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Rohevesiniku majanduse käivitamise eeldused

● Eesti rohevesiniku majanduse aluseks on Euroopa rohepööre (Green Deal)
● Eesti peab oluliselt suurendama oma taastuvenergia tootmist
● Parim lahendus põlevkivienergeetikast loobumiseks ja taastuvenergia

tootmiseks on lähima 8-10 aasta vaates päikesepargid ja peale 2030.a. 
tuulepargid.

● Taastuvenergiat on vaja tasakaalustada, et maandada ületootmine ning täita
hetked, kui puudub piisavalt tuult ja päikest

● Parim lahendus pikaajaliseks energia salvestamiseks on rohevesinik



Rohevesiniku majanduse käivitamise tulemused

● Tuule- ja päikeseenergia on muutunud juhitavaks, toimub pidev rohevesiniku
tootmine

● Lisaks maismaatranspordile kasutatakse vesiniku ka meretranspordis (ja 
tööstuses, lennunduses, küttes, e-kütused). 

● Vesinik kasutusel tavapärase energiakandjana (kütusena)
● Vesinikutorustik ühendab tootjaid ja tarbijaid
● Oleme on ühendatud Euroopaga vesiniku torujuhtme läbi, osaleme Euroopa

energiaautonoomsuse tagamises
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Tootjad Transport/hoiustamine Lõpptarbija
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Tootjad Transport/hoiustamine Lõpptarbija
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●Tervikahelate käivitamise eeltingimused

● Avaliku sektori huvi:
○ Riigipoolne huvi
○ KOVide huvi

● Ettevõtete huvi:
○ Osaleda uue kõrge lisandväärtusega majandussektori algatamise juures

● T&A ja õppeasutuste huvi
○ Eestis tehakse kõrgetasemelist innovatsiooni
○ Huvi välja õpetada inimesi, keda on ühiskonnas vaja



●Eesti rohevesiniku tervikahelate arendamine

● Vähemalt kolme terviklahenduse kokkutoomine ja teostatavuse võimalikkuse
uuring (feasibility study)

● Tervikahel koosneb tootmisest, salvestamisest ja tarbimisest
● Eesmärgid

○ Tuua osapooled kokku (avalik sektor, erasektor, õppe- ja teadusasutused, ühiskond)
○ Välja töötada platvorm tervikahelate koostamiseks, mis koguks ja vahendaks infot tervikahela

komponentide ja oluliste tegurite kohta



Vesinikuorg

● Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking ja Mission Innovation poolt 
omistatud tunnustus - https://www.h2v.eu/

● Tunnustuse saavad silmapaistvad rohevesiniku terviklahendused Euroopas
● Loob regioonile paremad võimalused toetuste ja investeeringute saamiseks, 

toob nähtavust
● Taotleme ühiselt Eesti ettevõtete ja avaliku sektori osapooltega

https://www.h2v.eu/










●Kasutatud informatsioon

● Vesiniku kasutusele võtmise pilootprojektide uuring
● Eesti Vesiniku teekaart
● Terviklahenduse ümarlauad
● Fookusintervjuud avaliku sektori ja erasektori osapooltega



●Millistest vahenditest?

● 5 miljonit EUR tervikahelad transpordisektoris
● 50 miljonit EUR tervikahelad transpordisektoris ja tööstuses
● CO2 kvoodimüügist?
● Õiglase Ülemineku toetused?
● Rakendusuuringute programm

● Erinevad EU meetmed



●Millega teised Orud tegelevad?
Key underlying business model (number (share) of Valleys)



●Millega teised Orud tegelevad?
Number of underlying business models (number (share) of 
Valleys)



●Millega teised Orud tegelevad?
Type of governance mechanism (number (share) of Valleys)



●Kuidas edasi?

● Jätkame Vesinikuoru tervikahelate komplekteerimist
● Vesinikuoru taotluse koostamise ajakava
● Project Development Assistance (PDA)



Toetas Eesti Riik

Sven Parkel, sven.parkel@vesinikuklaster.ee


