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Eessõna

Naljatledes öeldakse, et tuumaenergia paistab olevat 95% aruteludest tulevikuenergeetika
teemadel, ning ehk vaid 5% lahendusest (IEA hinnang1). Kuid igas anekdoodis on alati ka
terake tõtt. Kindlasti vastab see tõele Eesti puhul - tegemist on riigiga, kus ei ole ühtegi
tuumajaama, kuid hulgaliselt hiljutist tegutsemist selle nimel, et hinnata olukorra muutmise
võimalikkust läbi väikeste moodultuumajaamade (VMR).

Käesolev raport annab esiteks põgusa ülevaate tuumaenergia ajaloost Eestis -
nõukogudeaegsed plaanid, Balti riikide ühised läbikukkumised ning käimasoleva erasektori
lobitöö tõus. Seejärel vaatame detailsemalt, kuidas on tuumaenergia meem sisenenud
riiklikesse arengukavadesse - kas läbi pikaajaliste visioonide või konkreetsete
tegevusplaanide. Kolmandaks pakime lahti paar värskemat uuringut, mis on tehtud
spetsiifiliselt Eesti oludes VMRide kaalumisel - fookuses on nii mudeldamist kasutanud tööd
kui ka energeetika valdkonna ekspertide küsitluste põhjal kogutud andmed. Raport lõpeb
sõnumite ja õppetundidega, mida Eesti kogemus saab anda laiemale Kesk- ja Ida-Euroopa
regioonile - kuigi iga riik on kindlasti erinev, on argumendid VMRide poolt ja vastu sageli
sarnased.

Kuivõrd arutelud tuumaenergia teemadel võivad minna tuliseks, püüab käesolev raport
vältida allikaid, mis võivad olla selgelt kallutatud kummalegi debati poolele ning
hoiatavad märkused on lisatud, kuhu kohane. Kogu avalikest allikatest pärit informatsiooni on
kokku sünteesinud Madis Vasser. Jälgides juba mitmeid aastaid lähedalt kohalikku
tuumaenergeetika protsessi, olen ma varasemalt kirjutanud mitmeid analüütilisi ja pigem
kriitilisi teemakohaseid arvamuslugusid. Kuigi minu isiklik seisukoht on selge, on siinse raporti
eesmärgiks kompaktselt esitleda teiste tehtud töid, et lugejad saaksid teha ise omad
informeeritud järeldused.

Alates 2018. aastast olen ma töötanud energeetika- ja
kliimaküsimustega keskkonnaühenduses Eesti Roheline Liikumine,
kus hetkel toimetan juhatuse liikmena. Esindan Eesti
Keskkonnaühenduste Koda Keskkonnaministeeriumi poolt veetava
riikliku tuumaenergia töörühma ruumianalüüsi all-töörühmas, mis
tegeleb võimaliku tuumajaama ning kasutatud tuumkütuse
lõppladestuspaiga asukoha otsingutega. Hiljuti läbisin Ameerika
Ühendriikide tuumaohutuse ning asukohavaliku koolitusprogrammi
Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular
Reactor Technology (FIRST).

VMRi ei saa ehitada pooliku informatsiooniga. Head lugemist! Madis Vasser, PhD
September 2022
Madis@roheline.ee

1 https://www.iea.org/reports/nuclear-power-in-a-clean-energy-system
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Tuumaenergia ajalugu Eestis (1960-2018)

Eesti on võrdlemisi väike riik, olles pindalalt veidi üle 45 000 km², rahvaarvult umbes 1.3
miljonit inimest ning ajaloolise elektri tiputarbimisega 1591 MW. Siiski on aastate jooksul
korduvalt pakutud välja ideed toota regioonile energiat tuumajaamade toel.

Esimesed plaanid pandi lauale Nõukogude Liidu poolt 1960ndatel. Mitu RBMK-tüüpi
reaktorit koguvõimsusega 4000 MW visioneeriti suure Võrtsjärve kaldale, et toota energiat
nii tollasele Leningradile kui ka Riiale (nagu on meenutanud projektile lähedal viibinud
geoloog Anto Raukas2). Järve ebapiisava sügavuse tõttu oleks vee temperatuur tõusnud
lubamatult kõrgeks juba 1000 MW võimsuse juures ning arendustegevus lõpetati.

