 miljardi USA dollari suurusest 
lisainvesteeringust.6 

2.2 Vesiniku väärtusahel  

Vesiniku väärtusahel jaguneb kolmeks osaks: 
tootmine, ladustamine ja jaotamine ning 
tarbimine. Tootmine võib toimuda mitmel 
viisil erinevatest allikatest, nii et nende 
eristamiseks on tavaks saanud kasutada 
värvikodeerimist7.  

Vesiniku transport on oluline, kui 
elektrolüüserid ei asu vesiniku 
tarbimiskohtade lähedal. Vesiniku transport 
võib toimuda veoautode, laevade ja torustike 
kaudu. Vesiniku tõhusaks transpordiks tuleb 
aga suurendada selle energiatihedust tõhusal 
viisil ladustamiseks, kas kokkusurutud, 
veeldatud või sünteesitud kujul teisteks 
energiakandjateks, nagu ammoniaak, 
metaan, metanool või vedelad süsivesinikud. 

5 Fuel Cell Market worth USD 35.37 billion by 
2028, Market Research Future 2021 
6 Global Hydrogen Review, IEA 2021 
7 Green Hydrogen: A Guide to Policy making, 
IRENA 2020 

Vesiniku turuväärtus jõuab 2027. aastaks 300 miljardi 
dollarini, ütleb Global Market Insights Inc. 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Ülevaade vesinikuturust. 

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/04/06/2204782/0/en/Hydrogen-Market-value-to-hit-300-billion-by-2027-Says-Global-Market-Insights-Inc.html
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/hydrogen-generation-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/hydrogen-generation-market
https://www.gminsights.com/industry-analysis/fuel-cell-electric-vehicle-market
https://www.gminsights.com/industry-analysis/fuel-cell-electric-vehicle-market
https://www.powerengineeringint.com/hydrogen/exponential-growth-predicted-for-green-hydrogen-market/#:~:text=A%20new%20report%20released%20by,2030%2C%20according%20to%20the%20report.
https://www.powerengineeringint.com/hydrogen/exponential-growth-predicted-for-green-hydrogen-market/#:~:text=A%20new%20report%20released%20by,2030%2C%20according%20to%20the%20report.
https://www.powerengineeringint.com/hydrogen/exponential-growth-predicted-for-green-hydrogen-market/#:~:text=A%20new%20report%20released%20by,2030%2C%20according%20to%20the%20report.
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/09/20/2299999/0/en/Fuel-Cell-Market-worth-USD-35-37-billion-by-2028-registering-a-CAGR-of-24-85-Report-by-Market-Research-Future-MRFR.html
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/09/20/2299999/0/en/Fuel-Cell-Market-worth-USD-35-37-billion-by-2028-registering-a-CAGR-of-24-85-Report-by-Market-Research-Future-MRFR.html
https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2021
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Nov/IRENA_Green_hydrogen_policy_2020.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Nov/IRENA_Green_hydrogen_policy_2020.pdf
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Vesiniku kasutamine võib vähendada CO2 
heitkoguseid mitmes majandussegmendis 
nagu tööstuses, energeetikas, transpordis ja 
hoonetes. Vesiniku väärtusahel on viimase 
kümnendi jooksul märkimisväärselt 
arenenud. Mitmed tegurid, nagu näiteks 
rohevesiniku kõrge hind võrreldes 
taastumatute alternatiividega, spetsiaalse 
infrastruktuuri puudumine ja riigi toetuste 
puudumine, takistavad jätkuvalt vesiniku 
panust energiapöördesse. 

2.3 Vesinikuturu areng  

Vesiniku tootmiskulude areng 

Rohelise vesiniku hinnalangusele aitavad 
prognooside kohaselt kaasa mitmed tegurid, 
mis viivad vesiniku tasandatud hinna (LCOH) 
järsu vähenemiseni (umbes 3,5 €/kg võrra 
2050. aastaks 8). Elektrolüüserite CAPEX kulu 
väheneb eeldatavasti 50-75 %, mis on üks 
peamisi LCOH vähenemise põhjuseid. 

 
8 Green Hydrogen Cost Reduction: Scaling up 
Electrolysers to Meet the 1.5⁰C Climate Goal, 
IRENA 2020 
9 Innovative large-scale energy storage 
technologies and Power-to-Gas concepts after 
optimisation, H. Böhm ; A. Zauner; S. Goers; R. 
Tichler; P. Kroon 2018 
10 Hydrogen Insights: A perspective on 
hydrogen investment, market development 
and cost competitiveness, Hydrogen Council, 
Mckinsey & Company 2021 

Efektiivsuse suurenemine 8% võrra ja 
taastuvenergia hinna langus kuni 38% 
(keskendudes tuulele) 2030. aastaks on 
samuti olulised kulude vähenemise tegurid. 
Selle tulemusena muutub rohevesinik halli 
vesinikuga võrreldes 
konkurentsivõimelisemaks ning ka turg võib 
kalduda rohelise vesiniku suuremahulise 
kasutuselevõtu poole.9 101112 

Eesti kontekstis võib praegusel ajal 
elektrolüüsi teel saadav roheline vesinik 
maksta 4,5 - 5,2 €/kg (mis sisaldab 
elektrihinda, kapitalikulusid, tegevuskulusid, 
ladustamist ja kokkusurumist)13. Vesiniku 
hinna globaalsed suundumused näitavad 
2030. aastaks maksumuse vähenemist 
umbes 2-2,6 €/kg 14. Seega võib eeldada 
sarnast hinnalangust ka Eestis, mille 
tulemusel langevad hinnad 2030. aastaks 1,9 
€/kg peale, mida võib pidada vesiniku 
suuremahulise tootmise lähtepunktiks.

11 The Future of Hydrogen, IEA 2019 
12 Expert elicitation survey predicts 37% to 
49% declines in wind energy costs by 2050, R. 
Wiser et. al. 2021 
13 Eesti Vesinikuressursside kasutuselevõtu 
analüüs, Civitta, SEI Tallinn, KBFI 2021 
14 Hydrogen Insights: A perspective on 
hydrogen investment, market development 
and cost competitiveness, Hydrogen Council, 
Mckinsey & Company 2021 

 

 

 

 

https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Dec/IRENA_Green_hydrogen_cost_2020.pdf
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Dec/IRENA_Green_hydrogen_cost_2020.pdf
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Dec/IRENA_Green_hydrogen_cost_2020.pdf
https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/deliverables_2019/20190801-STOREandGO-D7.5-EIL-Report_on_experience_curves_and_economies_of_scale.pdf
https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/deliverables_2019/20190801-STOREandGO-D7.5-EIL-Report_on_experience_curves_and_economies_of_scale.pdf
https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/deliverables_2019/20190801-STOREandGO-D7.5-EIL-Report_on_experience_curves_and_economies_of_scale.pdf
https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/deliverables_2019/20190801-STOREandGO-D7.5-EIL-Report_on_experience_curves_and_economies_of_scale.pdf
https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2021/
https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2021/
https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2021/
https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2021/
https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen
https://www.osti.gov/pages/biblio/1783140-expert-elicitation-survey-predicts-declines-wind-energy-costs
https://www.osti.gov/pages/biblio/1783140-expert-elicitation-survey-predicts-declines-wind-energy-costs
https://www.osti.gov/pages/biblio/1783140-expert-elicitation-survey-predicts-declines-wind-energy-costs
https://cdn.sei.org/wp-content/uploads/2021/07/lopparuanne-vesinikuressursside-kasutamise-analuus.pdf
https://cdn.sei.org/wp-content/uploads/2021/07/lopparuanne-vesinikuressursside-kasutamise-analuus.pdf
https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2021/
https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2021/
https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2021/
https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2021/
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Joonis 3. Vesiniku tootmise hinna arengu prognoos €/kg võrdluses eri allikate põhjal1516 

Vesiniku ladustamise ja jaotamise kulude 
võrdlus  

Tootmiskulude langemisel muutuvad 
vesiniku jaotamise kulud üha olulisemaks. 
Tootmise ja jaotamise puhul on tekkimas 
kolme tüüpi väärtusahelad. Suuremad 
vesiniku tarbijad, kes asuvad soodsate 
taastuvate energiaallikate või gaasi ja CO2 
ladustamise kohtade lähedal, kasutavad 
kohapealset tootmist. Nende suurte 
turuosaliste jaoks maksab kohapealne 
ladustamine keskmiselt ühe päeva jooksul 
ligikaudu 0,43 €/kg. Väiksemad tarbijad, 
näiteks tanklad või kodumajapidamised, 
vajavad piirkondlikku jaotamist või peavad 
toetuma vesiniku impordile. 
Vesinikutanklate puhul on prognooside 
kohaselt kulud vesiniku konverteerimisele 
vedelaks vesinikuks (LH2) või gaasilise 
vesiniku (GH2) kokkusurumise 700 baarini ja 
ladustamise kulud keskmiselt 0,6-0,9 €/kg 
päevas. Järgnevas Tabel 1 on esitatud 

 
15 Hydrogen Insights: A perspective on hydrogen investment, market development and cost 
competitiveness, Hydrogen Council, Mckinsey & Company 2021 
16 Green Hydrogen Cost Reduction: Scaling up Electrolysers to Meet the 1.5⁰C Climate Goal, IRENA 2020 

üksikasjalik ülevaade vesiniku jaotamise 
väljakujunenud viiside kulupõhisest 
konkurentsivõimest. 
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https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2021/
https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2021/
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Dec/IRENA_Green_hydrogen_cost_2020.pdf
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Tabel 1. Ülevaade jaotus- ja ülekandekuludest 17 

 Kulud  

 
Jaotus Edastamine 

0 - 50 km 51 - 100 km 101 - 500 km >1,000 km >5,000 km 

Torustikud 

 

Moderniseeritud Linnavõrk Piirkondlikud 

jaotustorustikud 

Maismaa 

ülekandetorustikud 

Maismaa/allvee 

ülekandetorustikud 

N/A 

Uus Linnavõrk Piirkondlikud 

jaotustorustikud 

Maismaa 

ülekandetorustikud 

Maismaa/allvee 

ülekandetorustikud 

N/A 

Laevandus 

 

LH2 N/A N/A N/A LH2 laev LH2 laev 

NH3 N/A N/A N/A NH3 laev NH3 laev 

Veoautod 

 

LOHC N/A N/A N/A LOHC laev LOHC laev 

Veeldatud veod 

(LH2 Trucking) 

Jaotusauto 

LH2 

Jaotusauto LH2 Jaotusauto LH2 N/A N/A 

Gaasiline 

veondus 

Jaotusauto 

GH2 

Jaotusauto GH2 Jaotusauto GH2 N/A N/A 

  

 
17 Hydrogen Insights: A perspective on hydrogen investment, market development and cost 
competitiveness, Hydrogen Council, Mckinsey & Company 2021 

<0,1 €/kg           0,1 - 1 €/kg          1 - 2 €/kg          >2 €/kg 

https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2021/
https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2021/
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Vesiniku rakenduste küpsus 

Paljud vesiniku lõppkasutusrakendused on 
juba turul kas näidisprojektide tasemel või 
varajases kaubanduslikus faasis eesmärgiga 
jõuda kommertsturule käesoleva kümnendi 
jooksul. Teadus- ja arendustegevuse kiire 
edenemise tulemusena areneb ka FCEV-
tehnoloogia kiirelt. Praegu juba toodetakse 
FCEV autosid kaubanduslikult ja need on 
turul saadaval, kuid kõrge hind on endiselt 
üheks takistuseks nende laiaulatuslikule 
kasutuselevõtule. Kütuseelemendi põhised 
elektribussid on juba jõudnud 
kaubanduslikule turule, sest paljud Euroopa 
riigid on juba katsetanud nende teostatavust, 
rakendades pilootprojektid ühistranspordis. 

Paljud autotööstusettevõtted, nagu Nikola 
Motors, Diamler jne, töötavad juba praegu 
raskeveokite kommertsialiseerimise ja 
seeriatootmise kallal ning see peaks algama 

 
18 https://www.alstom.com/solutions/rolling-
stock/coradia-ilinttm-worlds-1st-hydrogen-
powered-train  

enne selle kümnendi lõppu. Alstomi vesiniku 
reisirongid sõidavad Saksamaal (Alam-Saksi 
liidumaal) alates 2018. aastast ning ka 
Austria, Madalmaad, Poola ja 
Ühendkuningriik on võtnud kasutusele 
vesinikul töötavaid kütuseelemendil 
põhinevaid ronge.18. Sõltuvalt rohelise 
vesiniku tootmise ulatusest ja 
elektrolüüserite kapitalikulude vähenemisest 
võib rohevesinik mängida olulist rolli 
tööstuse CO2 heite vähendamisel, kuna 
tootmismaht juhib protsesside 
ökonoomsust. Erinevates riikides on vesiniku 
lisamine maagaasivõrku juba katsejärgus, nt 
Ühendkuningriigis on sel aastal alanud 
esimene ametlik kommertskatsetus 
HyDeploy'i raames, et tarnida 20% 

maagaasiga segatud vesinikku19. 
Väikesemahulised vesinikurakendused 
energiasektoris on juba turul 
(telekommunikatsioonimastide 

19 UK hydrogen blending for public gas grid 
trial gets go-ahead, J. Burgess 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Vesiniku rakendused ja rakenduste küpsus erinevates sektorites (kohandatud Euroopa vesiniku 
teekaardilt)  

 

 

https://www.alstom.com/solutions/rolling-stock/coradia-ilinttm-worlds-1st-hydrogen-powered-train
https://www.alstom.com/solutions/rolling-stock/coradia-ilinttm-worlds-1st-hydrogen-powered-train
https://www.alstom.com/solutions/rolling-stock/coradia-ilinttm-worlds-1st-hydrogen-powered-train
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/072621-uk-hydrogen-blending-for-public-gas-grid-trial-gets-go-ahead
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/072621-uk-hydrogen-blending-for-public-gas-grid-trial-gets-go-ahead
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varugeneraatorid jne), kuid ka 
kütuseelementidel põhinevad elektrijaamad 
on hea võimalus asendada maagaasi- või 
söeküttel töötavaid avariielektrijaamasid, kui 
kütuseelementide kapitalikulud vähenevad 
järsult ja rohelise vesiniku tarne on tagatud. 
Joonis 5 on kujutatud rohelise vesiniku 
erinevate rakenduste turustamise 
algusperiood ja suuremahuliselt turule 
sisenemise eeldatavat ajaraami. See analüüs 
on kohandatud Euroopa vesiniku teekaardist 
ning seda on ajakohastatud ekspertide 
konsultatsioonide ja iga tehnoloogia 
turusuundumuste põhjal. Seega esitatakse 
selles riikideülene ülevaade mõnest 
peamisest vesinikurakendusest (käsitletud 
rakendused on mõned paljudest 
vesinikurakendustest ja neid kujutatakse 
lähtuvalt Eesti kontekstist).  

2.4 Tulevikueesmärgid ja sihid 
Euroopas  

Euroopa Ülemkogu leppis kooskõlas Pariisi 
kliimaleppe eesmärkidega oma 12. 
detsembri 2019. aasta järeldustes kokku 
eesmärgi saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalne EL. Tegemist on netoheite 
eesmärgiga, mis tähendab, et eesmärgi 
saavutamisel on inimtekkeline KHG heide ja 
KHG sidumine omavahel tasakaalus. 2021. 
aastal avaldatud "Eesmärk 55 paketi" 
raames,20 toimub ELi praeguste kliimaalaste 
õigusaktide läbivaatamine, mistõttu peavad 
ka kõik liikmesriigid läbi vaatama oma 
riiklikud tegevuskavad saavutamaks 2030. 
aastaks ambitsioonikamad eesmärgid. 

