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Iga liigutus nõuab energiat!



Koopainimese elamiseks oli vaja:

▪ talutavalt sooja kliimat,

▪ toitu ehk biokütust, millest inimkeha sünteesib 

ained, mis kasvatavad lapsed suureks, tagavad 

emmedele-issidele jõu ja tervise, et kanda hoolt laste, 

pere ja hõimu eest.

▪ põlevkütust, et jahedal ajal eluruumi soojendada



Aegadega...

▪ Hõimud koondusid rahvasteks ja ühiskondadeks,

▪ Ühiskondades tekkis kihistumine,

▪ Tekkis kaubatootmine ja -vahetus ehk teisisõnu -

majanduselu

Rohkem töötegemist vajas suuremaid energiahulki, et 

tööpere jaksaks, et materjale oleks, et valmiskaupa 

valvata ja kaitsta varaste eest jne.



Millised on inimväärsed elamistingimused? Mis 

selle juurde ilmtingimata kuulub?

▪ Valge, soe ja ilmakindel eluruum,

▪ Lastehoid vanemate tööloleku ajaks,

▪ Kooliharidus ning edasise elu teadmised-oskused 

lastele,

▪ Lapsevanemate tasuv tööhõive,

▪ Võimalus tasustatud puhkuseks (välisreis!),

▪ Olla terve, kena ja tugev (meditsiinikorraldus, 

arstimid, jõusaalid jpm.) 

▪ Ja veel palju muud...



Ja loomulikult:

▪ Külmkapp (täidetud toidukraamiga!),

▪ Mikrolaineahi,

▪ Mikser, blender, röster jmt., 

▪ Nõudepesumasin

▪ Pesupesumasin,

▪ Tolmuimeja,

▪ Televiisor,

▪ Arvuti, 

▪ Nutitelefon

▪ ...



Aga... iga liigutus nõuab energiat!

See on meie universaalne 

energiaallikas!

Elektri osa energia lõpptarbimises aina kasvab: tänaselt 20 %lt 

sajandi keskpaigaks 50 %ni.



Üleilmne elektrivajadus on juba kümnendi lõpuks (2030) 

maailmas vähemalt 75 % suurem kui täna.

Seda vajab nobedasti kasvav 

hulk elektrimootoreid 

(elektriautod!), 

soojuspumbad, 

plastmaterjalide ning  

vesinikkütuse tootmine.



Meie teiega ei kuulu veel selle 5 miljardi inimese hulka:

...kes vajavad konditsioneeri õhu jahutamiseks.

Täna on see olemas vaid 1/3 inimestest, kes seda vajavad.  2050. a on selliseid 

inimesi juba 7 miljardit!



Energiatootmises on olulised mõned kriitilised keemilised 

elemendid... 



Progressi hind...

Rohepööre on järsult nõudlust suurendanud.  Seetõttu 

on kasvanud hüppeliselt ka hinnad.

2021.a kasvasid Li- ja Si-ühendite hinnad 

kolmekordseks, Cu-, Ni- ja Al-hinnad igaüks 25 - 40 %. 

2022.a aprillist on Li hind veel 2,5 korda tõusnud!

Progressi lõplik maksumus on ebaselge...:

● Fossiilkütuste kättesaamine läheb kulukamaks (geograafilised 

põhjused, kulutused tehnoloogiale, ehituse kallinemine.

● Energiatootmise, salvestamise ja ülekande kulud on ütlemata 

suured.



Energiavajaduse kasv 2010 -2050



Aga kust me ikkagi elektri saame?

Täna saadakse kogu energiatarbest 80 % fossiilsetest 

kütustest.  2030.  aastaks langeb see 75 %ni ja sajandi 

keskpaigaks 50 %ni.

Süsi. Söetarbimise tipp on paaril järgmisel aastal.  2021.a 

toodeti 5600 milj. t. India ja Hiina hoiavad taset mõnda aega. 

2030.a kasutatakse juba 10-20% vähem. SEJ-d peaksid selleks 

ajaks juba söest loobuma...



Nafta. Tarbimise tipp 2030ndate keskpaigaks mahul 103 

milj.brl aastas

Suurim tarbija -

autotransport.

Nõudluse langus 

eeldabki 

elektriautode 

kiiremat levikut.

Sihiks:

2021.a - 10 % 

müüdud autodest;

2030.a - 35 % 

müüdud autodest; 

2050.a - 50 % 

müüdud autodest.



Gaas. 

Gaasitarbimise tipp 

2020ndate lõpuks.

Kahandamist 

soodustab järsult 

tõusnud hind...

Gaasi populaarsus 

tingitud tema “puhtusest”

Tarbimise suurim kasv 

Hiinas: elektritootmine ja 

tööstus.



Taastuvenergia hulk kasvab kõigist kiiremini!

Kasvab 28 %lt 2021.a 43 %ni 2030 ainuüksi tuule- ja 

päikeseenergia arvel ning kokku 80 % 2050. aastaks.

Sellele lisandub bioenergia, vee- ja geotermaalne energia.

Tuumaenergia.

Euroopas ja Põhja-

Ameerikas tootmine 

kahaneb. 

Peamine kasv 

Hiinas (söe 

asenduseks!) ja ka 

Indias. 

Kogukasv 1,8 korda.



Põlevkivi.

Põlevkivi (kukersiit) kütteväärtus on vähemalt 4,9 - 11,3 MJ/kg 

(1200 -2700 kcal/kg).  Grüptoliitargilliidil enam-vähem poole 

vähem.

Varud:

Maailmas leidub põlevkivi ligi 100 riigis. Varud hinnatud 

enam kui 600 leiukohas.  Suurimad varud USAs, Kanadas 

Hiinas, Venemaal, Iisraelis, Jordaanias, Brasiilias... 

Kogu maailma põlevkivivaru on hinnatud 962 miljardile 

kuupmeetrile töödelduna põlevkiviõliks.
Seda on neli korda rohkem kui maailma naftavarusid!

Eestis hinnatakse töönduslikul määral kukersiiti sisaldava 

settekivimi varusid 2,5 milj. kuumeetri põlevkiviõli mahus. 

See on alla 2% maailmavarudest! Samas - 80% kogu 

maailma põlevkivist on välja kaevandatud Eestis!



Põlevkivi tootmine maailmas



Venemaa algatatud sõja tulemused

Vene agressivse sõja tulemusena tõusnud kütuste hind 

tõstis elektri hinda maailmas keskmiselt kuni 90 %! 

Peapõhjuseks gaasi hinna tõus (keskm. 50 %).  

Roheenergia ja CO2ga kaubitsemise roll on siinjuures 

olnud tühine. 

Säärane hinnatõus tähendab, et viimasel kümnendil kasvab 

esmakordselt inimeste hulk, kel pole võimalust kasutada 

moodsaid energiaallikaid.  Majandusraskused võtavad selle 

võimaluse 75 milj.  inimeselt, kes selle äsja saavutasid.  Ja veel 

100 milj. inimest peab tagasi pöörduma traditsioonilise biomassi 

juurde, et süüa valmistada...