Teine laine algas
2000ndate paiku, kui Balti
riigid Eesti, Läti ja Leedu
(ning hiljem ka Poola)
pidasid läbirääkimisi, kuid
ebaõnnestusid rajada
ühiselt 3400 MW
võimsusega Visaginase
tuumajaama, mis pidanuks
asendama suletud Leedu
Ignalina jaama. Aastal 2009
peeti Eestis arutelusid
võimaluse üle ehitada veidi
väiksema võimsusega
kohalik tuumajaam.
Esialgseid uuringuid tehti Eesti Energia eestvedamisel Suur-Pakri saarel. Kuid taaskord ei
jõudnud projekt kuigi kaugele. Siiski asutati protsessi tuules mittetulundusühing “Eesti
tuumajaam”, et ideed edasi kanda.

Kolmas katse algas 2010ndate lõpus, mil värskelt asutatud eraettevõte Fermi Energia alustas
teavituskampaaniat väikeste moodultuumajaamade rajamisest Eestisse. Osaühing on omal
initsiatiivil pakkunud erinevaid võimalikke asukoht, kuid ühtegi ametlikku kohta ei ole
riiklikult veel leitud. Fermi Energia idee on rajada mitmest 3+ generatsiooni reaktorist
koosnev tuumajaam koguvõimsusega 1200 MW. Lubades odavat, puhast ja ilmastikust
täielikult sõltumatut energiatootmist, on see kampaania hoogu kogunud alates 2018. aastast
ning asub raporti edasistes peatükkides kesksel kohal.

2 https://maaleht.delfi.ee/artikkel/86027359/vortsjarve-limnoloogiajaama-asemel-kavandati-tuumajaam-ja-50-000-voorelanikuga-linn

3

https://maaleht.delfi.ee/artikkel/86027359/vortsjarve-limnoloogiajaama-asemel-kavandati-tuumajaam-ja-50-000-voorelanikuga-linn


VMRi meemi areng Eestis (2018-...)

Baltikumi ühise võimaliku tuumajaama arutelude valguses sisaldas Eesti Energiamajanduse
Arengukava Aastani 2020 (lühidalt ENMAK 2020, vastu võetud 2009) eesmärki
“Tuumaenergeetikaalase teadmuse loomine ja sellekohase seadusandluse ettevalmistamine
ning jõustumine.”3 Kuid arengukava järgmises versioonis, mis vaatas juba kaugemat
ajahorisonti (ENMAK 2030, vastu võetud 2017), olid kõik viited tuumaenergiale kadunud.4

2018. aasta lõpul algas protsess koostamaks Riikliku Energia- ja Kliimakava (REKK 2030). Kuigi
dokumendi esimene mustand tuumaenergeetikat Eesti kontekstis ei maininud, siis teises
versioonis ilmusid laused “ohutu tuumaenergia”, “kasvab nõudlus tuumaenergia järele”,
“baaskoormuste katmiseks võime tulevikus näha moodultuumareaktoreid”, kuid ka “Eesti
tingimustele võiks sobida väiksemad moodulreaktorid, mida maailmas veel töös ei ole.”5.
Kavale andsid ametliku tagasisidet 11 keskkonnaorganisatsiooni, kes tõid muuhulgas välja, et
VMRid on tõesti mitte-eksisteeriv tehnoloogia, millele ei saa loota pikaajalisi
energeetikaplaane tehes, eriti kui alternatiivid on koheselt saadaval. Lisaks märgiti
tagasisides, et “ohutu tuumaenergia” on samuti vale termin, kuna täielikku ohutust ei ole
võimalik tagada, ning ka energialiidu alusdokument viitab “ohutumale tuumaenergiale”. Väide
kasvavast nõudlusest tuumaenergia järele soovitati asendada lausega “Tuumaenergia osakaal
ühe stsenaariumi puhul pisut kasvab,” kuna REKK esitles väärat tõlgendust Maailma
Energianõukogu 2019. aasta Euroopa energiatrendide raportist. Üldiselt toonitasid
keskkonnaühendused, et avalik debatt selle üle, kas Eesti ühiskond nõuab tuumaenergiat
või mitte, ei ole veel toimunud.6 Lõplikus eelnõus jäid paljud esitatud probleemkohad aga
lahenduseta7.