Tugevdamaks CO2 hinnakujunduse rolli 
transpordisektoris, soovitakse laiendada 
praegust ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi järk-järgult ka merendussektorile 
ajavahemikul 2023-2025. Suuremaid 
jõupingutusi heitkoguste vähendamiseks 

 
20 „Eesmärk 55“: ELi 2030. aasta 
kliimaeesmärgi saavutamine teel 
kliimaneutraalsuseni 

nõutakse lennuettevõtjatelt kaotades järk-
järgult tasuta lubatud heitkoguste ühikud, 
mida lennundussektor praegu saab. 
ReFuelEU lennundusalaste õigusaktidega 
edendatakse säästva lennukikütuse 
kasutamist ning stimuleeritakse sünteetiliste 
kütuste, nn e-kütuste kasutuselevõttu 
tagamaks turu valmisolek. Samuti tuuakse 
välja Eesmärk 55-le sobiv pakett FuelEU 
merendusalaste õigusaktide kohta, et 
edendada säästvaid merenduskütuseid.  

Samuti on ettepanek hakata alates 2026. 
aastast kohaldama heitkogustega kauplemist 
maanteetranspordi ja hoonete suhtes. 
Eesmärk 55 sisaldab nelja ettepanekut, 
millega edendatakse 
keskkonnasõbralikumaid sõidukeid ja 
kütuseid tehnoloogiliselt neutraalsel viisil (nt 
akusõidukit vesinikusõidukile eelistamata).  

Euroopa Liit tervikuna peab vähendama CO2 
heidet aastaks 2050 tänaselt 3500 miljonilt 
tonnilt 770 miljonile tonnile. Euroopa 
Komisjoni hinnangul võib vesiniku 
kasutamine võib kõige ambitsioonikama 
stsenaariumi korral aidata vähendada umbes 

560 miljonit tonni CO2 heidet ehk umbes 

Joonis 5. Kavandatud elekrolüüserite 
kasutuselevõtt Euroopas 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
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poolt sellest, mis on vajalik, et saavutada 
kahekraadise temperatuuritõusu 
stsenaarium. Hinnanguliselt võib vesinik 
2050. aastaks anda EL-is kuni 24% kogu 

energiavajadusest ehk kuni 2250 TWh 
energiat21. Suurimat vesiniku 
kasutuspotentsiaali nähakse transpordi- ning 
hoonete ekspluatatsiooni sektoris22.  

3 Vesiniku visioon ja 
võimalused Eestis 

Hetkel ei ole Eestis olemasolevat 
vesinikumajandust nagu mõnes teises 
Euroopa riigis, näiteks Saksamaal või 
Prantsusmaal, kus on juba loodud 
suuremahulised vesinikku tarbivad 
tööstusharud, nagu terasetööstus, 
väetisetööstus ja naftatöötlejad. See 
tähendab, et Eestis ei ole veel olemas 
tööstusharusid, kus vesiniku rakendused 
omaksid täna märgatavat rolli. (Joonis 6 esile 

toodud punaste kastidena). Samuti 
puuduvad Eestis soolakoopad, mida saaks 
tulevikus vesinikumajanduse arenemisel 
kasutada vesiniku ladustamiseks.23 
Täpsemalt käsitletakse Eesti konteksti ja 
praegust vesiniku kasutust peatükk 4-s. 
Joonis 6 on toodud asendamatud ja 
lahendused, mille puhul vesinikule on ka 
alternatiive Eesti kontekstis.  

 

Joonis 6. Vesiniku redel Eesti kontekstis 
(kohandatud Liebreich associates'i vesiniku 
redelilt) 

Kuigi Eestis puudub laiaulatuslik 
vesinikumajandus, on riigis tänu asukohale 
suur avamere tuuleenergia potentsiaal, mille 
kasutamine võimaldaks erinevaid 
majandusharusid dekarboniseerida soodsa 
vesinikuga, nt maanteetransporti, 
lennundust, laevandust, reisiparvlaevasid, 
tööstuslikku küttesektorit jne. Lisaks 
praeguste valdkondlike tegevuste 
dekarboniseerimisele saab vesinikku 
kasutada ka väikese mõõtmelistes 

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

ammoniaagi-, metanooli- ja e-kütuste-
tehastes, pakkumaks kodumaist kütust 
kaubalaevadele sadamates ja lennukitele 
lennujaamades. Sel viisil võib vesinik olla ka 
võimalus, mis tagab laevanduse ja 
lennunduse sõltumatuse teistest riikidest. 
Joonis 7 on esitatud ülevaade rohelise 
vesiniku võimalikust läbimurdest erinevates 
rakendustes. Erinevad kastid on värvitud 
vastavalt vajadusele, praegustele otsustele ja 
teostatavusele Eesti oludele vastavalt 
(koostatud mitmete sidusrühmade sisendite 
ja hetke turu arengute põhjal). Järgmises 
peatükis käsitletakse kõiki eelpool mainitud 
lahendusi vesinikumajanduse visioonis.  

22 Hydrogen Roadmap Europe, Fuel Cells and 
Hydrogen 2 Joint Undertaking 2019 
23Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking, 
Study on Opportunities arising from the 
inclusion of Hydrogen Energy Technologies in 
the National Energy & Climate Plans, 2020 

 

 

https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Roadmap%20Europe_Report.pdf
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Roadmap%20Europe_Report.pdf
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/file_attach/Brochure%20FCH%20Estonia%20%28ID%209496897%29.pdf
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/file_attach/Brochure%20FCH%20Estonia%20%28ID%209496897%29.pdf
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/file_attach/Brochure%20FCH%20Estonia%20%28ID%209496897%29.pdf
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/file_attach/Brochure%20FCH%20Estonia%20%28ID%209496897%29.pdf
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Joonis 7. Vesiniku redel - Eesti võimalused erinevates sektorites 

Järgnevas Tabel 2 on toodud erinevate vesinikutehnoloogiate võrdlus koos võimalike 
alternatiividega.  
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Tabel 2 Erinevate vesinikulahenduste võrdlus teiste süsinikdioksiidi heite vähendamise alternatiividega24 

Rakendus Roheline vesinik 
Emissioonivaba 
alternatiiv 

Eelistatud valik 
Selgitus 

Autod Kütuseelemendil 
sõidukid (FCEV) 

Akudega elektrisõudkid 
(BEV) 

BEV24 BEVs sobilikud lühemate vahemaade jaoks. Neil on ka suurem efektiivsus (lühiajaline)25. Lihtne juurdepääs linna laadimispunktidele ja 
laadimisjaamu on lihtne kasutusele võtta (odavam26). 

Veoautod (Pikamaa) FCEV Vesinikul on suurem energiatihedus (maht ja kaal). FCEV veoautodel on väiksem kaal kui BEV veoautodel. Lühem tankimisaeg ja 
pikem sõiduulatus. 27   

Veoautod (Piirkondlik 
kohaletoimetamine) 

BEV Eeldatakse, et FCEV-veokid saavutavad diislikütusega kulupariteedi varem kui FCEV-d 25 
Tankimisjaamu on lihtsam kasutusele võtta (odavam) 
Maksimaalne sõiduulatus ilma tankimiseta on sarnane (ca. 400 km, mis moodustab 62% ELi veokite tegevusest)25 

Laevad (Suured e.g., jõgede 
kruiisilaevad ja parvlaevad) 

FCEV Vesiniku suurem tihedus. Võimalik läbida pikemaid marssruute (võib kasutada muid kütuseid, nagu roheline ammoniaak ja roheline 

metanool) 

Väikesed laevad ja parvlaevad Mõlemad 
tehnoloogiad 
täiendavad üksteist 

Akutoitel paadid ja parvlaevad pääsevad otse elektrivõrku 
Vesinik on tihedam, seega väiksem kaal 
Hübriidlahendused optimeerivad reisimist (akud ja kütuseelemendid)28 

Bussid (linnabussid) BEV Elektribussid on parem valik väiksemate vahemaade läbimiseks. Otsene juurdepääs laadimisjaamadele. 

Bussid (pikamaa) FCEV Vesiniku suurema tiheduse tõttu sobilik valik pikemate vahemaade läbimiseks. Kiirem tankimisaeg kui BEV-del. Rohelise vesinikuga 
kütusena pakuvad FCEV-bussid paremat heitmevaba transpordiviisi kui BEV-bussid 29.  

Rongid FCEV Otsene 
elektrifitseerimine 

Sõltub olukorrast Uute kõrgsageduslike liinide elektrifitseerimine. FCEV rongid, mis asendavad diiselvedureid ja reisironge madala tihedusega liinidel. 

Suured reisilennukid + 
Kaubalaevad 

Sünteetilised kütused N/A Sünteetilised kütused Ainus elujõuline lahendus lennunduses24 

 
24 Hydrogen Roadmap Europe, Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking 2019 
25 S. Lovati, BEVs vs. FCEVs: Competing or Complementary Technologies?, 2020 
26Why battery EVs have raced ahead of hydrogen fuel cell vehicles, 2020 
27 Comparison of hydrogen and battery electric trucks, 2020 
28 G. Lipsith, Better together: batteries and fuel cells, 2019 
29 Monitor Deloitte, Fueling the future of mobility: Fuel cell buses, 2021 

https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Roadmap%20Europe_Report.pdf
https://www.eeweb.com/bevs-vs-fcevs-competing-or-complementary-technologies/
https://www.automotiveworld.com/articles/why-battery-evs-have-raced-ahead-of-hydrogen-fuel-cell-vehicles/
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/07/2020_06_TE_comparison_hydrogen_battery_electric_trucks_methodology.pdf
https://www.rivieramm.com/opinion/opinion/better-together-batteries-and-fuel-cells-54878
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fr/Documents/fusions-acquisitions/fueling-the-future-of-mobility-fuel-cell.pdf
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Rakendus Roheline vesinik 
Emissioonivaba 
alternatiiv 

Eelistatud valik 
Selgitus 

Lennukid (kohalikud) FCEV lennukid Aku lennukid Mõlemad 
tehnoloogiad 
täiendavad üksteist 

Elektrilennud nõuavad infrastruktuuri osas vähem kohandamismeetmeid 30  
Vesinikul on suurem energiatihedus 
Elektrilennukitel on sobiv lennuulatus lühikesteks lendudeks (ca. 450 - 500 km)31  
Kütuseelemendi lennukitel on suurema läbisõiduvõime (ca 1850 km olenevalt lennuki suurusest ja mudelist)32 

Metanool Vesinik N/A Vesinik Vesinik on nende kemikaalide tootmise lähteaine 

Ammoniaak 

Sünteetilised kütused 

Tööstuslik soojus - madal kuni 
keskmine soojus (kuni 500 °C) 

Põletuskatlad 
(vesinikupõhised) 

Elektrilised 
kütteseadmed 

Elektrilised 
kütteseadmed 

Elektrifitseerimine on peamine viis madala ja keskmise kvaliteediga soojussektoris toimuvate tööstuslike protsesside 
dekarboniseerimiseks 24 

Elamute küttevajadus Vesiniku segamine, FC 
koostootmisjaamad, 
põletuskatlad 
(moderniseeritud) 

Soojuspumbad, 
elektriboilerid jne 

Elektrilised 
lahendused on 
eelistatud  

Täieliku elektrifitseerimise kogumaksumus ületab eelised, vesiniku ja soojuspumpade kombineeritud kasutamine on kulutõhusam 
lahendus 24 

Kaubanduslik küttevajadus 

Energiasalvestus 
taastuvenergia süsteemide 
stabiliseerimiseks 
(taastuvelektri ülejääk): 
päevasisene, kuu sisene, 
hooajaline 

Elekter gaasiks (P2G), 
Elekter- gaas-elekter 
(P2G2P). 

Elekter kütteks (power-
to-heat), aku, suruõhk, 
hooratas (flywheel), 
pumbatav hüdro 

Sõltuvalt rakendusest Elekter gaasiks (P2G) & Elekter kütteks (power-to-heat) kuu-siseseks ja hooajaliseks kasutamiseks 24. 
 
Aku, pump-hüdro, suruõhk, hooratas24 

Avarii toiteallikas Kütuseelement Akud Olenevalt skaalast ja 
rakendusest 

Kütuseelemendid pakuvad pikka ja pidevat tööaega laias temperatuurivahemikus ja karmides tingimustes. 
Akud on odavamad kui kütuseelemendid, on laialdaselt kättesaadavad ja neid saab hõlpsasti võrguga ühendada 

 
30 L. Ahlgren, Electric Vs Hydrogen – Which Is Best For The Future Of Aviation?, 2021 
31 J. Filmer, The Future of Flight: Hydrogen vs Electric Planes, 2021 
32 H2FLY, 2020 

https://simpleflying.com/electric-vs-hydrogen-winner/
https://interestingengineering.com/the-future-of-flight-hydrogen-vs-electric-planes
https://h2fly.de/
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Keskkonnamõjud  

Rohelise vesiniku kasutuselevõtt Eestis võib 

2050. aastaks vähendada üle 2,267 miljoni 

tonni kasvuhoonegaaside heitkoguseid (Mt 

CO2 ekv.) (millest 93% tuleneb 

transpordisektorist, 6% tööstussektori 

soojuseenergiast (katlamajadest) ja 1% 

kütuseelemendipõhiste avariielektrijaamade 

kasutamisest). Võrreldes 2019. aastaga 

väheneksid heitkogused ~16% 2050. aastaks 

(2019. aastal ~14 Mt CO2-ekv.), mis aitab 

saavutada REKK 2030 eesmärki vähendada 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2050. 

aastaks 80% võrreldes 1990. aastaga (1990. 

aastal olid need ~38 Mt CO2 ekv.). Lisaks sellele 

eeldatakse, et 2050. aastaks välditakse 

väljaspool Eestit rohkem kui 2,5 miljonit 

tonni CO2 ekv. heitkogustena, kui võetakse 

kasutusele keskkonnasäästlikul vesinikul 

põhinev kodumaine tööstus (säästev 

lennukikütus, ammoniaak, metanool) (vt 

Error! Reference source not found.). Kuigi 

neid välditud heitkoguseid ei saa riiklikus 

heitkoguste inventuurist maha arvata, sest 

neid ei säästeta praeguse tööstuse 

dekarboniseerimise tulemusena, on need 

pigem esitatud roheliste valikute positiivse 

mõjuna rohevesinikul põhineva 

tööstustegevuse laiendamisel. 

Vesinikuinfrastruktuuri laialdane 

kasutuselevõtt on seotud spetsiaalselt 

vesiniku tootmiseks mõeldud taastuvenergia 

kättesaadavusega, mis muutub eeldatavalt 

kättesaadavaks pärast 2030. aastat, kui 

hakkavad tööle suured avamere-tuulepargid. 

Enne 2030. aastat sobivad rohevesiniku 

tootmiseks hästi maismaa-tuulepargid, 

päikesepargid, aga ka jätkusuutlikul 

biokütusel põhinevad koostootmisjaamad. 

