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Kõrge energia ja 
arvutusfüüsika labor 

osakestefüüsika, kosmoloogia, astrofüüsika, 
matemaatiline füüsika, tuumaenergeetika



https://novaator.err.ee/1608080359/eesti-teadlased-said-7-5-miljonit-eurot-kosmilise-tomograafi-ehitamiseks

Müüontomograafia: 
looduslikusliku kiirguse kasutamine 

tomograafias



“Hea energia” KBFIs
• Kõrgtemperatuursed kütuseelemendid (SOFC, ~700C) 

• Juhan Subbi, Enn Õunpuu 

• Elcogen 

• Madaltemperatuursed kütuseelemendid (PEM, ~100C) 
• Ivar Kruusenberg 

• PowerUp Technologies 

• Tuumaenergeetika (ohutus, modelleerimine) 
• Marti Jeltsov, Merja Pukari 

• Fermi Energia





Mis on energia ja mis on energeetika?
• Energia on võime teha tööd… möhh!? 
• E = mc2 
• Energia on IGAV, energia muundumine PÕNEV! 
• Mis on kasulik energia? Ja kelle jaoks kasulik? 
• Energeetika 

— energia muundumine elus ja eluta looduses 
— majandusharu, mis tegeleb kasuliku energiaga 

• Energeetika ei ole ainult elektritootmine!



Kust tuleb energia?
• Mitte kusagilt! Energia jäävuse seadus (~1840) 
• Kust tuleb meile kasulik energia? (Paku!) 
• Milline on inimkonna kõige vanem energeetikaharu? (Paku!) 
• Energeetika kui moodsa majanduse haru 

— Millal tekkis? (Paku!) 
• Klassikalised energeetikaharud: puit, tuul, vesi, kivisüsi, nafta ja 

gaas, (põlevkivi, geotermaalenergia) 
• “Moodsad” energeetikaharud: elekter, tuumaenergia 
• “Viimane mood”: päikse- ja tuuleenergia, vesinikuenergeetika



http://skceron.com/Ctrl_Alt_Energy_Mobile_demo/solar.html

• Enamik meie kasulikust 
energiast pärineb… 
Päikselt 

• Puit, kivisüsi, nafta, 
põlevkivi… 

• Otsene päikseenergia 
kasutamine — kui palju? 

• Aga kust pärineb 
geotermaal ja 
tuumaenergia?



• Elekter on vaid umbes veerand energeetikast 
• Elektri osakaal suureneb kiiresti!

Kus kulub energia?

https://elering.ee/book/export/html/1158


Kust tuleb ja kuhu läheb energia? (~2015)



https://www.eia.gov/energyexplained/use-of-energy/industry.php



Kuhu kulub energia kodus?



• Elektroenergeetika 
• Kust tuleb elekter? 
• Meie lähipiirkonnad — 2018 
• Kui kaugele saab elektrit 

viia? 
• Elektriturg 
• Elektroenergeetika on 

energeetika üks haru!

https://elering.ee/book/export/html/1158

https://elering.ee/book/export/html/1158


• Põlevkivi 
• Miks põlevkivist loobuda? 

— saab otsa 
— CO2 
— väga saastav! 

• Mis tuleb pärast põlevkivi?

https://elering.ee/elektrituru-kasiraamat

Eesti elektritootmine (minevik)



• Elektri vajadus suureneb: 
— elektritransport 
— rohkem elektrit kütteks/jahutuseks 
— tööstus vajab rohkem elektrit 
— arvutid, serverid, serveripargid… 

• Tuul! Päike? 
• Import? Kas meil on kusagil importida? 
• Tuumaenergia? Poliitika! 
• Vesinikuenergeetika?

Eesti elektritootmine (tulevik)



Eesti elektritootmine (tulevik)



Vesinikuenergeetika Eestis?
• Tuleb niikuinii — Euroopa Liidul (ja US, Jaapanil, LKoral, Hiinal) on väga suured 

plaanid vesinikuga 
• Vesinik on enegiakandja, mis sobib nii elektri- ja soojatootmiseks, transpordile 

ning keemiatööstusele 
• Eestis on kogemust nii ülikoolides kui ettevõtetes



Tuumaenegeetika Eestis?







Jäta meelde!
• Maailma energeetikas toimuvad suured muutused 
• Eesti energeetikas toimuvad veel suured muutused! 
• Peame loobuma põlevkivist 
• Tuleviku märksõnad Eesti energeetikas: 

— meretuulepargid 
— vesinik 
— tuumaenergia 

• Elame huvitaval ajal!



Aitäh!