2019. aastal tekkis järgmine visioonidokument pealkirjaga Eesti 20358 (vastu võetud 2020).
Kuigi üldsõnalises tekst ei sisalda viiteid tuumaenergiale9, seadis kaasnev meediakampaania
tuumaküsimuse kesksele kohale10 (allpool).

Eesti 2035 interaktiivne küsitlus. Vastates “Jah” näeb inimene
lubadusi odavast elektrist ja päästetud loodusest. Vastates “Ei”,
väidab mäng, et 100% taastuvenergia lahendus võiks Eestile olla
odavaim lahendus, kuid kõikjale kerkivad tuulepargid.

10 https://www.eesti2035koosloome.ee/et
9 https://valitsus.ee/media/4269/download
8 https://valitsus.ee/en/news/government-decided-begin-working-strategy-estonia-2035
7 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ee_final_necp_main_ee.pdf
6 http://media.voog.com/0000/0042/0647/files/Keskkonnaorganisatsioonide%20seisukohad%20REKK%20eeln6ule%2031.10.pdf
5 https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/8e48cf71-10d5-4f92-906d-994ac0d3ad9d
4 https://www.valitsus.ee/media/323/download
3 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1319/4286/13195400.pdf
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2020. aastal koostas Keskkonnaministeerium memorandumi tuumaenergia kasutuselevõtmise
võimalustest Eestis11. 14-leheküljeline ülevaade viitab eelmainitud ENMAK 2030 plaanile ning
sedastab, et tuumaenergeetika kasutuselevõtmine Eestis hõlmab vähemalt 10–15 aastat
ettevalmistavaid tegevusi ning hinnanguliselt üle 10 miljoni euro suuruseid kulusid juba
enne kui on selge, kas tuumajaam Eestisse rajatakse. Samas märgitakse, et tegemist on
Fermi Energia poolse indikatsiooniga ning summa võib tegelikkuses osutuda oluliselt
suuremaks. Siiski on eraettevõtte poolt toodetud analüüsid läbivalt kasutuses kui
usaldusväärsed infoallikad. Memo selgitab, et moodulreaktorite paigaldus võib küll
vähendada ehituskulusid ja aega, kuid tehasepoolsete konstruktsioonivigade esinemisel
võib nende kõrvaldamine olla keerukas ning osutuda potentsiaalselt “väga kulukaks”.
Dokument soovitab tehnoloogia valikul keskenduda IV põlvkonna reaktorite asemel III+
põlvkonna vähendatud versioonidele. Samas nimetatakse riskide maandamise võimaluseks
just IV põlvkonna tehnoloogia (nt sulasoola reaktorite) kasutamist. Tuumajäätmete osas
esitatakse kalkulatsioon, et kui jaam alustaks tööd aastal 2035, kasutaks konventsionaalset
kütust tsükliga 6 aastat, jäätmed jahtuks jaama territooriumil umbes 10 aastat ning
toimetataks seejärel IAEA uuendamisel olevate standardite kohaselt vaheladustamisele veel
100 aastaks, siis peaks kõrgelt radioaktiivsete tuumajäätmete lõppladestamisega
tegelema alles aastal 2151. Siiski on öeldud, et kasutatud tuumakütuse käitlemise
lõpplahenduse peab esitama tuumaelektrijaama arendaja koos tegevusloa taotlusega.

2021. aastal lõi Keskkonnaministeerium tuumaenergia töörühma12, et hinnata väikereaktorite
sobivust Eesti tuleviku energiavajaduste katmiseks ning koostada aruanne põhimõttelise
otsuse vastuvõtmiseks Riigikogu poolt 2024. aastal. Peamine töögrupp koosneb erinevate
ministeeriumite ametnikest ning sage külaline on ka eraettevõte Fermi Energia. Eesti
Keskkonnaühenduste Koda on esindatud ruumianalüüsi alltöörühmas, mis tegeleb
võimaliku tuumajaama ja tuumajäätmete lõppladestuspaiga asukoha uuringutega. Seni on riik
eraldanud vähemalt 350 000 eurot mitme esialgse uuringu tellimiseks, nende seas asukoha13,
inimressursi ja regulatiivse raamistiku14 ning õigusliku konteksti15 teemadel. Esimene
põhjalikum aruanne peaks valmima 2023. aasta alguseks.

