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Kunas lüüa hingekella 
põlevkivile  

ehk  
kui roheline on 

roheline? 

Hella Riisalu, PhD Oil Shale 
Competence Centre 
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Millest räägime 

• natuke põlevkivile hingekella 
löömisest ehk PÕXITist 

 

• rohkem sellest, kui roheline on 
niinimetatud roheline energia või 
vähemalt mõned selle alaliigid 
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Põhitõed põlemisest ehk CO2 

• põlemise käigus tuumaprotsesse ei toimu ehk 
süsinik jääb süsinikuks, väävel väävliks jne 

 

• süsinik annab põlemisel alati süsihappegaasi, 
ükskõik mis kujul ta põleb gaasina vedelikuna või 
tahkena 

 

• süsinik annab põlemisel alati süsihappegaasi, 
olenemata sellest kas ta põleb kodus kaminas, 
elektrijaama katlas või sisepõlemismootoris 
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Kuidas vähendada keskkonnakahjusid 

• Kummal juhul on see sama saaste koguse puhul 
kergem? 

– Saaste on kuhjatud 100 m2 suurusele platsile 

– Saaste on pihustatud ruutkilomeetrisele metsaalale  

 

• Mis juhtub, kui saastet puistata metsa kohale  
1000 korda? 

• Kas naabri metsa kohale võib karistamatult 
saastet puistata? 

• Kas naabri juures tekkinud ökoloogiline kahju 
meie juures ei loe? 
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Milleks on põlevkivi 
põhimõtteliselt kõlbab? 
• energiaallikaks 

– elekter 

– vedelkütused 
 

• orgaanilise keemia tooraineks (kui sünteetiline 
nafta näiteks) 

 

• erinevad ehitusmaterjalid 

 

• muud kasutusvõimalused 
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Mõned emotsionaalsed seisukohad 
PÕXITi ehk põlevkivile hingekella 
löömise asjus 

• Ilma põlevkivita kukub meie energiamajandus kolinal 
kokku, energiajulgeolekust rääkimata 

 

• Ärge muretsege, tööd ja leiba jätkub veel sajandiks 
(või rohkemakski?) 

 

• Paneme kohe kinni – muidu laastab veel viimase 
tükikese kodumaast! 

 

• Meie oleme Euroopa kõige suuremad saastajad tänu 
põlevkivile! 

 

• Allikas  - keskmistatud pealkirjad erinevate väljaannete 
artiklite pealkirjadest ja ajakirjanike väljaütlemistest 
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CO2 emissioonid maade lõikes 2015 
http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions  
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Põlevkivist ratsionaalsemalt 

• Allikas Hando Sutter International Symposium Oil 
Shale 100 years, Tallinn 2016 

 

• 3-4 % SKP 

 

• 177 miljonit € riigieelarvesse 

 

• 2,416 miljonit € investeeringuid 10 viimase aja 
jooksul 

 

• 7400 otsest ja 13000 kaudset töökohta 
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Hando Sutter International Symposium 
Oil Shale 100 years, Tallinn 2016 
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Eesti Taastuvenergia Koda 

• Eesti peaks minema 2030-ndaks aastaks täielikult üle 
taastuvenergial 

 

• 14 000 uut töökohta 600 miljonit € säästu imporditava 
kütuse arvelt 

 

• Sisemajanduse koguprodukt kasvab 2,2 % aastas 
 

• Süsinikdioksiidi heitmed vähenevad 15 miljonit t/a ehk 
70 % 

 

• Energia mikro ja väiketootmine 
 

• Investeeringud 4,31 miljardit eurot (umbes pool 
heitmekvootide müügist ja pool erakapitalist) 
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Anthropogenic perturbation of the global carbon cycle 

Perturbation of the global carbon cycle caused by anthropogenic activities, 
averaged globally for the decade 2006–2015 (GtCO2/yr) 

Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Le Quéré et al 2016; Global Carbon Budget 2016 

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
http://dx.doi.org/10.5194/essd-8-605-2016
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Historical cumulative emissions by country 

Cumulative emissions from fossil-fuel and cement were distributed (1870–2015): 
USA (26%), EU28 (23%), China (13%), Russia (7%), Japan (4%) and India (3%) 

Cumulative emissions (1990–2015) were distributed China (21%), USA (20%), EU28 (14%), Russia (6%), India/Japan (4%) 
‘All others’ includes all other countries along with bunker fuels and statistical differences 

Source: CDIAC; Le Quéré et al 2016; Global Carbon Budget 2016 

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://dx.doi.org/10.5194/essd-8-605-2016
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Historical cumulative emissions by continent 

Cumulative emissions from fossil-fuel and cement (1870–2015) 
North America and Europe responsible for most cumulative emissions, but Asia growing fast 