Seetõttu toimub ka Eesti erinevate sektorite 

dekarboniseerimine sel perioodil piiratud 

mahus. Seega on rohelise vesiniku 

kasutamise panus 2030. aastaks seatud Fit 

for 55 süsinikdioksiidi heitkoguste 

vähendamise eesmärkide saavutamisel 

marginaalne ja peamine mõju saavutatakse 

2050. aastaks.  

Loodud töökohad  

Vesinikumajandus võib aidata, juhul, kui 
prognoositud kuluefektiivsuse paranemine ja 
vesiniku lahenduste majandusliku 
konkurentsivõime paranemine realiseerub, 
2050. aastaks luua kuni 34 000 uut töökohta 
kogu vesiniku väärtusahelas. Prognoositakse, 
et pärast 2030. aastat aitab elektrolüüserite 
ja kütuseelemendimoodulite kohalik 
tootmine luua Eestis uue tööturu, mis pakub 
ligikaudu 18 000+ töökohta nii kaudselt kui 
otseselt Uue taastuvenergia 
kasutuselevõtuks, suure vesinikutarbimise 
mahu rahuldamiseks vajalike võimsuste 
paigaldamiseks luuakse ligikaudu 10 000 uut 
töökohta (ehitusetapis). Vesiniku 
jaotussektoril on samuti oluline roll kohaliku 
tööturu elavdamisel, pakkudes üle 5000 
töökoha (kasutuse ajal ja hooldamisel). Ligi 
900 töökohta (alalised töökohad käitamiseks 
ja hoolduseks) saab Eesti turule tuua 
kodumaise ammoniaagi, metanooli ja SAF 
tööstuse rajamine. 
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4 Eesti kontekst ja vesiniku hetkeolukord 

 

Eesti kliimapoliitika arengudokumendi 
„Kliimapoliitika põhialused aastani 205033“ 
ning Riikliku Energia ja Kliimakava34 (REKK 
2030) kohaselt on Eesti pikaajaline siht 
vähendada Eesti KHG koguheidet 2030. 
aastaks 70% ja 2050. aastaks 80% võrreldes 
1990. aastaga. Järgnevates alapeatükkides 
on toodud olulisemad aspektid vesiniku 
hetkeolukorrast Eestis, detailne ülevaade nii 
Eesti tänasest võimekusest kui eeldustest 
vesiniku väärtusahela erinevates osades on 
toodud teekaardi lisas 4 (lk 34). 

4.1 Eesti võimekus täna  

Nii vesiniku tootmine kui tarbimine Eestis on 

täna üsna marginaalne. Vesinikku toodetakse 

vähesel määral Tartus ja Narvas ning enamik 

sellest kasutatakse eelkõige teadus- ja 

arendustegevuses teadusasutuste ning 

idufirmade poolt vesinikkütuseelemendil 

põhinevate nutikate lahenduste välja 

töötamisel. Varasemalt tegeles ka Nitrofert 

AS-s tootmisega, kes kasutas vesiniku 

tootmiseks metaani aur-reformimist. Ent 

tulevikku vaadates on huvi rohelise vesiniku 

tootmise vastu laialdasem. Kuna Eestis 

 
33 Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 
34 REKK 2030 
35 Vesiniku kasutamise potentsiaal ja 
ühenditest tulenenev mõju 

puudub suuremahuline keemiatööstus, kus 

kasutataks tootmisel vesinikku (nt väetiste, 

ammoniaagi ja terase tootmine), ei ole siin 

seni olnud ulatuslikku vesiniku tarbimist. 

Hetkel puudub Eestis vesiniku/gaasi maa-

alune ladustamisvõimekus ning vesinikku 

ladustatakse gaasilisel kujul spetsiaalsetes 

väikesemõõtmelistes balloonides, mida 

veoautode haagistega transporditakse. Eestil 

on olemas maagaasitorustik, kuid praegune 

gaasivõrk ei sobi puhta vesiniku jaotamiseks 

ilma suuremahulise ümberehituseta. 35 

4.2 Vesiniku tootmise eelised 
Eestis 

Eestil on suur taastuvenergia, eriti 
tuuleenergia tootmispotentsiaal. Uued 
tuuleenergiaprojektid on väljatöötamisel või 
arutlusel.  Balti- ja Põhjamaade elektriturg on 
üsna hästi ühendatud, mis võimaldab 
taastuvenergia lihtsat importi/eksporti. Need 
tegurid loovad hea aluse taastuvenergia 
ulatuslikuks kasutuselevõtuks ja 
muundamiseks roheliseks vesinikuks, power-
to-x 36tehnoloogia kasutamiseks ja erinevates 

ülekandetorustikele ja lõpptarbijate 
seadmetele, Agabus H. et. al. 2020 
36 Power-to-x (P2X) üleliigse elektrienergia 
muundamine(gaasiliseks aineks nagu 
vesinik/metaan, kütuseks või kemikaaliks) ja 
 

Eesti strateegiline asukoht, kohalike ettevõtete kaasatus 
ja taastuvenergia potentsiaal teevad Eestist tugeva 

kandidaadi vesinikurevolutsiooni jaoks. 

 

 

https://ec.europa.eu/clima/sites/lts/lts_ee_en.pdf
https://www.mkm.ee/sites/default/files/teatis_eesti_riiklik_energia-_ja_kliimakava_aastani_2030.pdf
https://elering.ee/sites/default/files/2021-01/ER%20P2G%20aruanne%20v3_detsember2020.pdf
https://elering.ee/sites/default/files/2021-01/ER%20P2G%20aruanne%20v3_detsember2020.pdf
https://elering.ee/sites/default/files/2021-01/ER%20P2G%20aruanne%20v3_detsember2020.pdf
https://elering.ee/sites/default/files/2021-01/ER%20P2G%20aruanne%20v3_detsember2020.pdf
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sektorites ekspordiks või kasutamiseks. 
Lisaks on Eestil ligipääs suurele kogusele 
veeressursile, mis on vesiniku tootmisel 
üheks oluliseks eelduseks.  

Ka Eesti vesinikualase teadustegevuse 
valdkonnas on toimumas kiired arengud. 
Tartu Ülikoolis on vesiniku 
kompetentsikeskus, kus tehakse uuringuid 
erinevatel vesinikuga seotud teemadel. 
Elcogen toodab kõrgtemperatuurseid 
kütuseelemente ja elektrolüüsielemente 
(kütuseelementide ja elektrolüüsivirnade 
põhikomponente) ning on Tallinnasse 
rajamas maailmas unikaalset 
kütuseelementide virnade tootmise tehast. 
Samas on olemas teadmised ja oskused halli 
vesiniku tootmiseks metaani aur-
reformimise teel (Eesti Energia, Linde Gas). 
Juba praegu on Eestis olemas ka tootmiseks 
vajalikud elektrolüüserid, metaanireformerid 
ja gaasistajad.  

4.3 Võimalikud barjäärid 
vesinikumajanduse 
käivitamisel 

Kuna Eestis seni vesinikku laiaulatuslikult ei 
toodeta ja selle tarbimiseks pole senini 
otstarvet leitud, on puudunud ka vajadus 
vesiniku tootmist ja tarbimist täpsemalt 
reguleerida, mis on toonud kaasa vesiniku 
laialdast kasutuselevõttu takistavad 
majanduslikud ja õiguslikud barjäärid.  

 
salvestamine, tavaliselt perioodidel mil 
taastuvenergia toodang ületab nõudlust. 

Et vesinik saaks Eestis laialdaselt turule tulla, 
on tarvis suurendada ka selle tootmiseks 
vajalikku taastuvenergia (tuule-, 
päikeseenergia) mahtu. Lisaks, seni kuni 
loamenetlused on ebaselged ja pikad, on 
raske hinnata potentsiaalseid vesiniku 
tootmise ja ladustamise kohtade arvu Eestis. 
Toetusmeetmete, sh toetavate 
maksumeetmete, puudumine ning kõrged 
investeeringukulud koos poliitiliste 
eesmärkide puudumisega vähendavad nii 
ettevõtjate kui investorite huvi. Puudub 
toetav eestikeelne õigusraamistik ja 
standardid uute tehnoloogiate 
kasutuselevõtuks, tootmise, transpordi ning 
kasutuse ohutuse tagamiseks aga ka 
sertifikaadid rohelise vesiniku päritolu 
tagamiseks.  

Nii vähese nõudluse kui seniste rahaliste 
stiimulite puudumise tõttu puudub vajalik 
infrastruktuur jaotus- kui ka tanklavõrgu näol 
ning valitseb jätkuvalt ebakindlus vesiniku 
lubatud mahuprotsendi osas olemasolevasse 
gaasivõrku lisamisel. Ja kuigi viimastel 
aastatel on vesinikualase teadustegevuse 
valdkonnas toimumas kiired arengud, on 
mitmeid valdkondi nagu metanooli 
tootmiseks vajalike CO2 

kogumistehnoloogiad või erinevate 
seadmete hooldusteenuste osutamine, kus 
puudulik oskusteave pärsib selgelt suundade 
arengut. Detailne ülevaade võimalikest 
takistustest on toodud teekaardi lisas 5 (lk 
43). 
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6 Kokkuvõte vesiniku arengusammudest 

Eesti vesiniku teekaardi eesmärgid on jagatud kolmeks etapiks:  
1) kohesed piloteerimistegevused (2021-2025)  

• kuna Eestis puudub arvestatav halli vesinikku tootev/kasutav tööstus, siis on kõige 
potentsiaalikam alustada pilootprojektidega transpordi sektoris 

• suurem osa lahendusi ei ole täna veel majanduslikult konkurentsivõimelised, 
seega kõik esimesed piloodid vajavad riigipoolset toetust 

• esimesed väiksemahulised vesiniku tootmisrajatised tehakse taastuvenergia 
võimsuste lähedusse 

• Esimeses etapis pannakse alus ja määratakse kindlaks kõige olulisemad eesmärgid, 
mis aitavad luua eeldused laiaulatusliku vesinikumajanduse loomiseks Eestis 
aastaks 2050. 

• Ladustamine ja jaotamine toimub peamiselt kõrgsurvemahutite ja veoautode 
haagiste kaudu. 

• Seadusandlikult vaja vastu võtta vesiniku tootmist, transporti, kasutamist ja 
maksustamist reguleeriv raamistik  

2) skaleerimine (2025-2030)  

• Vaatamata tehnoloogiate arengule ja majandusliku konkurentsivõime 
paranemisele, riigi majanduslik toetus jätkuvalt väga paljude lahenduste juures 
oluline 

• Rohelise vesiniku tootmine saavutab MW-ulatuse mitme keskmise suurusega 
elektrolüüsitehase abil, mis on varustatud taastuvenergia tootmise läbi, et 
rahuldada kohalikku nõudlust.  

• Kasutamine laieneb transpordisektoris pilootide tasandilt arvestatava mahuni ning 
tekib nõudlus ka teistes sektorites – tööstus, hooned, energeetika.  

• Ladustamine ja jaotus toimub endiselt peamiselt kõrgsurvemahutite ja veoautode 
haagiste kaudu. Tekib piisavalt väljaarenenud vesiniku tanklavõrgustik. 

• Regulatiivselt vaja luua võimalused piiriüleseks vesiniku kauplemiseks 
3) laiendamine (2030-2050).   

• sellel perioodil sõltub vesiniku kasutuselevõtu ulatus Eestis sellest, kui kiiresti ja 
mil määral paraneb vesinikutehnoloogiate kuluefektiivsus võrreldes 
alternatiivsete puhaste lahendustega 

• juhul, kui realiseerub rahvusvahelistes turuanalüüsides eeldatud 
konkurentsivõime paranemine, siis muutub 2030+ vaates vesiniku kasutamine 
majanduslikult põhjendatuks paljudes sektorites ja nishides nii transpordis 
(maantee, raudtee, laevandus, lennundus), tööstuses, soojuses jne.  

• Suuremahulise rohevesiniku kasutuselevõtuks on vaja väga olulist mahtu 
täiendavaid investeeringuid taastuvelektri tootmisesse – tänaste planeeritud 
taastuvenergia võimsuste kasvu juures ei ole piisavad ning võivad hakata piirama 
vesiniku kasutuselevõtu tempot 
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Varajane toetus ja tugi kogu väärtusahelale 
Rohevesiniku standardite loomine ja pikaajaliste vesiniku 
ostulepingute tegemine, mis tagab ettevõtete kindluse 
nõudluse osas. 
Uuendatud ENMAK-i on lisatud H2 tootmise 
sihtotstarbeline taastuvenergia eesmärk. 
Riigi toetus kohalikele vesinikuklastritele ja kodumaiste 
teadus- ja arendustegevuse pädevuste tõstmine 
Kütuseelemendiga ja muude heitmevabade sõidukite 
maksuvabastused 
Vesinikutehnoloogiate reguleeriva raamistiku 
väljatöötamine 
 Piirkondlik koostöö naaberriikidega kogu väärtusahela 
ulatuses 
Süsinikdioksiidi maksutulud liiguvad vähese CO2-heitega 
infrastruktuuri poole 
Sektori arendamine tööjõukoolituste kaudu 
Üldsuse ja tarbijate teadlikkuse tõstmine 

Laiendamine (2030-2050) 

Tootmine 
Väikesed elektrolüüsijaamad, 
mis on ühendatud spetsiaalselt 
vesinikule pühendatud 
taastuvate elektriallikatega (PV, 
Tuul). 

Jaotus & Ladustamine 
Detsentraliseeritud H2 tootmine 
(minimaalsed jaotuskaugused); 
Säilitamine kõrgsurvepaakides; 
Väike tankimisvõrgustik 
(maapealne või liikuv/veoautol 
põhinev) 

Tootmine 
Keskmise ja suure mastaabiga (10-50+ 
MW) elektrolüüserid; taastuvenergiaga 
varustamine peamiselt projektispetsiifilise 
taastuvenergiamahu kasutuselevõtu ja/või 
uute avamereelektrijaamade kaudu. 

Jaotus & Ladustamine 
Laiendatud kõrge rõhu all oleva 
ladustamisvõimsus; väljaarendatud 
vesiniku jaotamise veoautode 
haagisevõrk; tanklad peamistes 
transpordivõrkudes. 

Tarbimine 
FCEV piloodid transpordisektoris; 
Tööstuse demonstratsiooniprojektid; 
Gaasi segamise uurimis- ja 
arendustegevus; H2 tehno-majanduslik 
identifitseerimine küttesektoris ja 
väikesemahulised energiarakendused 
kaugemates piirkondades 

Tarbimine 
FCEV veoautod; FCEV bussid; vedurid; FC 
reisilennukid.  
SAF tootmine (bio + sünteetiline); teadus- ja 
arendustegevus tööstusliku soojuse 
dekarboniseerimiseks. 
H2 segamine katse eesmärgil; kütuseelementidega 
mikrokoostootmisjaamade tehnilis-majanduslikud 
uuringud elamute kütmiseks. 
Väikesemahulised võrguvälised (off-grid) 
lahendused ja varuvõimsuse tagamine; 
statsionaarse elektrienergia tootmise tutvustamine. 

Skaleerimine (2025-2030) Kohesed tegevused (2025-2030) 

Tootmine 
Rohelise vesiniku tootmise 

suurendamine; elektrolüüserite 

võimsus GW-skaalas; kohalik 

taastuvenergia tootmine 

(avamere tuuleenergia/PV). 

