
Vesinik  kui  uusi  võimalusi  
pakkuv energiakandja   

kliimamuutuste  ohjeldamisel

Vesiniku töörühma  moodustamine, 25.okt. 2019
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Läbimurre valitsuses on sündinud
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MIS ON EESMÄRK?

•Kas nõuandev kogu Keskkonnatehnoloogia osakonnale või 
Kliima-osakonale ?

•Milles seisneb töörühma töö?

•Millised volitused on töörühmal?

•Kui suur peaks olema töörühm, et töö oleks efektiivne?

•Millised institutsioonid peaksid olema selles esindatud?

•Kui tihti hakatakse koos käima? Kas regulaarselt või vajadust mööda?

•Kes juhib töörühma?
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Käesolev seis vesiniku kasutuselevõtmisel

• KeM on võtnud vesiniku üheks oma prioriteediks

• Kuidas on lood teiste ministeeriumite ja asutustega? MKM, EAS, KredEx, 
Sots.Min, Terviseamet  ...? 

• Linzi leppega (sept. 2019) ühinemisega kaasnevad kohustused 

• Tallinna linna 2016.a. dets. allakirjutatud koostööleping FCH2 and JU’ga

• Kaardistada kõik vesiniku ja kütuseelementidega tegelevad asutused ja 
organisatsioonid - TÜ Keemia Instituut, AS Elcogen, KBFI, jt.

• Võrdlus ja koostöö lähimate naabritega (Soome, Rootsi, Läti, leedu)

•Olemasolevad sidemed Euroopa institutsioonidega: H2020, FCH2 and JU; 
H2BUS, jt
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Lähikuude ülesanded  (1)

•Koostada SWOT analüüs tegusa stardipositsiooni  tagamiseks

•Vesiniku Teekaart (Roadmap) välja töötada

• „Muna-kana“ probleemi lahendamine. Vesinikutanklate küsimus 
valitsuse lauale viia. 

•Maksimumprogramm – 4 tanklat: Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu.

•Taastuvate allikate baasil „rohelise/puhta“ vesiniku tootmine 
elektrolüüsil.

•Miinimumprogramm – SMR meetodil (maagaasi baasil)  piloottankla 
Tallinnas.  Aga seda tuleks siiski vältida.

•Tehnilise Järelvalve Ametiga konsulteerimine, kaasamine töögruppi.
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Lähikuude ülesanded  (2)

•Õigusloomega tuleb kohe alustada. Õiguslike- ja finantsiliste 
aspektide kaardistamine

• SEI Tallinna keskuse poolt koostatud „Kliimaambitsiooni 
tõstmise.....2050.aastani“ edasiarendamine

•Vesinikuühingu poolt k.a. juulikuus VV (KeM, MKM), Riigikantseleile, 
Peaministrile, Presidendile pakutud 20 meetmest koosneva 
ettepanekute paketi analüüsimine ja täiendamine

• SEI T töös koostatud arvutusmudelite kättesaadavaks tegemine ja 
meetmetepaki edasiarendamine ning mudeldamine

•Kaasamine, kaasamine, kaasamine
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Eesti Vesinikutehnoloogiate ühingu poolt esitatud 
meetmed/ettepanekud
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Energia hajutatud tootmise tehnoloogiad Eestisse

Distributed Generation / Source: VTT
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Eesti strateegiline eesmärk võiks olla  - VESINIKUMAJANDUS
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Lootus esimesele töötavale  vesinikutanklale on täiesti olemas!

https://pbs.twimg.com/media/EB8MR8RXkAAg60v?format=jpg&name=large

https://pbs.twimg.com/media/EB8MR8RXkAAg60v?format=jpg&name=large
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TÄNAN!

TiiT Kallaste
Eesti Vesinikutehnoloogiate ühing

tiit.kallaste@h2est.ee

mailto:tiit.kallaste@h2est.ee

