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Maailma energiatarbimine 

2060. aastal: 

2x  
on kasvanud 

maailma 

elektrinõudlus 

võrreldes 2014. 

aastaga 

30% 
moodustab 

elekter 

maailma 

energia-

tarbimisest 

50% 
moodustavad 

fossiilkütused 

kasutatavast 

primaar-

energiast  

(81% 2014. 

aastal) 

Lisandub üle 

2,5 miljardi 

elektrienergia 

tarbija  

 
1,1 miljardit 

inimest elab 

võrgu-

ühenduseta 2015. 

aastal 

Allikas: WEC 2016 



Ülemaailmsetest trendidest energeetikas 

• Energiaallikatest on vedelkütuste kasutus maailmas suurim (32,9%), 

nõudlus kasvab jätkuvalt ja konkurentsivõimelist alternatiivi naftale ei ole 

• Energiahinnad on ebastabiilsed 

• Odavam, väiksem, lähemal  

– tehnoloogiad muutuvad odavamaks 

– väiketootmine muutub massilisemaks 

– energia tootmine tuleb tarbimisele lähemale, tarbijatest saavad tootjad 

– taastuvenergia osakaal kasvab hüppeliselt 

• Soojuse tootmise tehnoloogiates ei ole toimunud olulist innovatsiooni 

 

 



Eestis on Euroopa Liidu madalaim 

energiasõltuvus 



Eesti on energia netoimportija 

• Netoimport tuleb 

vedelkütuste impordist.  

• Ekspordime elektrienergiat ja 

biomassi 



Eesti Energia strateegiline fookus:  
kontserni konkurentsivõime kasv tänaste energiahindade juures 

Elektrilevi konkurentsi-

võime kasv 

Uute taastuvenergia- 

võimsuste rajamine 

Olemasolevate 

põlevkivi 

tootmisvarade 

konkurentsivõime 

kasv 

Enefit280 õlitehased:  

põlevkivienergeetika 

tuleviku 

kindlustamine:  

Kasv Läänemere  

energiaturgudel 



Mahukad investeeringud on asendunud madalal 

rippuvate viljade noppimisega 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Eesti Energia investeeringud arendusprojektidesse, (v.a baasinvesteeringud) 



Kasvatame olemasolevate põlevkivivarade konkurentsi-

võimet ja kindlustame põlevkivienergeetika tuleviku 

Osaleme statistika-

kaubanduses 

Suurendame põlevkivigaasi 

kasutust 

Enefit280 õlitehased: 

investeerime õli, elektri 

ja gaasi koostootmise 

laiendamisse 

Toome tarbimise  

tootmise juurde 

Juurutame andmepõhise 

juhtimise: Industry 3.5 



Innovatsioon kaevandamisel 
Jääkidevaba ja nutikam kaevandamine 

Kombainkaevandamine: 

 kaod 5-10% 
Kamberkaevandamine: 

kaod 22-35% 



Uus väärtus tööstusaladest 



Kõrgema väärtusega tooted põlevkivist 



Põlevkiviõli väärindamine 

Tsirkuleeriv raske kütteõli 

Põlevkivi- 

gaas 

Põlevkivi- 

õli 

Raske 

kütteõli 

Keemiatööstus 

Bensiini tootmine 

Kütteõli 

Kütteõli 

(katlamajad) 
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VESINIK-

TÖÖTLUS 

BENSIINI ERALDAMINE 

PÕLEVKIVIGAASIST 

Põlevkivibensiin 

Madala 

kütteväärtusega 

põlevkivigaas 

RAFINEERIMINE Madala väävlisisaldusega  

euro v diisel 

Elekter 

Rafineerimistehased 

Keemiatööstus 

Elekter 

Põlevkivi- 

bensiin 



Nutikam materjalikasutus 

Tuhk ja aheraine 

ehitusmaterjalina 

Tuhk ja aheraine teede ja sadamate 

ehituses ja mass-stabiliseerimises 

Tuhk põllumajanduses 

mullaparandajana 

Maastikukujundus ja 

uued energiaprojektid 

Prügi elektri ja 

sooja tootmiseks 

Aherainemäed 

kui kütuselaod Rehvidest õli tootmine 



• Ressursikasutuse efektiivsus kasvab, 

konkurentsivõime suureneb 

• Keskkonnamõjud vähenevad oluliselt 

• Teadus- ja arendustöö koostöös ülikoolide ja 

teadusasutustega 



Tänan! 

Foto: Endisesse Aidu karjääri kerkib kaasaegne veespordikeskus 