 

Jaotus & Ladustamine 
Suuremahuline ladustamine 

(veeldamine, LOHC-d, 

hooajaline maa-alune 

ladustamine piirkondlike 

korporatsioonide kaudu; 

piirkondlikud ja riiklikud gaasi 

jaotusvõrgud; 

Sadamate arendamine vesinikuterminalide rajamiseks 
Toetada rohelise vesiniku derivaatide (roheline metanool, 
ammoniaak jne) turueeskirju ja maksude lõdvendamist. 
Riiklike SAFi segamise eesmärkide suurendamine (eelkõige E-
kütuste puhul)  
Vesiniku kompetentsikeskuse loomine kohaliku tehnoloogilise 
pädevuse tõstmiseks 
Tehnoloogilised uuringud vesiniku kasutamise kohta eri 
sektorites koostöös naaberriikidega 

 

Võtmetegevused 

Tarbimine 

Küpselt arenenud FCEV sõidukid (FCEV 

autod, bussid PSOde all; reisi- ja 

kaubaveomootorid; kütuseelemendiga 

reisilennukid ja parvlaevad.  

Rohelise metanooli- ja ammoniaagitööstus; 

E-kütuse tootmise laiendamine; tööstusliku 

soojuse dekarboniseerimine. 

Kütuseelementidel mikro-

koostootmisjaamad elamute kütmiseks. 

Maagaasil põhinevate avariielektrijaamade 

asendamine FC PP-dega; võrguühenduseta 

ja varuvõimsuse rakendused.  

Eesti on oluliseks partneriks ELi 

keskkonnasõbraliku vesiniku kaubanduses. 

 Võtmetegevused 

 
Piirkondlik ettevõtlus  Põhjamaades ja Balti riikide vahel 
Riikidevahelise tehnoloogiaekspordi arendamine  
Vesiniku ja selle derivaatide meritsi transportimine  

Võtmetegevused 

 

LOHLH2 
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6.1 Kohesed tegevused (2021 - 2025) 

6.1.1 Üldised eesmärgid 

Tabel 3. Eesmärgid aastateks 2021-2025. 

Oodatavad tulemused 

Heitkoguste 
vähendamise 
potentsiaal 

Keskendutakse poliitikameetmete väljatöötamisele ja pilootprojektide 
elluviimisele. Märkimisväärset heitkoguste vähendamist ei ole võimalik 
saavutada, kuid siiski on katseprojektid oluliseks sisendiks edasiste tegevuste 
elluviimisel. 

Tootmise eesmärgid 

Taastuv 
elektrienergia 

Spetsiaalsete vesinikutootmist toetavate taastuvenergia elektrijaamade (PV, 
tuuleenergia) rajamine, et hõlbustada vesiniku tootmist pilootprojektide 
tarbeks. 

H2 tootmine 

Tootmisvõimsuste paigaldamine rohelise vesiniku tootmiseks (elektrolüüserid 
taastuvenergiaallikatel põhinevate elektrijaamade vahetus läheduses).   
Kohaliku vesinikutehnoloogia sektori toetamine (elektrimuundurite 
tootmine, elektrolüüserite tootmine, kõrgsurvepaakide tootmine), 
eesmärgiga vähendada Eesti sõltuvust välismaise tehnoloogia impordist. 
Varajaste toetuste eraldamise kodumaise vesinikupädevuse arendamiseks on 
kasulik tulu tekitamisele läbi tehnoloogiate ekspordi, kvalifitseeritud 
töökohtade loomisele ning turgutab üleüldist majanduslikku iseseisvust.  

Jaotuse & Ladustamise eesmärgid 

Jaotus 
Vesinikutanklate rajamine pilootprojektide tarbeks. 
Vajalik jaotamine toimub veoautode haagiste abil, mis kannavad 
kõrgsurvegaasi mahuteid. 

Kuna vesinikumajandus on Eestis hetkel peaaegu olematu, keskendutakse esimesel perioodil 
peamiselt tehnoloogilisele arengule ja poliitiliste ning õiguslike barjääride kõrvaldamisele. 
Pikaajaliste heitmevabade alternatiivide kasutuselevõtmiseks keskendutakse esimeses etapis 
peamiselt transpordisektori pilootprojektidele: veoautode, busside, parvlaevade ja vedurite 
vesinikule ülemineku arendamisele, kuna neid on esimesel perioodil kõige lihtsam 
dekarboniseerida. Kohapeal toodetud rohelist vesinikku (eeldusel, et taastuvelektrienergia on 
kasutamiseks saadaval, tootmiskulud jäävad vahemikku 4,5-5,2 €/kgError! Bookmark not defined.) tuleks 
kasutada pilootprojektide nõudluse katmiseks ja kohaliku vesinikutootmistööstuse loomise 
soodustamiseks. Kuna vesiniku kulud on sel perioodil prognooside kohaselt kõrged, on selle 
kasutamine eeldatavasti piiratud (peamiselt pilootprojektide näol). Kuna nõudlus rohelise 
vesiniku järele on väike, sobib vesinikku kõige paremini ladustada ja jaotada kõrgsurvepaakides 
ja veoautode haagistes. Teadus- ja arendustegevuse, piirkondliku koostöö, sotsiaalse 
aktsepteerimise ja poliitikameetmete abil saab selle perioodi piiratud vesiniku väärtusahel 
muutuda majanduse oluliseks osaks. 
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Ladustamine 
Kõrgsurvemahutite kasutamine vesiniku tootmiskohtades vesiniku 
ladustamiseks gaasilises olekus.  

Tarbimise eesmärgid 

Tööstus 
Eesti praeguse tööstusliku vesinikutarbimise dekarboniseerimine (piiratud 
kogustes) 

Transport 

Raskeveokite pilootprojektide käivitamine: 

• FCEV bussid (PSO ostude raames) 

• FCEV parvlaevad (PSO ostude raames) 

• Kütuseelemendiga veoautod (läbi KOV avalike hangete) 

• Esimese kodumaise ümberehitatud kütuseelemendil põhineva 
manööverveduri demonstreerimine koos edasise vedurite 
seeriatootmise laiendamisega Eestis aastaks 2025. 

Hooned 

Edasised teostatavusuuringud olemasolevate gaasitorustike 
kasutusvõimaluste ning moderniseerimisvajaduse kohta. 
Tehakse kindlaks (Valitsusasutused/ettevõtted/teaduskeskused) 
potentsiaalsed äritegevuse võimalused vesiniku kasutamiseks avaliku- ja 
erasektori hoonetes fossiilkütte asendamiseks kütuseelemendil 
koostootmisjaamade kasutuselevõtu, sünteetilise maagaasi ja muude 
vesiniku derivaatide läbi. 

Elektrienergia 
Teostatavusuuringud ja analüüsid vesinikupõhise elektri kasutamise kohta 
avariitoite või elektrirakenduste pakkumiseks hajaasustatud piirkondades. 

  

6.1.2 Tarbimise eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud tegevused 

Piloteerimise etapis kuni 2025. aastani tuleb 
ellu viia alljärgnevad tegevused. 

Sotsiaalsed meetmed 

Vesinikualase teadlikkuse tõstmine vesiniku 
ohutuse alase teabe ja koolitusprogrammide 
kaudu ametnikele ja avalikkusele, et 
leevendada põhjendamatuid hirme vesiniku 
ohutusega seotud küsimustes. 

Sidusrühmade kaasamine seoses vesiniku 
kasutamisega erinevates sektorites ning 
vajalikud teadusuuringud, vesiniku segamine 
(kui see on kavandatud), mõistmaks 

tarbijate, piirkondlike sidusrühmade ja 
kogukonna takistusi ja prioriteete. 

Majanduslikud meetmed 

Rohelise vesiniku tarbimise stimuleerimiseks 
ja omandiõiguse kogukulu  (TCO – total cost 
of ownership) vähendamiseks on rakenduse 
poolel vaja kulude eelfinantseerimist. 
Vesiniku kasutuselevõtu toetamine on antud 
perioodil äärmiselt vajalik, sest paljude 
energiainfrastruktuuri otsuste rakendamine 
võtab kaua aega. Seetõttu on nii riiklikud kui 
ka piirkondlikud toetused vähese CO2 heitega 
algatustele ning koostööpartnerlused 
peamiste sidusrühmadega esmatähtsad, et 
suurendada vesinik vesiniku kasutamise 
suurendamisega seotud probleemide 
maandamiseks.  
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Esimeses etapis tuleks keskenduda riiklike 
investeeringute suunamisele 
pilootprojektidesse, et hinnata 
vesinikutehnoloogiate toimivust Eesti 
kontekstis. Lähiajal plaanitakse EL-i taaste- ja 
vastupidavusrahastusest suunata 50 miljonit 
eurot vesiniku tehnoloogiate kasutuselevõtu 
edendamisesse, mis aitab hinnata ka 
tehnoloogiate toimivust37. Kodumaise 
rohelise vesiniku tootmisele hoo sisse 
andmiseks tuleks riigil välja anda vesiniku 
ostutellimused. Hoogustamaks kodumaise 
vesiniku tootmistehnoloogiate ja 
kütuseelementide rakenduste käivitamist ja 
edendamist veelgi, tuleks eraldada riiklikud 
vahendid ka vesiniku kompetentsikeskuse 
loomiseks. Samuti tuleks toetada alustavaid 
ja kohalikke vesinikutehnoloogia ettevõtteid, 
et anda neile varakult võimalus oma 
tegevuste laiendamiseks ja kohaliku 
pädevuse loomiseks ja suurendamiseks.  
Eesti ettevõtted on juba taotlenud 23-le 
erinevale projektile vesinikutehnoloogia 
suurprojektide huvi kaardistamise rahastust. 
Nendest 23-st projektist 11-st hinnatakse EL-
i tasemel vastavushindamisel edasi. Varajane 
toetuse eraldamine kodumaise 
vesinikupädevuse arendamiseks on kasulik 
tulu tekitamisele läbi tehnoloogiate ekspordi, 
kvalifitseeritud töökohtade loomisele ning 
turgutab üleüldist majanduslikku iseseisvust.  

Piirkondlik koostöö 

Tehnoloogiliste ja regulatiivsete tõkete 
tuvastamine erinevate turuosaliste vahel läbi 
piirkondliku koostöö. Sel perioodil tuleks 
kaardistada võimalike äritegevuste, 
teadmiste jagamise ja oskustöötajate 
koolitusega seotud tegevused Põhjamaade 
(nt Soome, Rootsi) ja Balti riikide (nt Läti) 
vahel. Samuti tuleks varakult kaardistada 
kaubateed ja potentsiaalsed partnerid 
lõppseadmete tarnimiseks. Koostöö SAFi 

 
37 Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) 
rahastamiskava 

tootmise ühisettevõtte uurimiseks, luues 
Eestis (nt koostöös Lätiga) SAFi tööstuse.  

Teadus – ja arendustegevus  

Kuna esimese perioodi eesmärk on arendada 
pilootprojekte peamiselt FCEVde jaoks, 
peaksid akadeemilised asutused ja tööstus 
tegema ulatuslikke uuringuid elektrolüüseri- 
ja kütuseelementide tehnoloogiate vallas 
(FCEV bussid, veoautod ja rongid (sealhulgas 
ümberehitus)), et luua alus nende 
kasutuselevõtu laiendamiseks, eriti 
ühistranspordi jaoks. Samuti on vajalikud 
teostatavusuuringud maagaasi rikastamise 
kohta vesinikuga ja olemasolevate 
gaasivõrgu võimaluste kindlaksmääramine 
seoses võimaliku vesiniku segamisega 
maagaasivõrku. Küttesektoris tuleks CO2 
heite vähendamiseks kindlaks määrata 
vesiniku kasutamine elektri- ja soojuse 
koostootmisjaamades, et analüüsida selle 
võimalikku kasutamist.  Energiatootmise osas 
tuleks kindlaks määrata väikesemahuline 
avariitoite kasutamine (nt kaugetes 
piirkondades, 
telekommunikatsioonimastides ja 
andmekeskustes). 

6.1.3 Tootmiseesmärkide saavutamiseks 
vajalikud meetmed  

Sotsiaalsed meetmed 

Selle perioodi jooksul on kõige tähtsamaks 
ühiskondlikuks tegevuseks rohelise vesiniku 
tootmise tutvustamine kui üks oluline 
lahendus Eesti majanduse CO2 heite 
vähendamiseks, kohaliku tööstuse 
tugevdamiseks, Eesti taastuvenergia 
potentsiaali kasutamiseks ja kõrge 
energiajulgeoleku taseme saavutamiseks. 
Üldsuse ja sidusrühmade teadlikkust tuleks 
vesiniku vallas tõsta läbi erinevate 
kampaaniate. Tuleks julgustada õppekäikude 
korraldamist, sest need aitavad näidata, et 
vesinikutehnoloogia on reaalne ning ohutu. 

 

 

https://rrf.ee/wp-content/uploads/2021/10/RRF-sisukokkuvote.pdf
https://rrf.ee/wp-content/uploads/2021/10/RRF-sisukokkuvote.pdf
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Samuti tuleks nende käigus rõhutada 
vesiniku tootmise ohutust ja tehnilist 
elujõulisust.  

Teine oluline punkt on rõhutada 
taastuvenergia kiiremat kasutuselevõttu. 
Turuosalised, tarbijad ja poliitikakujundajad 
peavad mõistma, et just taastuvenergia 
laialdasem kasutuselevõtt on kõige 
suuremaks tõukeks vesiniku laiaulatusliku 
tootmise algatamisel. Lisaks on sel perioodil 
oluline sidusrühmade ja otsustajate vahelise 
teabevahetuse ja korrapärase koostöö 
tugevdamine.  

Majanduslikud meetmed 

Seadusandlikud meetmed, mis vähendavad 
elektrolüüserite investeeringutega seotud 
finantskoormust ning teadus- ja 
arendustegevusega seotud rahastusvajadust, 
vähendavad nii kuluelementi kui ka 
tugevdavad äritegevust.  

Kindlate eesmärkide seadmine, tehaste 
laiendamise ning tõhususe toetamine võib 
aidata kaasa erasektori investeeringute 
ligimeelitamisele.  

Investeerimiskulud on siiski kõrged ja vaja on 
rahalisi stiimuleid, nagu toetuseid ja laene.  

Pikaajaliste vesiniku ostulepingute sõlmimine 
riiklikul tasandil annab turuosalistele 
majandusliku kindlustunde.   

Kohaldades hallile vesinikule makse ja 
riigilõive, ning pakkudes spetsiaalseid 
toetusmeetmeid rohelisele vesinikule, aitab 
viimase muuta konkurentsivõimeliseks 
võrreldes halli vesinikuga. Kuigi tavaliselt 
vesinikule makse ega lõive ei kohaldata, on 
neid võimalik siduda kasvuhoonegaaside 
heitkogustega, mis tekivad halli või sinise 
vesiniku tootmisel.  

Rohelise ja halli vesiniku hinnaerinevust on 
võimalik osaliselt kaotada, pakkudes rohelise 
vesiniku ostmisel tariife või hinnasoodustust, 
mis arvestab halli vesiniku keskkonnamõju.  

Majanduslike barjääride kõrvaldamisel on 
võtmetähtsusega sünergia tööstuse, 

elektrolüüserite tootmisettevõtete ja riigi 
vahel.  