On usutav, et raport saab olema tugevalt mõjutatud käesolevatest arengutest
energiaturgudel ning Euroopa julgeolekuolukorrast. Näiteks võttis Eesti Valitsus hiljuti
vastu eesmärgi toota 2030. aastaks 100% siseriiklikust elektrivajadusest
taastuvenergiast16, et alandada pikas perspektiivis elektri hinda. Venemaa kasvav
agressiivsus Euroopa suunal ning kaasnevad sanktsioonid muudavad järgmistel kümnenditel
küsitavaks tuumatehnoloogia alase koostöö ja tuumarajatiste ehitamise Vene vägede
suurtükkide laskeulatusse.

16 https://news.err.ee/1608695428/estonia-sets-2030-target-for-renewable-only-electricity
15 https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4658001/general-info
14 https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4660520/general-info
13 https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4272608/general-info
12 https://envir.ee/keskkonnakasutus/kiirgus/tuumaenergia-tooruhm
11 https://adr.envir.ee/et/document.html?id=63435dec-6c55-4ea9-9db9-1c79ee7d4bd4
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Uuringud VMRide kohta Eestis (2021-2022)

Kuigi on olemas mitmeid tuumaenergeetikat propageerivate ettevõtete poolt tellitud
uuringuid17 väikeste moodultuumajaamade sobivuse kohta Eestis, eksisteerivad vaid mõned
raportid, mis on rahastatud avalikest allikatest. Üheks tähelepanuväärseks uuringuks on
“Eesti Energiatuleviku Delphi ekspertküsitlus”18, mis viidi läbi Tartu Ülikooli teadlaste poolt
2021. aasta kevadel. Küsitleti 130 kohalikku energeetikaeksperti tuleviku energiasektori

lahenduste osas. Hinnangud rühmitati
analüüsis kolme kategooria vahel: “Kiire ja
vajalik”; “Vajalikud, kuid ajaliselt
varieeruvad”; ning “Eesti jaoks sobimatud”.
Viimasesse gruppi koondusid järgmised
valikud: põlevkivijaamades puidu põletamine;
põlevkivienergeetika jätkamine süsiniku
püüdmise tehnoloogiatega; ning väikese
moodulreaktoriga tuumajaama rajamine. On
oluline märkida, et tegemist oli puhtalt
vastajate subjektiivsete, kuigi haritud
hinnangutega.

Illustratsioon küsimustikust, autor Sandra Silver.

Põhjalikum uuring pealkirjaga “Üleminek
kliimaneutraalsele elektritootmisele
Eestis”19, kus rakendati nii detailseid
mudeldamisi ning mitmeid osapoolte
kaasamisringe, koostati aastatel 2021-2022.
Töö tellijaks oli Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium, toetas
Euroopa Komisjon ning analüüse teostas
Trinomics, SEI Tallinn ning E3-Modelling.
Tulemustest peaks kujunema andmepõhine
selgroog Eesti tulevasteks energiaotsusteks.
Raporti eesmärgiks oli “defineerida teekaardid ning tegevusplaan, et saavutada
kliimaneutraalne elektritootmine aastaks 2050”. Et “pakkuda Eesti ametnikele selgelt
arusaadavaid kulusid ja tulusid, mis on seotud erinevate valikutega”, vaadatakse analüüsis
seitset erinevat stsenaariumit, millest kaks sisaldavad ka väikeseid moodulreaktoreid. Töö
autorite poolt soovitatavaks teekaardiks on üldiselt taastuvenergia tootmisvõimsused ning
salvestuslahendused, mis said positiivse hinnangu enamuse kriteeriumite järgi ning põhinevad
tõestatud tehnoloogiatel. “Mitte soovitatud” kategoorias oli märgitud süsiniku püüdmine
ning suuremahulise tuumaenergia stsenaariumid, kuna autorite hinnangul oleks “liiga

