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EL õigusaktid 

● Kauplemissüsteemi direktiiv 

● Kütusekvaliteedi direktiiv 

● NEC direktiiv 

● Tööstusheite direktiiv 

● Jäätmedirektiiv 

● Jne jne jne 

 



Kliimapoliitika? 
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Globaalne eesmärk 

UNEP 2012 

OECD 2012 



Kas tõesti keegi midagi ei tee? 



Euroopa Liidu eesmärk 

 

 

Euroopa Komisjon 2011 



Kliima- ja energiapakett 



Mõju põlevkivisektorile 

● Elektritootjatele sõltub CO2 hinnast – 
leevendusmeetmed on olemas 

● Mõju tööstustele tulenevalt elektrihinna tõusust 
on tuntav – süsinikulekke ohuga sektorid 
(nimekiri ülevaatamisel) 

● Kaubavahetuse intensiivsus > 30%, või  

● CO2 kulu / GVA> 30%, või  

● CO2 kulu / GVA > 5% JA kaubavahetuse intensiivsus > 10%  

● Kes ees see mees! 

 



Kütusekvaliteedi direktiiv (1) 
Eesmärk: transpordikütuste CO2 mahukus vähendamine vähemalt 6% 

aastaks 2020 

 

Baasaasta 2010  

Baasaasta tase 88,3 g CO2/MJ 

Seega aastaks 2020 peaks olema keskmine intensiivsus 88,3 – 6%  = 83 g 

CO2/MJ 

Konventsionaalsed toormete vaikeväärtused: 

Bensiin 87,5 g CO2 / MJ 

Diisel    89,1 g CO2 / MJ 

 

Tohib näidata ka täiendavat kokkuhoidu 

toorme ammutamisel 

Mittekonventsionaalsed toormete 

vaikeväärtused: 

Õliliivadest diisel 108,5 g CO2/MJ 

Põlevkivi diisel 133,7 g CO2 / MJ 

Tohib kasutada ka tegelikke andmeid 



Põlevkivi elutsükli analüüs 

A.Siirde, M.Eldermann, P.Rohumaa,  J.Gusca. Greenhouse Gas Emissions 

Analysis of Energy Production Processes from Estonian Oil Shale  

 



Põlevkivi kasutamine elekter vs õli  

 

  

  

KOKKUVÕTE: Õli tootmine Energeetika (elekter) 

põlevkivi väärindamine 

Toodetakse lisaks soojusele ja 

kütteõlidele, ka teistest tekkivatest 

kõrvalproduktidest peenkeemiatooteid (2-

metüülresortsiin, 5-metüülresortsiin, 

fenoolifraktsioonid, vaigud). 

Toodetakse elektrienergiat, kasutamata 

ära kogu põlevkivi potentsiaali 

säästev ressursikasutus 

Põlevkivist toodetakse kütteõli suurema 

kasuteguriga ning lisaks sellele tekivad 

suure energeetilise väärtusega 

kõrvalproduktid, mida samuti kasutatakse 

soojuse ja elektrienergia koostootmiseks. 

Põlevkivist toodetakse ainult 

elektrienergiat madala energeetilise 

kasuteguriga 

  
1 GWh energia tootmiseks tarbitakse ca 2 

korda vähem põlevkivi 

1 GWh energia tootmiseks tarbitakse ca 2 

korda rohkem põlevkivi 

Õhuemisioonid 

NOx heide toodetava energiaühiku kohta 

on ca 29 korda väiksem 

NOx heide toodetava energiaühiku kohta 

on ca 29 korda suurem 

  

SO2 heide energiaühiku kohta on 

enamvähem sama 

SO2 heide energiaühiku kohta on 

enamvähem sama tänu väävlipüüduritele 

  

Tolmu heide toodetava energiaühiku kohta 

on ca 30 korda väiksem 

Tolmu heide toodetava energiaühiku kohta 

on ca 30 korda suurem 

Jäätmeteke 

1 GWh tootmiseks tekkiv jäätmete kogus 

on 1,26 korda väiksem 

1 GWh tootmiseks tekkiv jäätmete kogus 

on 1,26 korda suurem 



Olulised daatumid 

● 2013 

  - Komisjoni ettepanek 2030 eesmärkide osas 

● 2014 algus 

  - kütusekvaliteedi direktiivi rakendusakt 

   - Ülemkogu kliima- ja energia eesmärkide osas 

● 2014 september 

  - ÜRO kliimamuutuste tippkohtumine 

● 2015 detsember 

   - globaalne kokkulepe 

 

  



Kokkuvõte 

● Kindel on see, et täna midagi kindlat ei ole 

● Samas selgete signaalide eiramine oleks viga 

● Põlevkivi kasutamine õli(diisli)tootmiseks on ka 
kliimapoliitika rakursi alt pikemas perspektiivis 
elujõuline 

● Lühiajaliselt on elektritootmisel põlevkivi 
kasutamine teostatav (koos biomassiga) 

● Ehk leitakse põlevkivile veelgi suurem 
lisandväärtus 

 



Tänan kuulamast! 

Meelis Münt 

Tel: 6260748 

E-mail: meelis.munt@envir.ee  
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