Piirkondlik koostöö 

Tuleb edendada rahvusvahelist koostööd ja 
teabevahetust seoses taastuvenergia 
kasutuselevõtu vajadusega ja 
investeerimisvõimaluste väljaselgitamisega 
suuremahuliste projektide tarbeks. Kuna 
prioriteediks on elektrolüüserite 
arendamine, tuleb tehnoloogia 
arendamiseks leida Põhjamaades ja Balti 
riikides partner organisatsioone. Lisaks tuleb 
uurida võimalikke koostöö võimalusi 
äritegevuse ja teadmiste jagamiseks.  

Teadus- ja arendustegevus 

Elektrolüüserite tõhususe ja kohalike 
teadmiste tõstmiseks on oluline tegeleda 
ulatusliku teadus- ja arendustegevusega.  

Tuleb parandada ja laiendada 
insenerioskuseid, mis tagavad 
vesinikutehnoloogia kohaliku hooldus- ja 
arendusvõimekuse 

Teadusuuringud ja katsed taastuvenergia 
ning elektrolüüserite integreerimise vallas.  

Mitmesuguste tehnoloogiliste ja 
majanduslike mudelite väljatöötamine, mis 
aitavad rohelist vesinikku toota 
taastuvenergia abil.  

Käesoleval perioodil peaksid olemas olema ja 
toimima programmid, mis toetavad 
koostööd nii riiklike kui rahvusvaheliste 
rohelise vesiniku tootmise pilootprojektide 
vahel.  

Lisaks tuleks rohkem julgustada ja 
propageerida välismaiste 
tehnoloogiaekspertide värbamist Eesti 
ülikoolides ja ettevõtetes.  

Rahastusprogrammid, mille eesmärgiks on 
suunata ministeeriumite valdkondlike 
teadusuuringute rahastamine 
prioriteetsetele teemadele. Lisaks tuleks luua 
rahvusvahelisi koolitusprogramme 
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kohalikele spetsialistidele, mis aitaks luua ja 
arendada kohalikke oskuseid.  

6.1.4 Ladustamise ja jaotuse eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud meetmed 

Sotsiaalsed meetmed 

Sidusrühmade kaasamine vesiniku säilitamis- 
ja jaotuslahenduste omavahelise sünergia 
loomiseks.  

Vesiniku ohutusega seotud küsimuste 
leevendamine läbi erinevate 
teavitusprogrammide, et normaliseerida 
vesiniku ladustamise ja jaotamisega 
kaasnevaid negatiivseid arusaamu.   

Majanduslikud meetmed 

Varases staadiumis oleks tarvis 
investeerimistoetusi väikesemahulise 
ladustamis- ja jaotusinfrastruktuur 
rajamiseks.  

Ülekandesüsteemi haldurite (TSO - 
Transmission system operator) 
investeeringud on vajalikud vesinikgaasi 
infrastruktuuri arendamiseks järgmistes 
etappides pärast 2025. aastat, nii 
ümberehituseks kui ka uute torustike 
rajamiseks. Ümberkasutusprogrammide 
kulud võib katta gaasiarvetele lisanduvate 
tasude kaudu. Lühikese aja jooksul toimuva 
ulatusliku laiendamise korral võib aga vajalik 
kapital ületada operaatori eelarve 
võimalused. Sellisel juhul võib olla vaja 
täiendavat riiklikku toetusmeedet. Tuleks 
kehtestada vastav majanduspoliitika, mis 

hõlbustaks kapitalivooge võrgu võimalikuks 
laiendamiseks ja ümberpaigutamiseks 
lähitulevikus. 

Järgnevate perioodide 
kommertsialiseerumise tarbeks tuleks juba 
praegu kaardistada võimalikud 
rahastamisprogrammid salvestamise ja 
ülekande/jaotusinfrastruktuuri võimalikuks 
piirkondlikuks ja riiklikuks laiendamiseks.  

Piirkondlik koostöö 

Võimalike piirkondlike koostöövõimaluste 
uurimine, nt ühine vesinikuterminalide 
rajamine, koostöö rohelise vesiniku 
kaubanduse valdkonnas sadamate 
arendamise kaudu, ühiste maa-aluste 
hoidlate arendamine pikaajalise 
energiavarustuse ja energiajulgeoleku 
säilitamiseks jne (nt koostöös Lätiga).   

Teadus- ja arendustegevus 

Torustike moderniseerimise ja vesiniku 
säilitamistehnoloogiate ulatusliku 
uurimisprogrammi kasutuselevõtt. Vesiniku 
tankimiseks vajalikud tehnilised lahendused 
peaksid olema esmatähtsad, et saavutada 
pikaajaline isevarustatus ja vajaliku 
tehnoloogia eksport koos majanduslike 
tulude teenimise võimalusega.  

Ülikoolid ja teised teadusasutused peaksid 
detailsemalt analüüsima ja katsetama 
vesiniku erinevaid võimalikke säilitamis- ja 
jaotuslahendusi, töötades seejuures välja 
kompleksseid tehnilis-majanduslikke 
mudeleid. 
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6.2 Edasine skaleerimine (2025 - 2030) 

Tabel 4. Eesmärgid aastateks 2025-2030 

Heitkoguste vähendamise potentsiaal 

Transport 
Süsinikdioksiidi heite vähendamine 0,2 miljoni tonni CO2ekv. võrra, mis 
moodustab umbes 8% transpordisektori koguheitest (2,44 miljonit tonni 
CO2ekv.)

38  

Tööstus Välditakse kuni 0,325 miljonit tonni CO2ekv heide SAF tööstuse tulemusena.  

 
Rohelise vesiniku kasutuselevõtuga väheneb kokku 0,2 miljonit tonni CO2 ekv., 
mis moodustav 1% riigi koguheitest (21 miljonit tonni CO2ekv.)  

Tootmise eesmärgid 

Taastuv 
elektrienergia 

Enam kui 1 TWh taastuvenergia kasutamine rohelise vesiniku nõudluse 
rahuldamiseks. Elektrienergia saab katta peamiselt projektipõhise 
taastuvenergia kasutuselevõtu läbi, kasutades selleks avamere-
/maismaatuule- ja päikeseenergiat. 

H2 toomine 
Vesiniku üldiste tootmismahtude suurendamine, luues kohalikud 
vesinikuklastrid taastuvenergia tootmisrajatiste lähedusse. 

 
38 Eesti riiklik kasvuhoonegaaside inventuur 2019 

Vesiniku väärtusahela järk-järgulisel küpsemisel Eestis, saab vesiniku kasutust erinevates 
sektorites teatud dekarboniseerimise taseme saavutamiseks veelgi enam suurendada. 
Eeldatavasti rakendatakse juba eelmisel ajaperioodil välja pakutud poliitika-, sotsiaal-, 
õiguslikke - ja muid meetmeid, mis panevad aluse väärtusahela veelgi suuremale laienemisele. 
Piirkondliku koostöö, teadustegevuse, tugevama kohaliku elektrolüüsitööstuse esilekerkimise ja 
uute taastuvate energiaressursside kasutuselevõtu hoogustumisel eeldatakse, et rohelise 
vesiniku tootmine muutub laialdaseks ja odavamaks. 2030. aastaks on oodata rohelise vesiniku 
kulude märkimisväärset langust rahvusvaheliselt, kusjuures erinevad kasutustehnoloogiad 
jõuavad heale küpsustasemele (peamiselt transport). Eesti kontekstis kvalifitseerub 
transpordisektor esimeseks kandidaadiks, kus vesiniku kasutust saab suurendada veelgi enam, 
et süsinikdioksiidi vähendamise eesmärke saavutada (arvestades sobivust 55-le, NECP, 
muudetud keskkonnasõbralike sõidukite direktiiv jne). Eeldades kohapeal toodetud rohelise 
vesiniku kättesaadavust, saab lennundussektori eesmärkide saavutamiseks ja 
ekspordivõimaluste ärakasutamiseks asuda säästva lennukikütuse (SAF) tööstuse arendamisele 
Eestis. Rohelise vesiniku täieliku potentsiaali hindamiseks Eestis tuleks uurida ka muid 
kasutusvõimalusi, nagu avariitoiteallikas ja vesinik kütteks (tööstus, elamu ja äri). 
 

 

 

https://old.envir.ee/sites/default/files/content-editors/Kliima/Inventuur/nir_est_1990-2017_150319.pdf


Stockholm Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus 

 

 
                                      
                Eesti Vesiniku Teekaart
  27 

 

 

 

Esimeste keskmise ja suure võimsusega (10-50+ MW) roheliste 
elektrolüüsijaamade paigaldamine Eestis 2030. aastaks kuni 300 MW+ 
koguvõimsuseni. 

Ladustamise ja jaotuse eesmärgid 

Jaotus 

Veoautode haagisepargil põhineva vesiniku jaotusvõrgu rajamine suure 
taastuvenergia potentsiaaliga piirkondadest nõudluskeskustesse. 

Tanklavõrgustiku laiendamine, et katta suurenenud nõudlus vesiniku järele 
raskeveokite sektoris. 

Ladustamine 
Hoiustamine peamiselt vesiniku tootmispaikades asuvates 
kõrgsurvemahutites. 

Tarbimise eesmärgid 

Tööstus 

100 000 tonni või suurema mahu SAFi (bio- ja sünteetilist) aastane 
tootmisvõimsus, et katta Eesti lennundussektori eesmärgid ja võimalikud 
ekspordikogused. 

Tehnilis-majanduslikud teostatavusuuringud, et määrata kindlaks vesiniku 
kasutamine tööstusliku soojusvajaduse dekarboniseerimiseks.  

Transport 

9% kogu (1000-1300 veoautot) veoautopargist põhinevad avaliku teenistuse 
hangete raames kütuseelementide tehnoloogial, osutamaks teenuseid 
kohalikes omavalitsustes. Vähemalt 50% rahvusvahelisest kaubaveost 
(pärast Rail Balticu kasutuselevõttu järelejäänud kaugtranspordist) toimub 
raskesõidukitega, mis kasutavad CO2 heitkoguste vähendamiseks 
kütuseelemente. 

Ligikaudu 67 (4% praegusest avaliku ülesande täitmise kohustuse alla 
kuuluvast sõidukipargist) vesinikkütusel FCEV bussi lisandumist avaliku 
ülesande täitmise kohustusse nullilähedaste heitkogustega bussidena 2030. 
aastaks.  

50 % Eesti raudteetranspordist on dekarboniseeritud, kombineerides 
elektrifitseerimisel ja kütuseelementidel põhinevaid lahendusi (kuna 

mõlemad tehnoloogiad täiendavad teineteist). Eesti on vesinikupõhiste 

raudteelahenduste (vedurid ja tehnoloogia) eksportija. Kodumaiste 
kütuseelementidel lahenduste laienemine tugevast nullheitega 
raudteesektorist teistesse rasketranspordisektoritesse: maanteetransport, 
meretransport.  

Kodumaine vesinikkütuseelementide tehnoloogiaga reisilennukite (kuni 70 
reisijaga) moderniseerimine.  

Hooned 

Piiratud koguses H2 segamine gaasivõrku (Sõltuvalt majanduslikest 
kaalutlustest/võrgu operaatoritest/arendajatest ja tarbijate valmisolekust).  

Kütuseelemendil põhinevate mikrokoostootmisjaamade väikesemahuline 
kasutuselevõtt, peamiselt demonstreerimise eesmärgil.  

Äriplaanide väljatöötamine ja arendamine vesiniku kasutamiseks avaliku- ja 
erasektori hoonetes fossiilkütte asendamiseks kütuseelementidel 
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põhinevate koostootmisjaamade läbi või sünteetilise maagaasi (ja muude 
vesiniku derivaatide) põletamise kaudu. 

Elektritootmine 

Vesiniku kasutamine väikesemahulistes võrgu- ja varuvõrgurakendustes (nt 
isoleeritud/hajaasustatud piirkondades, telekommunikatsioonimastides, 
sõjaväelaagrites, kriitilistes infrastruktuurides jne). 

Elektrijaamades vesiniku kütuseelementide abil toimuv väikesemahuline 
statsionaarne elektritootmine. 

CO2 heitkoguste pikaajaline vähendamine avariielektrijaamades vesiniku 
kasutuselevõtu läbi.   

 

6.2.1 Tarbimise eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud tegevused 

Sotsiaalsed tegevused 

Selle perioodi kaasamismeetmete eesmärk 
peaks olema kõigi sidusrühmade 
prioriteetide mõistmine seoses vesiniku 
kasutamisega. Tarbimisharjumuste 
ümbermõtestamiseks tuleks suurendada 
teadlikkust fossiilkütuste kasutamisel 
kaasnevatest heitkogustest. FCEV-d tuleks 
tunnustada kui elektrisõidukeid, mis käivad 
käsikäes akutoitel töötavate elektriautodega 
(BEV). Tarbijatele tuleks selgitada FCEVde 
ostmise eeliseid (nt kiirem tankimine).  

Sarnaselt eelmisele perioodile, tuleks ka siin 
veelgi tugevamalt kommunikeerida vesiniku 
ohutuseeskirju ja -meetmeid, et tõsta 
turuosaliste teadlikkust ja valmistuda veelgi 
laialdasemaks vesiniku kasutuselevõtuks.  

Majanduslikud tegevused 

Hetkel maksavad kütuseelemendiga 
varustatud jäätmeveokid (RCVs – refuse 
collection trucks) umbes 350 000 eurot ning 
diislikütusel põhinev RCV veoauto maksab 
umbes 215 000€39. Eelduste kohaselt 
langevad aastaks 2030 kütuseelemendil 
RCVde hinnad 210 000 euroni. Seega on 

 
39 Zero Emission; Fuel Cell Electric Refuse Collection Vehicles, Ballard, Arcola Energy 2021 
40 Development of Business Cases for Fuel Cells and Hydrogen Applications for Regions and Cities, R. 
Berger, FCH  2017 
41 Business cases to support fuel cell bus commercialisation 
42 All Eyes On $4 Million Diesel-Killing Hydrogen Locomotive In California, Clean Technica 2021 

praeguse seisuga ühe kütuseelemendil RCV 
veoauto jaoks PSO raames tarvis umbes 135 
000 euro suurust toetust ühiku kohta. Seega, 
kui 9% kõigist PSO alla kuuluvatest 
munitsipaalveokitest asendada 
kütuseelemendil olevate veokitega, oleks 
tarvis ligikaudu 12,1-15,8 miljoni euro 
suurust majanduslikku toetust. Samas 
prognoositakse, et toetused ühiku kohta 
vähenevad ajas, kuna kütuseelementidel 
sõidukid muutuvad fossiilsete sõidukitega 
võrreldes konkurentsivõimelisemaks, 
mistõttu 2030. aastaks ei ole neid enam vaja.  

