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MIKS TUUMAENERGIA?
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Allikas: World Nuclear Association

1. Tuumaenergia CO2 heitkogus toodetud kWh kohta üks 
madalaimaid



NON-PUBLIC

Surmade arv toodetud TWh energia kohta on üks väiksemaid. 

2. Tuumaenergia on üks ohutumaid energia tootmise viise

Erinevate energiaallikate põhjustatud suremuse määr õhusaaste ja õnnetuste tagajärjel
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3. Tuumaenergia maakasutus on väga väike



8

Allikas: IEA 

4. Tuumaenergia ressursikasutus on väga väike

Offshore wind

Onshore wind

Solar PV

Nuclear

Coal

Natural Gas

Puhta energia tehnoloogiates kasutatavad mineraalid võrreldes teiste elektritootmisviisidega.

Source: IEA 
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• EL Teadusuuringute Ühiskeskus (Joint
Research Centre – JRC) hindas tuumaenergia 
tootmise kogutsükli mõjusid nii 
kliimaeesmärkide kui keskkonnamõjude osas, 
pöörates seal hulgas erilist tähelepanu 
tuumajäätmetele. 

• JRC raporti järeldus: tuumaenergia tootmine 
ei kahjusta inimeste tervist ega keskkonda 
rohkem kui ükski teine jätkusuutlik 
energiatootmise tehnoloogia ehk 
tuumaenergia vastab roheenergia 
tingimustele, on jätkusuutlik ning sobib EL 
taksonoomiasse
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5. Tuumaenergia on jätkusuutlik

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en.pdf


MIKS EESTI VAJAB 
TUUMAENERGIAT?



MIKS EESTI VAJAB TUUMAENERGIAT?

• Energia julgeolek
• Energia varustuskindlus
• Kõrgelt tasustatud töökohad 
• Maksutulu riigile ja omavalitsustele
• Kliimaeesmärkide saavutamiseks (CO2 ja NetZero)
• Siseriiklik tootmine (import -> eksport)
• Reguleeritav ja puhas energia
• Kõrgtehnoloogiline hüpe Eesti energeetikas
• T&A – lisanduv teadus ja arendustegevus



Eesti ja regiooni elektri defitsiit ainult kasvab ja 
energiakriis süveneb

-4 TWh

-1 TWh

-9,6 TWh

-35,7 TWh

-30 TWh

-13 TWh

-5 TWh

-72 TWh-33 TWh

-68 TWh

• Venemaast ühendatakse lahti 2025

• Põlevkivi jaamad suletaks CO2 tõttu

• Päike ja tuul toodavad ainult 1/3 ajast 

• Palju Euroopa reguleeritavaid võimsusi 
suletakse (kivisüsi ja vanad tuumajaamad)

• Põhjala aastane energia tarbimine kasvab 
hinnanguliselt +100TWh aastaks 2030



Kuidas saavutada süsinikneutraalsus?
• Import? – Ei ole majanduslikult kasulik, ega sõltumatu 

• Gas? – Ei taga energiajulgeolekut, põletamine CO2 mahukas.

• Biomass? – Meile ei meeldi metsade põletamine. Põletamine on CO2 mahukas.

• Taastuvad? – Hüdrot ei ole. Päike/tuul vahelduvad ja pole siis kui vaja (talvel), suur lisakulu kogu 
süsteemile (maakasutus + võrguarenduse + salvestamise vajadus). Salvestamine võimalik vaid 
päevaste tippude katmiseks. 

• Vaja on jätkusuutlikku lahendust: dekarboniseerimist, elektrifitseerimist – stabiilset, 

reguleeritavat ja mõistliku hinnaga tootmist - tuumaenergiat!
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Kes on päriselt rohelised? 

75GW kivisöe 
elektrijaamu 
suletakse 2030-40
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1. Tiim kasvanud 15+ liikmeliseks

2. 40+ uuringut-analüüsi; 26 erinevalt 
organisatsioonilt ja koostööpartnerilt; 
väärtusega üle 700 000 €

3. Kaasatud kapitali 3,9 mln €

4. Eesti riik mõtleb aktiivselt kaasa –
Tuumaenergia töörühm ja alamtöörühm

5. Inimeste toetus on kasvanud 68%ni

6. Noorte suur huvi.

Oleme saanud kindluse, et Eesti on võimalik 
väikereaktoreid rajada

Eestis leidub vähemalt 5 piirkonda, kuhu on võimalik 
väikereaktorit rajada ning Eesti geoloogia on sobiv ka 
kasutatud tuumkütuse ohutuks ladustamiseks.

3 AASTAT



Plaanitud üle 15 erineva töö ja analüüsi, sh:
• VMR kasutuselevõtu programm (projektiplaan)
• Litsentseerimise plaan
• Lepingute ja hangete plaan
• Tööjõu arendamise plaan
• 600 MWe VMR projekti finants strateegia
• Eelarve plaan
• Keskkonnamõju hindamise programm
• Radioaktiivsete jäätmete käitlemise kava
• VMR kasutatud kütuse käitlemise kava

Fookus 2022: Projekti detailsed plaanid



1. EU seisab tõsise energia kriisi lävel ning see, mida me seni oleme 
näinud on vaid kõige algus.

2. Tööd mida teinud oleme on andnud kindlust, et meie suund on õige. 
3. Meie arvutused ja hinnangud tuleviku osas on osutunud tõeks ja seda 

palju rohkem kui me oodanud oleksime. Energiaturu arengud toetavad 
tugevalt meie seniseid teese ja plaane. 

4. Peame pühendunult jätkama, kasvatama meie organisatsiooni ja 
pädevusi, töötama välja järjest detailsemad plaanid, et samm sammult 
oma eesmärkideni liikuda.

5. Peame olema ka kriitilised teistes riikides väljakujunenud praktikate 
osas ja õppima vigadest, vajadusel optimeerima ja olema 
innovatiivsed. Alati ei pea käima teiste tallatud radu. 

6. Eesti väikereaktor ei ole ‘võimatu missioon’, vastupidi - tuleb vaid 
plaanipäraselt, järjekindlalt ja targalt tööd teha. Kui tahame, siis 
suudame!

7. Aga me ei tee seda projekti ka hambad ristis, see peab olema Eesti 
inimeste ja poliitikute tahe. See peab olema midagi, millest kogu Eesti 
võidab.

8. Meie selge plaan on viia Eesti energeetika 21sse sajandisse!

Mõtteid kokkuvõtteks



AITÄH!