The figure excludes bunker fuels and statistical differences 
Source: CDIAC; Le Quéré et al 2016; Global Carbon Budget 2016 

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://dx.doi.org/10.5194/essd-8-605-2016
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Historical cumulative emissions by source 

Land-use change represents about 26% of cumulative emissions over 1870–2015,  

coal 35%, oil 26%, gas 10%, and others 3%  

Others: Emissions from cement production and gas flaring 
Source: CDIAC; Houghton et al 2012; Giglio et al 2013; Le Quéré et al 2016; Global Carbon Budget 2016 

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/meth_reg.html
http://www.biogeosciences.net/9/5125/2012/bg-9-5125-2012.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgrg.20042/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgrg.20042/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgrg.20042/abstract
http://dx.doi.org/10.5194/essd-8-605-2016
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/
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Kui rohelised on aga 
fossiilkütuste alternatiivid? 

• tuuleenergia - tuulikute keskkonnamõju on kohati 
ülevõimendatud, kohati alahinnatud 

 

• sama kehtib päikese-energia kohta 

 

• kõige problemaatilisem on biomassi käsitlemine, 
mida loetakse justkui süsinikneutraalseks, aga 
väävli ja lämmastikuheited ning peenosakesed ei 
kao kuhugi 

 



Biokütused on kliima seisukohalt halvemad,  
kui bensiin 

• Michigani Ülikooli Energia 
instituudi uuring 

• maisist tehtud etanool on 
kliima suhtes kahjulikum kui 
bensiin 

• siin me ei räägi maisi 
kasvatamise protsessi (maa 
harimise ja saagi koristuse) 
ega etanooli tootmise 
ökoloogilisest jalajäljest  

• esialgne eeldus oli et 
biokütus peaks andma 10 
kuni 50 % vähem CO2 
saastet, kui bensiin 
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37 % süsinikust neeldus tagasi,  
ülejäänu läks atmosfääri soojendamiseks 
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Gaasküttest 

• Maagaas kui kõige puhtam fossiilkütus?? 
 

• Põhikomponent on metaan, mis on oma keskkonna 
ohtlikuselt kordi hullem, kui süsihappegaas. 

 

• Kui me kõik oma autod kenasti gaasi peale üle viime, 
kui palju maagaasi õhku pihkub? 

 

• Kas biogaasi peale üleviimisest oleks abi? (Ka selle 
põhikomponent on metaan)? 

 

• Loomulikult ei pea gaasist loobuma, kuid efektiivsema 
ja säästlikuma kasutamise peale tasub minna küll. 
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Pisut metaanist 

• 100 aasta lõikes CH428 kordselt suurem kliima 
soojenemise potentsiaal, kui CO2 

  

• CH4 vastutab 20% ulatuses kliima soojenemise 
eest 

 

• Aastane keskmine CH4 kontsentratsioon 
1803±4 parts per billion in 2011 and 722 ppb 
in 1750. 150% kasvanud võrreldes 
industriaaleelse ajaga 
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Fossiil kütused
85-105 Tg/a

Jäätmete 
lagunemine
65-90 Tg/a

Riisi 
kasvatamine
30-40 Tg/a

Mäletsejad 
koduloomad
85-95 Tg/a

Biomassi 
põlemine & 
biokütused
30-40 Tg/a

Inimtekkelised metaani allikad (2000-dad) 

Global Carbon Project 2013; Figure based on Kirschke et al. 2013 



www.pkk.ee 

Natural Methane Sources (2000s) 

Global Carbon Project 2013; Figure based on Kirschke et al. 2013 
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Tropospääri OH
450-620 Tg/a

Stratosfäärikee
mia

15-85 Tg/a

Troposfääri 
kloor

15-40 Tg/a

Neeldumine 
pinnasesse
10-45 Tg/a

Metaani neeldumine (2000-dad) 

Global Carbon Project 2013; Figure based on Kirschke et al. 2013 
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Mis siis ikkagi võiks olla kõige 
ohutum tee edasiliikumiseks? 

• Elekter kui universaalne energiaallikas 
– Toodetakse ühes kohas, kus võimalikku saastet on kergem ohjata (isegi 

hajutatud tootmise korral) 
– Olemus ei sõltu saamisviisist 
– Kasutamisel ei teki täiendavalt mingeid gaase 
– Kui luua sobiv taristu, siis ka kättesaadav transpordis (elektriautod) 
 

• Energiatarbimise põhimõtete revisjon 
– Säästmine ei ole ainus lahendus 
– Energiat tarbida siis, kui see on kõige odavam ehk talumees ja tuulik 

(roobottehased tuulepargi kõrvale) 
– Kas ikka peab igal pool 24/7 olema 
– Salvestusvõimaluste areng (ka kodumasinates) 
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Aitäh kuulamast! 
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