Euroopas maksab vesinikbuss umbes 620 
000€ ning hinnavahe diiselversiooniga on 
endiselt suur (diiselbuss maksab umbes 165 
000€) Kütuseelemendil põhinevate busside 
kasutuselevõtuks ühistranspordis on vaja 
riiklikku investeeringutoetust (kuni 455 000 € 
ühiku kohta). Seeriatootmise suurenemisega 
kulude prognoositaval vähenemisel 400 000 
€ ühiku kohta aastaks 2030 väheneb ka 
subsiidiumide maht. Kui 67 bussi 
asendatakse FC-bussidega, on vaja 30,5 
miljoni euro suurust toetusmahtu.40 41 

Ühe diiselveduri moderniseerimise 
maksumuseks tänapäeval on umbes 4 
miljonit eurot42, mis on kaks korda suurem 
kui uue diiselveduri soetamine, mis maksab 

 

 

 

 

 

 

https://info.ballard.com/hubfs/Premium%20Content/Zero%20Emission%20Fuel%20Cell%20Electric%20Refuse%20Collection%20Vehicles/WP-Ballard-Fuel-Cell-Electric-Refuse-Collection-Vehicles.pdf?hsCtaTracking=4f7d99fa-6749-49a3-b1d2-4df381cd3ad3%7C68c76e4f-12aa-4ab6
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
http://newbusfuel.eu/wp-content/uploads/2019/03/NewBusFuel_D3.8_Business-cases-to-support-FC-bus-commercialisation.pdf
https://cleantechnica.com/2021/03/25/all-eyes-on-4-million-diesel-killing-hydrogen-locomotive-in-california/
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tavaliselt kuni 2 miljonit eurot43. See hind 
peaks vähenema selle kümnendi jooksul, kui 
Eestis luuakse masstootmisvõimalused.  
Hetkel on juba saadaval ELi erinevad 
rahastamisprogrammid, et suurtele 
rohelistele tööstusettevõtetele suuri toetusi 
eraldada. Seega, kui majanduspoliitika on 
paigas, oleks kodumaine SAFi tootmistööstus 
igati tulutoov.  

Piirkondlik koostöö 

Vesiniku suurema kasutuse suurendamine 
avab uksed mitmetele võimalustele. Balti 
riikide ja Põhjamaade vahelise piirkondliku 
koostöö eesmärk peaks olema masinate, 
FCEVde, torustike arendamise ja vesiniku 
käitlemise oskusteabe tarneahelate 
arendamine. Eesti peaks jätkama 
rahvusvahelise koordineerimise ja 
teabevahetuse uurimist ja edendamist. 
Jätkuvalt tuleks uurida koos Balti riikide, 
Soome ja Rootsiga võimalusi SAF-, 
lennundus- ja keemiatööstuse 
kasutuselevõtu laiendamiseks.  

Teadus- ja arendustegevus 

Jätkuvalt peaks päevakorras olema vesiniku 
kompetentsikeskuse loomine/tugevdamine, 
et edendada ja toetada akadeemilise ja 
tööstusliku pädevuse koondamist ühe katuse 
alla. Süvendada tuleks sünteetiliste kütuste 
tootmise, rohelise ammoniaagi ja metanooli 
tootmise alaseid teadusuuringuid. Eelkõige 
on sellel perioodil esile kerkimas 
vesinikupõhine lennu- ja meretransport, 
mistõttu tuleks hõlbustada nende 
transpordiliikide uurimist ja katsetamist, et 
aidata kaasa vesiniku veelgi laialdasemale 
kasutuselevõtule järgnevatel aastatel. 
Ettevõtted ja ülikoolid peaksid täiendavalt 
teostama tehnilis-majanduslikke analüüse 
uurimaks vesiniku kasutusviise hoonete 
kütmiseks ja energiasektoris (avariitoide ja 

 
43 How Much Do Locomotives Cost?, World 
Wide Rails 2021 
44 Võttes aluseks lineaarse kulude vähenemise 
teguri 75% 2050. aastaks. 

võrgu tasakaalustamine). Lisaks tuleks uurida 
täiendavaid ärimudeleid vesiniku 
võimalikuks odavnemiseks.   

6.2.2 Tootmise eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud tegevused 

Sotsiaalsed tegevused 

Erinevatele sidusrühmadele tuleks turu 
kiireks arenguks selgitada rohelise vesiniku 
tootmise keskkonnaalast kasu, meetodeid ja 
prognoositavat turumahtu. Samal ajal tuleks 
laialdaselt teavitada vesiniku tootmisega 
seotud ohutuseeskirju ja 
leevendusmeetmeid. Sel perioodil on oluline 
mõista kõiki energeetikaga seotud 
sidusrühmade prioriteete. Lisaks tuleb kõigile 
sidusrühmadele selgitada vajadust 
taastuvenergia ulatusliku kasutuselevõtu 
järele, et saaks alustada sujuvat üleminekut 
puhtale energiale kogukonna tasandil. 

Majanduslikud tegevused 

Enam kui 300 MW elektrolüüsivõimsuse 
kasutuselevõtuks on vaja enam kui 200 
miljoni euro44 suurust kapitaliinvesteeringut, 
võttes arvesse elektrolüüserite erikulu 900 
eurot/kW ja kulude vähenemist umbes 80% 
võrra kuni 2050. aastani45. 50%-lise 
investeeringutoetuse korral oleks 
investeeringu suurus ligikaudu 100 miljonit  
eurot, kuigi sõltuvalt projekti suurusest võib 
investeeringutoetus olla vahemikus 20-60% 
(mida suurem on elektrolüüser, seda vähem 
on vaja toetust). See aitab vähendada 
vesiniku tasandatud kulusid (LCOH – 
levelized cost of hydrogen).  
~1 TWh taastuvenergia nõudluse 
rahuldamiseks on vaja ligikaudu 550 miljoni 
euro suurust kapitaliinvesteeringut, mis võib 
hõlmata järgmisi taastuvenergia 
tehnoloogiaid: 55 miljonit eurot 132 MW 
päikeseenergia kasutuselevõtuks, 106 

45 Green Hydrogen Cost Reduction: Scaling up 
Electrolysers to Meet the 1.5⁰C Climate Goal, 
IRENA 2020 

 

 

https://worldwiderails.com/how-much-do-locomotives-cost/
https://worldwiderails.com/how-much-do-locomotives-cost/
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Dec/IRENA_Green_hydrogen_cost_2020.pdf
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Dec/IRENA_Green_hydrogen_cost_2020.pdf
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Dec/IRENA_Green_hydrogen_cost_2020.pdf
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miljonit eurot 94 MW maismaaelektrijaama 
kasutuselevõtuks, 393 miljonit eurot 121 
MW avamereelektrijaama kasutuselevõtuks . 
Seejuures eeldusel, et PV erikulu on 0,5 
miljonit €/MW46 ning kulude vähenemine 
kuni 2050. aastani 65%47 maismaa 
tuuleenergia erikulu 1,23 miljonit €/MW ning 
kulude vähenemine kuni 2050. aastani 33% 
ning avamere tuuleenergia erikulu 3,59 
miljonit €/MW, mille kulud vähenevad kuni 
2050. aastani 36%48. 
Piirkondlik koostöö 

Kuna antud ajaperioodis on tähtsal kohal 
tugeva vesiniku tootmistööstuse 
arendamine, tuleks Põhjamaade ja Balti 
riikidega alustada kulude vähendamist läbi 
rohelise vesiniku tootmise 
kommertsialiseerimise selliste piirkondlike 
tegevuste kaudu nagu kaubandus, 
masinate/seadmete/varuosade import ja 
eksport ning oskuste ja teabe vahetus. Kuna 
pikaajalise kohaliku vesinikutootmise 
hõlbustamiseks on vaja ulatuslikku 
taastuvenergia tootmist, tuleks algatada 
edasine tuule- ja päikeseparkide 
kasutuselevõtu kavandamine koos Balti 
riikidega (nt Läti ja Eesti ühine avamere 
tuulepark), et määrata kindlaks optimaalne ja 
pidev taastuvenergia olemasolu. Et tagada 
stabiilne taastuvenergia olemasolu rohelise 
vesiniku tootmiseks, tuleb Põhja- ja 
Baltimaade elektriturul luua pikaajalised 
elektrienergia ostulepingud. 

Teadus- ja arendustegevus 

Sel perioodil on teadus- ja arendustegevuse 
oluliseks aluseks on tugeva teadusbaasi 
loomine rohelise vesiniku kohaliku tootmise 
jaoks ning laialdased teadmised 
elektrolüüserite, taastuvenergia ja nende 
integreerimise kohta. Eesti peaks seadma 
eesmärgiks vähendada elektrolüüseri 

 
46 Benchmark capital expenditure for utility-
scale solar photovoltaics worldwide from 
2010 to 2020, Statista 2021 
47 Impact of weighted average cost of capital, 
capital expenditure, and other parameters on 

kapitalikulusid ligikaudu 50%, suurendada 
elektrolüüseri tõhusust ligikaudu 8% ja 
vähendada elektrienergia hinda 
taastuvenergia abil peaaegu 38% 
(tuuleenergia abil). Lisaks sellele on 
esmatähtis arendada rohelise vesiniku 
tootmise tarneahelat, sealhulgas vajalikud 
valitsuse algatused ja toetusprogrammid, et 
kiirendada järgmise põlvkonna tehnoloogiate 
arendamist, mis võimaldaks vähendada 
elektrolüüserite ja taastuvate energiaallikate 
kulusid ning suurendada elektrolüüserite 
tõhusust.  

6.2.3 Ladustamise ja jaotuse eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud tegevused 

Sotsiaalsed tegevused 

Jaotamise osas tuleks avalikkusele ning 
sidusrühmadele tugevalt kommunikeerida nii 
vesiniku tankimisjaamade vajalikkust kui ka 
veoautode haagistes kokkusurutud vesiniku 
transportimist selliselt, et neid 
jaotusvõimalusi käsitletaks kogu riigis kui 
kõige enam levinuma ja lihtsaima meetodina. 
Seejuures on oluline, et tulevaste plaanide 
väljatöötamisel mõistetakse ning võetaksse 
arvesse erinevate sidusrühmade prioriteete 
ja probleeme.  

Sel ajavahemikul on äärmiselt oluline 
alustada ka vesiniku torustikku puudutavate 
kommunikatsiooniplaanide elluviimist. 

Et tagada suurem energiavarustuskindlus, 
tuleb erinevatele turuosalistele tutvustada 
suuremate vesinikusalvestuste tähtsust. 
Lisaks on oluline kommunikeerida jaotamise 
ja ladustamise ohutusega seotud küsimusi, 
vähendamaks negatiivseid arusaamu.  

Majanduslikud tegevused 

Selleks, et ladustada 5 päeva nõudlusele 
vastavat rohelise vesiniku kogused (233 

future utility-scale PV levelised cost of 
electricity, E. Vartianen et. al. 2019 
48 Future of wind, IRENA 2019 

 

 

 

 

https://www.statista.com/statistics/971982/solar-pv-capex-worldwide-utility-scale/#:~:text=Global%20benchmark%20capital%20expenditure%20(CAPEX,0.61%20U.S.%20dollars%20per%20watt
https://www.statista.com/statistics/971982/solar-pv-capex-worldwide-utility-scale/#:~:text=Global%20benchmark%20capital%20expenditure%20(CAPEX,0.61%20U.S.%20dollars%20per%20watt
https://www.statista.com/statistics/971982/solar-pv-capex-worldwide-utility-scale/#:~:text=Global%20benchmark%20capital%20expenditure%20(CAPEX,0.61%20U.S.%20dollars%20per%20watt
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pip.3189
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pip.3189
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pip.3189
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pip.3189
https://www.irena.org/publications/2019/Oct/Future-of-wind
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tonni)49, ja et säilitada tarne paindlikkus, on 
2030. aastaks vaja ligikaudu 200 miljonit 
eurot (414 kg vesinikupaagi mahutavuse 
juures, kus vajaminev CAPEX on 375 €/kg50. 

Eeldusel, et 50% CAPEXi toetustest on 
subsiidiumid, oleks tarvis 95 miljoni euro 
suurust toetusvajadust.  

Gaasilist vesinikku vedava veoauto haagis, 
mille kasulik netomaht on 670 kg, maksab 
0,71 miljonit eurot51. Ühest veoauto 
haagisest piisab 500-850 kg päevase 
tankimisvõimsusega tankimisjaama 
varustamiseks. Selleks, et saavutada 100 
vesinikutankla eesmärk, on vajalik 
koguinvesteering 140 miljonit eurot (1,4 
miljonit eurot tankla kohta)52. 

Piirkondlik koostöö 

Ulatuslike piiriüleste vesinikutorustike 
arendamiseks on vajalikud ühised 
teadusuuringud (tihedas koostöös Balti 
riikidega), analüüsimaks selle võimalikkust ja 
teostatavust. Lisaks sellele tuleb kaardistada 
ja kindlaks määrata vesiniku eksporditeed 
vesiniku transpordiks tulevikus meritsi (nt 
potentsiaalne eksport Saksamaale). Koos 
piirkondlike partneritega tuleks uurida 
vesiniku vedela või muul kujul (nt 
ammoniaak) jaotamise tehnilis-
majanduslikku teostatavust. Kuna vesiniku 

sellel perioodil kasutatakse vesiniku 
jaotamisel peamiselt veoautode haagisteid, 
võiks vesiniku eksportimiseks/importimiseks 
kasutada rahvusvahelisi kaubateid.  

Erinevate piiriüleste ettevõtete ja 
organisatsioonide vahel tuleks jätkata eri 
ladustamistehnikate ja -meetodite 
arendamiseks vajalikku koostööd läbi süva 
teadusuuringute jms. tegevuste (nt 
ammendunud gaasimaardlate uurimine, kas 
need sobivad maa-aluseks vesiniku 
ladustamiseks), mis viiks 
tehnoloogianeutraalsete 
ladustamisvõimaluste väljatöötamiseni.  

Teadus- ja arendustegevus 

Teadus- ja arendustegevuses on sel 
ajaperioodil jaotuse - ja ladustamise 
seisukohast vajalik eelkõige materjalide ja 
muude tehniliste parameetrite (nt rõhk, 
survetõhusus jne) hindamine, mis toetavad 
puhta vesiniku jaotamist.  Olulisel kohal on 
olemasoleva torustiku edasine analüüs, et 
määrata kindlaks vesiniku segamise tegelik 
ulatus ja selle ümberehitamiseks vajalikud 
kulud. 

Toetusprogrammide olemasolu, mis 
võimaldaks kiirendada järgmise põlvkonna 
ladustamistehnoloogiate arendamist (nt 
veeldamise ja LOHC rajatiste arendamine, 
metallsorbentide uurimine jne).

 

 
49 See nõudlus ei hõlma SAFi tööstusele suunatud 
rohelise vesiniku nõudluse mahtu. 

50 Materials, technological status, and 
fundamentals of PEM fuel cells – A review, Y. Wang 
et. al. 2020 

51 Seasonal storage and alternative carriers: A 
flexible hydrogen supply, Reuß, M. et. al. 2017 

52 Study on early business cases for H2 in energy 
storage and more broadly power to H2 applications, 
Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking 2017 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369702119304948
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369702119304948
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369702119304948
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261917305457
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261917305457
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/P2H_Full_Study_FCHJU.pdf
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/P2H_Full_Study_FCHJU.pdf
https://www.fch.europa.eu/sites/default/files/P2H_Full_Study_FCHJU.pdf


Stockholm Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus 

 

 
                                      
                Eesti Vesiniku Teekaart
  32 

 

6.3 Laiaulatuslik kasutuselevõtt (2030-2050) 

 

Tabel 5. Eesmärgid aastateks 2030 - 2050 

Heitkoguste vähendamise potentsiaal. 

Transport 

Süsinikdioksiidi heite vähendamine 2,1 miljoni tonni CO2ekv. võrra, mis 
moodustab umbes 86% transpordisektori koguheitest (2,44 miljonit tonni 
CO2ekv.)   

Tööstus 

CO2 heite vähendamine kuni 0,5 miljoni tonni CO2ekv. võrra, mis tuleneb 
tööstuskatlamajade dekarboniseerimisest. 

Süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine kuni 0,325 Mt CO2ekv. tänu SAF 
tööstusele. 

Ammoniaagi- ja metanoolitööstusest tulenevalt heitkoguste vähenemine 
kuni 2,2 miljoni tonni CO2ekv. võrra. 

Energiasektor 
Süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine kuni 0,02 miljoni tonni CO2ekv. 

võrra, mis tuleneb gaasiküttel töötavate avariielektrijaamade asendamisest. 

 

Rohelise vesiniku kasutamine toob kaasa heitkoguste vähenemise 2,62 
miljonit tonni CO2ekv. võrra, mis moodustab maksimaalselt 12% kogu riigi 
heitkogustest (21 miljonit tonni CO2ekv.). 

Tootmise eesmärgid 

Taastuv 
elektrienergia 

Spetsiaalselt vesiniku tootmiseks vajaliku kohaliku taastuvenergia 
tootmisvõimsuste (tuule- ja päikeseenergia) suurendamine 16 TWh+ aastaks 
2050. 

 

 

Ajavahemikku 2030–2050 võib pidada nn. vesiniku kuldajastuks. Aastaks 2030 saaks Eesti 
vesinikku toota juba ca 1,9 €/kg eest tänu CAPEXi vähenemisele ja elektrolüüsiseadmete 
efektiivsuse tõusule ning taastuvenergia kulude vähenemisele. Kulude edasine vähenemine on 
prognooside kohaselt kuni 2050. aastani umbes 1,16 €/kg8 võttes arvesse mitmesuguseid 
meetmeid, mis hõlmavad elektrolüüsiseadmete tööea pikenemist, CAPEXi ja taastuvenergia 
kulude edasist vähenemist, suuremat täiskoormuse tundide kasutamist vesiniku tootmiseks ja 
tõhusaid rahastamisvõimalusi (kaalutud keskmise kapitalihinna (WACC) vähenemine). Kuna sel 
perioodil on oodata tuuleparkide õitsengut, võib kohapeal toodetud vesinik aidata Eestil 
süsinikdioksiidiheiteid märkimisväärselt vähendada ja selle alaseid eesmärke saavutada. 
Eeldatakse, et sel perioodil on mitmed erinevad tehnoloogiad ja rakendused saavutanud 
küpsustaseme (energiasektor, hoonete ja tööstuse küte)24. Kuna odav vesinik on saadaval kogu 
Eestis ning selle aja jooksul tekib keeruline ladustamis- ja jaotusvõrk, võib vesiniku kasutamine 
kõigis sektorites märkimisväärselt suureneda. Selle aja jooksul ei ole toetusmeetmeid vaja, sest 
odav vesinik osutub ise elujõuliseks võimaluseks. 
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H2 tootmine GW-suuruste elektrolüüserite paigaldamine Eestis (5 GW+) aastaks 2050. 

Ladustamise ja joatamise eesmärgid 

Jaotus 

Spetsiaalse vesiniku torustiku võrgu arendamine katmaks suurt vesiniku 
nõudlust pikemate vahemaade ulatuses. Eesti peab olema lahutamatu osa 
üleeuroopalisest vesiniku torustikuvõrgustikust. 

Väljakujunenud tanklavõrgustik, mis teenindab kõiki maanteesõidukeid.  

Vesinikutankimise infrastruktuuri kasutuselevõtt lennujaamades, 
sadamates ja raudtee teeninduspunktides. 

Meritsi eksport suurtarbijateni Euroopas ja maailmas. 

Ladustamine 

Erinevate ladustamistehnoloogiate (vedel vesinik, LOHC, metallsorbendid, 
hooajaline maa-alune ladustamine piirkondliku koostöö kaudu) 
kasutuselevõtt Eestis.  

Tarbimise eesmärgid 

Tööstus 

Väikeste ja keskmise suurusega "rohelise" ammoniaagi/hapniku (500-2000 
tpd) ja metanooli (10-100 tpd) tehaste rajamine, et katta kohalik nõudlus ja 
võimalikud ekspordikogused.  

Kohaliku SAF-tööstuse areng ja laienemine sünteetilise lennukikütuste (E-
Fuel) tehaste laienemise läbi.  

Tööstusliku soojuse (katelde kaudu) dekarboniseerimine vesiniku 
(sealhulgas selle derivaatide) kasutuselevõtu abil. (umbes 1500 GWh)  

Transport 

Maksimaalselt kuni 50% Eesti autode koguarvust on FCEV-autod (praegust 
autode koguarvu arvestades umbes 300 000 FCEV-autot). 

90%-i PSO all olevate busside asendamine FCEV bussidega (senise arvu juures 
ligikaudu 1260 vesinikkütusel bussi PSO all)            

Eesti veoautosektori täielik dekarboniseerimine, kus rahvusvaheliste 
kaubaveoautode kasutatakse kasutusel peamiselt kütuseelementidega 
sõidukeid ning Eesti riigisisese veoautopargi (PSO alla kuuluvad 
kommunaalteenuste veoautod) puhul kütuseelementide ja akuelektriliste 
tehnoloogiliste lahenduste kombinatsiooni. 

Kõige madalama reisijate arvuga raudteelõigul rongide asendamine 
kütuseelemendi põhiste reisirongidega ja diiselmootoriga kaubarongide 
(hetkel Eestis 85 kaubarongi) asendamine kütuseelemendi põhiste 
veduritega,. 

Esimesed 5 aastat on FC lennukite ettevalmistusperiood (reisijakohtade arvu 
ja lennu kestuse suurenemine). Lühi- ja keskmaavedude korral (suurimad 
panustajad) võib juba praegu üle minna alternatiivsetele tehnoloogiatele 
(kütuseelementide akuelektriline). Rahvusvahelised lennud sõltuvad 
endiselt SAFist, kuid lennukid sertifitseeritakse 100%-liselt SAFiga sõitmiseks, 
mis katab 2050. aastaks kogu lennukikütuse vajaduse. 

100%-line üleminek kütuseelemendi põhistele tehnoloogiatele liinidel, kus 
raskete akupakkide kasutamine ei ole pikkade või madalate veeteede tõttu 
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otstarbekas lahendus, ning e-kütuste kättesaadavus suurtes sadamates 
rahvusvaheliste kaubalaevade jaoks. 

Hooned 

Suurte kütuseelementidel põhinevate koostootmisjaamade kasutuselevõtt 
lokaalsete küttelahendustena avaliku- ja erasektori hoonetes.  
RFNBOde/E-kütuste/SNG kasutamine suurtes põletuskateldes soojuse 
tootmiseks.  

Energiatoomine 

250 MW võimsusega maagaasil töötavate avariielektrijaamade asendamine 

kütuseelemendipõhise elektrijaamaga, toetamaks elektrivõrku 

hädaolukorras.   

 

Vesinikkütuseelementide rakendamine võrkude tasakaalustamise ja 
abiteenuste pakkujana.  

Kütuseelemendil võrguühenduseta ja varutoite rakenduste väljaarenenud 
küps turg. 

Eksport 
Eesti on oluliseks partneriks ELi keskkonnasõbraliku vesiniku ja selle 
tehnoloogiate kaubanduses.  

 

6.3.1 Vesiniku tarbimise eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud tegevused 

Vesiniku rakenduste laialdasemaks 
kasutuselevõtuks ja turu arendamiseks Eestis 
on vajalikud järgnevad tegevused. 

Sotsiaalsed tegevused 

Tarbijad on kõikides sektorites hästi 
infomeeritud vesiniku kasutamise eeliste 
osas. Erinevate vesiniku tarbimisega seotud 
ärimudelite esile kerkimine ja nende kohta 
käiva info levitamine, võimaldab tarbijatel 
teha majanduslikult ning keskkonna 
seisukohast kasulikke otsuseid. Vesinikust 
saab Eesti majanduse lahutamatu osa ja seda 
väärtustatakse kui elutähtsat energiakandjat, 
mis toob kasu majandusele, riigi arengule, 
ettevõtetele ja aitab vähendada CO2 
heitkoguseid.   

Tarbijaid tuleb teavitada kütuseelemendil 
põhinevate sõidukite eelistest (s.h. 
majanduslik ja keskkonnaalane kasu), selleks 
et neid eelistataks fossiilsetel kütustel 
põhinevate sõidukite asemel.  

Hajaasustustes ja äärealadel võetakse vesinik 
energiasüsteemides laialdaselt kasutusse 
tänu ettevõtete kaasamisele ja nende 
poolsete kasumlike ärilahenduste tekkimise.  

Pööratakse tähelepanu vesinikul põhinevale 
kütmisele, eriti tööstussektoris ja äärealadel. 
Uue keemiatööstuse poolt välditud 
heitkoguste esiletõstmine 
poliitikakujundajate ja tööstusharu osaliste 
poolt. 
Vesiniku kui vähese heitega eksporditava 
kauba esiletõstmine.   

Majanduslikud tegevused 

Pärast 2030. aastat, kui roheline vesinik on 
kättesaadav konkurentsivõimeliste 
hindadega ja vesiniku 
rakendustehnoloogiate maksumus väheneb 
tänu masstootmisele, vähenevad kogukulud 
ning turg muutub enamike transpordisektori 
lahenduste jaoks isetoimivaks. Täna on 
kütuseelemendil töötavate autode hind 
ligikaudu 60 000-70 000 €, mis on enam kui 
kaks korda kõrgem sama klassi diiselautode 
hinnast. Kuluprognoosid näitavad, et 
perioodil 2030-2050 langeb kütuseelemendil 
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töötavate autode hind 70-80%53. Seega 
selleks, et suunata eratarbijaid heitevabade 
transpordivõimaluste poole, tuleks 2030-
ndate aastate alguses kehtestada riiklikke 
toetusprogramme, mis põhinevad 
kütuseelemendil töötavate sõidukite ja 
diiselmootoriga autode hinna erinevusele. 
Need toetusprogrammid peaksid aga aastate 
jooksul vähenema.  

Rohepöörde toetamiseks ja rohelisel vesiniku 
põhinevate majandusmudelite 
edendamiseks, nt roheliste kemikaalide nagu 
ammoniaak või metanool, on välja töötatud 
EL-I rahastamisprogrammid (nt InvestEU, 
lihtsustatud riigiabi(IPCEI), ELi 
regionaalarengu ja Ühtekuuluvusfond jne).  
Võib eeldada, et pärast 2030. aastat 
suureneb rohelise vesiniku turuküpsus 
mitmekordselt ja heitkogustega kauplemise 
süsteemi hindade tõus aitab muuta vesiniku 
derivaatide turu konkurentsivõimeliseks, 
mistõttu toetuste roll väheneb, sest turg 
muutub isetoimivaks.  

Kiire tehnoloogilise õppimiskõvera 
tulemusena muutub vesiniku kasutamine 
kütuseelemendil töötavate elektrijaamades 
tippkoormuse korral võrgu tasakaalustamisel 
konkurentsivõimeliseks. Rohelise vesiniku 
kasutamise stiimuleid saab kasutada 
täiendavate toetustena elektrihindade 
säilitamiseks tippkoormuse tingimustes. 
Seetõttu on võimalik loobuda tippkoormuse 
ajal elektrijaamades maagaasist 
elektrienergia tootmisest ja kaotada 
täielikult energiasektori sõltuvus imporditud 
maagaasist.  

Piirkondlik koostöö  

Kõik tehnoloogilised ja regulatiivsed 
barjäärid on kindlaks tehtud ja kõrvaldatud.  

Piirkondliku koostöö tugevdamine 
Põhjamaade ja Balti riikidega. 

 
53 Fuel Cell Price to Drop 70-80% as Production 
Volume Scales, Pocard 2020 

Piiriüleste tehnoloogiliste impordi-
/eksporditeede edasine arendamine piisavalt 
välja arenenud tasemeni, jätkates igapäevast 
kaubandust. Rohelisel vesinikul (SAF, 
ammoniaak, metanool jne) põhineva 
keemiatööstuse laiendamine koos Balti 
riikidega, mis hõlmaks ka kaubandust ja 
kasutuselevõttu. Kütuseelemendil 
põhinevate sõidukite arendamise ja 
kasutuselevõtu suurendamine (veoautod, 
parvlaevad, rongid ja bussid), mis hõlmab 
riikidevahelist koostööd.  

Kütuseelementidel põhineva avariitoiteallika 
arendamine ja rajamine Balti-Põhjamaade 
elektrituru jaoks.  

Teadus- ja arendustegevus 

Hästi väljakujunenud teadus- ja 
arendustegevuse ökosüsteem, mis jätkab 
tehnoloogiliste edusammude tegemist. 
Tugevad vesiniku kompetentsikeskused, mis 
tegelevad vesinikuga seotud 
teadusuuringutega kõikides võimalikes 
valdkondades (nt vesinikupõhine kütmine 
kütuseelemendil põhinevates 
mikrokoostootmisjaamades ja põletamise 
abil, kütuseelementidel põhineva avariitoite 
võrguühendus, roheliste vesinikupõhiste 
kemikaalide tootmine ja kütuseelementidel 
põhinev transport).  

6.3.2 Vajalikud tegevused vesiniku 
tootmise eesmärkide 
saavutamiseks 

Sotsiaalsed tegevused 

Vesinik on muutunud Eesti majanduse 
lahutamatuks osaks ja seda peetakse 
elutähtsaks energiakandjaks, mis toob kasu 
majandusele, riigi arengule, ettevõtetele ja 
CO2 heitkoguste vähendamisele. Ettevõtjad 
ja riigiametnikud suhtlevad tarbijatega ning 
rõhutavad rohelise vesiniku tootmise 
olulisust, sest see võimaldab suures koguses 
taastuvenergia ülejääki salvestada. 

 

 

https://blog.ballard.com/fuel-cell-price-drop
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Energiajulgeoleku suurendamiseks ja 
majanduskasvu kindlustamiseks proovitakse 
tarbijate vesiniku ulatusliku kasutuselevõtu 
toetamist veelgi tõsta.   

Majanduslikud tegevused 

Kuni 5 GW elektrolüüsivõimsuse 
kasutuselevõtmiseks on 2050. aastaks vaja 
ligikaudu 2,5 miljardi euro suurust 
investeeringut, võttes arvesse elektrolüüsi 
erikulu 900 €/kw ja kulude vähenemist 
umbes 80% võrra kuni 2050. aastani. 54 

Kuni 16 TWh taastuvenergia nõudluse 
rahuldamiseks on 2050. aastani vaja teha 
10,6 miljardi euro suurune 
kapitaliinvesteering, mis võib hõlmata 
järgmist: 215 miljonit eurot 700 MW 
päikeseenergia kasutuselevõtuks, 496 
miljonit eurot 500 MW maismaatuuleparkide 
kasutuselevõtuks ja 9,893 miljardit eurot 3 
508 MW avamere tuuleparkide 
kasutuselevõtuks. Eeldades, et PV erikulu on 
0,5 miljonit €/MW ja kulude vähenemine 
65% kuni 2050. aastani, 
maismaatuuleparkide erikulu on 1,23 
miljonit €/MW ja kulude vähenemine 33% 
kuni 2050. Aastani, avamere tuuleparkide 
erikulu on 3,59 miljonit €/MW ja kulude 
vähenemine 36% 2050. aastani. 5556 57 
Piirkondlik koostöö 

Kõikide olemasolevate 
elektrolüüsitehnoloogiate ristumine, 
taastuvenergia arendamine, arukas 
integreerimine, migratsioon ja Põhjamaade 
ning Balti riikidega arutlemine erinevate 
ärivõimaluste osas, saavutamaks GW-I 
võimekus elektrolüüseritega.  

Eesti vesiniku tootmise tarneahel ja oskused 
laienevad tänu globaalsele ja regionaalsele 
tehnoloogilisele arengule, oskuste, teabe ja 

 
54 Green Hydrogen Cost Reduction: Scaling up 
Electrolysers to Meet the 1.5⁰C Climate Goal, 
IRENA 2020 
55 Impact of weighted average cost of capital, 
capital expenditure, and other parameters on 

vesiniku impordile/ekspordile. Potentsiaalne 
piiriüleste vesinikuklastrite moodustumine.  

Teadus- ja arendustegevus 

Kiirendatud elektrolüüserite uurimine jätkub, 
parandamaks nende tõhusust (kuni 76% 
LHV), vähendamaks kapitalikulusid (kuni 
80%), pikendamaks eluiga (kuni 20 aastat) ja 
vähendamaks elektrikulusid (kuni 62%), mis 
aitavad saavutada madalaid LCOH 
väärtuseid.  

6.3.3 Ladustamise ja jaotamise 
eesmärkide saavutamiseks 
vajalikud tegevused 

Sotsiaalsed tegevused 

Vesiniku jaotamist torustiku, haagiste ja 
muude meetodite kaudu tuleb pidada 
oluliseks osaks kohaliku ja rahvusvahelise 
energianõudluse rahuldamisel. Vesiniku 
ladustamine muutub üha olulisemaks 
teemaks, kuna rakendused 
(kütuseelemendiga sõidukid, elektrienergia, 
hooned jne) muutuvad laialdaselt 
kasutatavaks. Suuremahulise ladustamise ja 
jaotamise tekkimisel tuleb vesiniku 
ohutusest teavitada kõiki tarbijaid.  

Sidusrühmasid tuleb teavitada kõikide 
torustike kasutuselevõtu, tanklate rajamise 
ja ladustamisvõimalustega arengutega 
seoses.  

Majanduslikud tegevused 

Pikemas perspektiivis pärast 2030. aastat, kui 
tehnoloogia areng paraneb, võiks erinevaid 
vesiniku ladustamise tehnoloogiaid kasutada 
vastavalt nende sobivusele antud olukorras, 
et hoida ladustamise kulud ja tingimused 
optimaalsetena.    

future utility-scale PV levelised cost of 
electricity, Vartianen E. et. al. 2019 
56 Benchmark capital expenditure for utility-
scale solar photovoltaics worldwide from 
2010 to 2020, Statista 2021  
57 The Future of Hydrogen, IEA 2019 
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Pärast 2030. aastat oleks vaja spetsiaalset 
vesiniku torustikku, et transportida suuri 
koguseid vesinikku riigi siseselt ja eksportida 
seda naaberriikidesse. Torustikuvõrk, mille 
pikkuseks eeldatakse 200-400 km, võib 
vastavalt pikkusele maksta ligikaudu 105-140 
miljonit eurot või 210-280 miljonit eurot.5859 
Torustiku pikkused on vaid soovituslikud, et 
anda ülevaade ligikaudsetest kuludest, ning 
need ei sisalda ühenduspunktide või 
tehniliste dimensioonide üksikasjalikku 
hindamist.  

Piirkondlik koostöö 

Kõik tehnoloogilised ja regulatiivsed 
barjäärid on kindlaks tehtud ja kõrvaldatud. 
Piirkondlike ettevõtete tugevdamiseks 
Põhjamaade ja Balti riikide kaudu.  

Riikidevahelise torustiku arendamine ja 
seega ka Euroopa vesiniku selrooga seotud 
Eesti plaanite saavutamine. Sellisel viisiil 
muutub vesiniku jaotamine torustike kaudu 
peamiseks lahenduseks asendades 
veoautode haagiseid. Sel perioodil on oodata 
tanklate laiaulatuslikku ja tehnoloogiliselt 
hästi arenenud kasutuselevõttu, mis 
teenindavad kohalikke ja rahvusvahelisi 

kütuseelemendil töötavaid sõidukeid 
(veokid, sõiduautod, rongid, bussid, 
lennukid).  

Piirkonnas on loodud vesiniku eksporditeed 
meretranspordi kaudu. 

Naaberriikidega läbi viidavad tehnoloogilised 
teadusuuringud vesiniku ladustamise ja 
jaotamise lahenduste kohta saavad sel 
perioodil suurima hoo sisse.  

Teadus- ja arendustegevus 

Väljakujunenud teadus- ja arendustegevuse 
ökosüsteem, mis jätkab tehnoloogiliste 
edusammude tegemist. Tugevad vesiniku 
kompetentsikeskused, mis tegelevad 
kiirendatud erinevate ladustamismeetodite 
ja -tehnoloogiate teadusuuringutega (LOHC, 
metallsorbendid, ammoniaak, veeldatud 
vesinik, hooajaline maa-alune ladustamine 
jne).  

Vesiniku ladustamise meetodid nagu 
metallsorbendid ja LOHC, saavutavad Eestis 
tehnoloogilise küpsuse koos keemiatööstuse 
tekkimisega ja neid kasutatakse vastavalt 
vajadusele.  

 

 
58 
https://www.researchgate.net/publication/3
31048757_Thermodynamic_and_Technical_I
ssues_of_Hydrogen_and_Methane-
Hydrogen_Mixtures_Pipeline_Transmission  

59 https://www.mdpi.com/1996-
1073/10/7/957  
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6.4 Vajalik õiguslik ja administratiivne tugi  

Teekaardi eesmärkide ja tegevuste ellu viimiseks ning õiguslike ja administratiivsete tõkete 
kõrvaldamiseks vajalikud tegevused on kirjeldatud samuti teekaardi perioodide ning väärtusahela 
osade kaupa. 

 2021-2025 

TARBIMINE 

 

Rohelise vesiniku päritolutagatissüsteemi rakendamise toetamine ELi tasandil ning CertifHy60 

projekti tulemuste võimalikult kiire riiklikesse õigusaktidesse sisse viimine, sh Alternatiivkütuste 

seadus, Vedelkütuse seadus, Vedelkütuste erimärgistamise seadus. 

Vesinikkütuste ja vesinikpõhiste sünteetiliste ja SAF kütuste määratluse, ühtsete standardite ja 

sertifikaatide väljatöötamine ja rakendamine. Vajalike muudatuste sisse viimine 

Alternatiivkütuste seaduses, Vedelkütuse seaduses, Vedelkütuste erimärgistamise seaduses. 

Konkreetsete suuniste välja töötamine vesinikutanklate ja elektrolüüsijaamade lubamise, 
ehitamise ja käitamise hõlbustamiseks. Vajalike muudatuste tegemine tankimist käsitlevates 
õigusaktides nagu Alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtu ohutusnõuete määrus. 
Fossiilkütuste järk-järguline CO2 heite maksustamine (s.h. Piiril kohaldatav süsinikdioksiidi 
kohandusmehhanism) ning kütuseelemendiga ja saastevabade sõidukite maksudest ja 
registreerimismaksudest vabastamise võimaldamine (eelkõige lähiaastatel 2021-2030). 
Riigihangetes vesiniksõidukite eelistamine võrreldes teiste lahendustega, eelkõige seal kus BEV 

sõidukid ei ole eelistatud. 

Vesinikusõidukite hooldusteenuseid pakkuvatele ettevõtetele ühiste eeskirjade/juhiste 

väljatöötamine. 

Mitterahaliste stiimulite välja töötamine vesiniksõidukite omanikele nagu tasuta või vähendatud 

tasuga parkimine jmt. 

Pikaajaliste poliitiliste eesmärkide ning õigusraamistiku kujundamine kütuseelementidega 

mikrokoostootmisjaamade tehnoloogiate kasutuselevõtuks ja paigaldamiseks hoonetes ning 

sätestamine Ehitusseadustikus ja Seadme ohutuse seaduses. 

Reeglistiku koostamine vesinikuga ühilduvate seadmete (nt gaasikütteseadmed) tootmiseks, 

Seadme ohutuse seaduse ja Toote nõuetele vastavuse seaduse täiendamine. 

Kodumaise rohelise keemiatööstuse loomise toetamiseks vajaliku õigusraamistiku, sh CO2 

kogumise ja kasutamise (CCU) poliitiliste eesmärkide kujundamine ning asjakohaste õigusaktide 

üle vaatamine: Planeerimisseadus, Energiamajanduse seadus, Alternatiivkütuste infrastruktuuri 

tegevuskava, Alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtu ohutusnõuded. 

Toetava regulatiivse raamistiku kujundamine kütuseelementide hõlpsamaks ühendamiseks 

elektrivõrguga ja sisse viimine Elektrituruseaduses 

Elektrolüüsijaamade ja nendega seotud energiasalvestiste tegevusraamistiku täpsustamine ja 

Elektrituruseaduse kohandamine. 

Energiasalvestusse sisestatud elektrile kohaldatava võrguteenuse hinna ümberkujundamine ja 

selle muudatuse sisseviimine Elektrituruseaduses. 

TOOTMINE 

 

Rohelise vesiniku tootmiseks vajaliku taastuvenergiamahu suurendamine läbi seadusandlike 

piirangute leevendamise, meretuuleparkide tegevuskava loomise ja rakendamise ning tuule- ja 

päikeseenergia tootmisprojektide toetamine läbi taastuvenergiaoksjonite. Avamere tuulepargi 

rajamise sisse viimine ENMAK-i integreerituna vesinikunõudlusega. 

Ettevõtluslihtsuse tagamine elektrolüüserite kasutuselevõtu toetamiseks ja nn. riigisisese 

seeriatootmise soodustamiseks ja vajalike võimsuste tagamiseks. 

 
60 https://www.certifhy.eu/  
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Vesiniku tootmisrajatiste erinõuete ja tsoonikeeldude kohta juhiste välja töötamine ning vajalike 

planeerimistingimuste ja ehituslubade andmise protsessi lihtsustamine ja ühtlustamine 

Planeerimis- ja Ehitusseaduses ning Kemikaaliseaduses. 

Elektrolüüserite kasutuselevõtu integreerimine kohalikku energiaseadustikku: Elektrituruseadus, 

Energiamajanduse korralduse seadus, Alternatiivkütuste taristu tegevuskava, Alternatiivkütuste 

taristu kasutuselevõtule esitatavad ohutusnõuded. 

Päästevõimekuse tegevuskava loomine ja muudatuste sisse viimine Päästeseaduses ja 

Tuleohutuse seaduses. 

Riigiabimeetmete üle vaatamine ja kohandamine vesinikulahendustesse investeerimise 

motiveerimiseks 

JAOTUS- JA 
LADUSTAMINE 

 

Riiklikus seadusandluses taastuvate gaaside osakaalu kindlaksmääramine kogu gaasitarbimises ja 

taastuvate gaaside segamisel mandaadi kujul gaasitarnete puhul. 

Tehniliste ja gaasikvaliteediga seotud küsimuste hindamine vesiniku kasutamiseks gaasivõrkudes 

ja õigusraamistiku täiendamine Maagaasiseaduses ja Kaugkütteseaduses. 

Torustiku standardite ühtlustamine vesinikusobivuse tagamiseks ning seadusmuudatuste 

tegemine Maagaasiseaduses ja Kaugkütteseaduses. 

Maanteedel transportimiseks vesiniku koguse ja rõhu piirnormide kehtestamine ning võimalikke 

maantee- (sillad, parkimine) või autojuhtide piirangute ja sertifikaatide täpsustamine 

asjakohastes õigusaktides: Ohtlike veoste Rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe, 

Kemikaaliseadus, Teeseadus 

Juhiste ja sertifikaatide välja töötamine vesiniku meritsi transpordiks, sh sadamas käitlemine ning 

muudatuste sisse viimine Meresõidu ohutuse seaduses ja Kemikaaliseaduses. 

Vesiniku ladustamisrajatiste erinõuete ja tsoonikeeldude nõuete välja töötamine ning 

planeerimistingimuste ja ehituslubade andmise protsessi lihtsustamine ja ühtlustamine 

Planeerimisseaduses, Ehitusseaduses ning Kemikaaliseaduses 

Naaberriikide vahelise ladustamisvõimaluste uurimine ja vastava poliitilise- ja õigusraamistiku 

tagamine. 
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 2025-2030 2030-2050 

TARBIMINE Riiklike säästva lennukikütuse (SAF) segamise 

eesmärkide suurendamine (eelkõige E-kütuste puhul) 

ja seadusandliku toe loomine tootmise ja kaubanduse 

laiendamiseks. 

Reguleeritud ja loomulikult toimiva 

turu tagamine vesinikurakenduste 

laialdaseks kasutuselevõtuks. 

Rohelisel vesinikul põhinevate tööstuste ärimudelite 

riiklik toetamine (roheline ammoniaak, roheline 

karbamiid, roheline metanool), piiriüleste tegevuste 

(import/eksport) soodustamiseks ja laiendamiseks. 

Riikidevahelise vesinikuga kauplemise 

rahvusvaheliste suundumuste ja 

strateegiatega kaasaskäik ja Eesti 

oludele kohandamine. 

Laiendamaks õigeaegselt heitevaba lennundustegevust 

ja vesinikupõhise lennunduse kommertskasutusse 

võtmist pärast 2035. aastat, tuleb aastaks 2030 

kehtestada kompaktne kogum seadusandlikke ja 

regulatiivseid meetmeid vesinikutehnoloogiate 

kasutuselevõtuks kommertslennunduses. 

 

Võimaluste analüüsimine vesiniku kui riiklikul tasandil 

energiajulgeoleku tagaja kasutamine läbi 

taastuvenergia hooajalise salvestamise koos 

kütuseelemendil põhinevate elektrijaamadega 

tipukoormuse katmiseks. 

 

TOOTMINE 

 

Elektrolüüserite tootmisvõimsuste ja tõhususe 

suurendamiseks vajalike asjakohaste seaduste 

ülevaatamine ja täiendamine. 

Poliitilise- ja seadusandliku raamistiku 

ülevaatamine ja asjakohastamine 

vastavalt turu edaspidistele 

arengutele. 

Fossiilsete ressursside kasutamisega seotud CO2 

heitkoguste piiramise poliitika ja vajaliku 

maksustamispoliitika ülevaatamine. 

 

Täiendavate stiimulite pakkumine 

vesinikutehnoloogiate ja infrastruktuuri arendajatele 

elektrolüüserite kasutamiseks taastuvenergia 

tootmisrajatiste juures. Paindlikud maksustiimulid 

tööstusettevõtetele, mis vastavalt tootmisvõimsuste 

suurenemisele vähenevad. 

 

JAOTUS- JA 
LADUSTAMINE 

 

Erainvestoritele lihtsustatud kujul äritegevuse 

võimaldamine jaotus- ja ladustamisvõimekuse 

kiiremaks tõstmiseks. 

Poliitilise- ja seadusandliku raamistiku 

ülevaatamine ja asjakohastamine 

vastavalt turu edaspidistele 

arengutele. 

Eesti sadamatest piiriülest jaotust ning naaberriikide 

vahelisi ladustamisvõimalusi toetava õigusruumi 

loomine. 

 

 

 

 

 

 