19 https://energiatalgud.ee/sites/default/files/2022-05/Carbon%20neutral%20electricity%20Estonia%20-%20summary%20report.pdf
18 https://suursiire.ut.ee/wp-content/uploads/2021/11/Eesti_energiatuleviku_Delphi_uuring_2021.pdf
17 https://fermi.ee/uuringud/
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riskantne panustada taolistele tehnoloogiatele, et saavutada dekarboniseerimise
eesmärke”. Lisaks märgitakse töös, et “ajalooliselt on tuumaenergia projekte iseloomustanud
oodatust kõrgemad kulutused, korduvad kulude kasvamised projekti käigus, ning viivitused”.
Allpool on tõlgitud tabel, kus on toodud täpsemad kirjeldused eri stsenaariumite kohta.

Kriteeriumid valisid konsultandid ning hinnangud pärinevad mudeldamistest ning ümarlaudadest.

Kui aga kasutada stsenaariumite hindamisel kriteeriume ja järjestusmeetodit, mida pakkus
välja Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, muutuvad tulemused märgatavalt -
sellisel juhul kujuneb eelistatuimaks valikuks 1000 MW tuumaenergia stsenaarium:

7



Soovituslikud teekaardid mõlema tabeli kohaselt on “Kõik tehnoloogiad” (ilma
tuumaenergiata) ning “TE+Salvestus”. Ära tasub märkida ka “võimalik” stsenaarium “1000 MW
juhitavat võimsust”. See näeks muuhulgas ette ühe moodultuumajaama rajamise 2050.
aastaks, koguvõimsusega 300 MW ning koormusteguriga 65-70%, et tasakaalustada
vajalikel hetkedel taastuvenergiat. See on teravas kontrastis Fermi Energia poolt
avalikustatud äriplaaniga, mis näeb ette kuni 1200 MW võimsusega jaama rajamist, mis
töötaks täiskoormusega ning esimene veel otsustamata disainiga reaktor peaks tööd
alustama juba 2031. Kui keskkonnaühendused uuringu käigus sellele vastuolule tähelepanu
juhtisid, oli ametlikuks vastuseks: “Me mõistame teie perspektiivi, kuid märgime et mõnede
osapoolte arvates ei olnud meie lõplikud eeldused tuumaenergia osas piisavalt optimistlikud.”
Siiski märgitakse uuringus: “Suuremahulise tuumaenergia teekaardi lisariskiks on, et see
võib tekitada võlts turvatunde ning olla ettekääne, et lükata edasi olulisi otsuseid.”

2022. aasta veebruari alguses viis Keskkonnaministeerium läbi juhuvalimiga küsitluse
“Tuumaenergia valdkonna teadlikkus ning valmisolek selle kasutuselevõtuks Eestis”20.
Vastajad nägid enim potentsiaali elektrienergia tootmiseks tuulenergiast (72%), päikese- ning
tuumaenergia jagasid võrdselt teist kohta (54%). 59% vastajatest oli tuumaenergia suhtes
positiivselt meelestatud, vastu oli 22% ning 19% ei omanud seisukohta. Oluline on lisada,
et senini on Keskkonnaministeerium teinud tuumaenergia teemal minimaalset avalikku
kommunikatsiooni (strateegia on väljatöötamisel), seega on meedias domineerinud peamiselt
tugeva ärilise huviga kõneisikud. Uuring viidi läbi vahetult enne Venemaa sõjalist rünnakut
Ukrainas ning sealsete tuumajaamade hõivamist, seega võib avalik arvamus olla tänaseks
oluliselt muutunud.

Eelmainitud uuringute pinnalt võib järeldada, et valdava osa kohalike
energeetikaekspertide ning riiklike konsultantide hinnangul on väikesed
moodultuumajaamad Eestis mitte soovitatavad, samas kui vähemalt 2022. aasta alguses
mitmed ametnikud ning üldsus nägi antud tehnoloogias potentsiaali.

20 https://envir.ee/media/6573/download

8

https://envir.ee/media/6573/download


Soovitused VMRide üle arutamiseks

On ka teisi Kesk- ja Ida-Euroopa riike, kes on näidanud üles huvi VMRide vastu, nt Poola,
Rumeenia, Tšehhi, Läti ja Leedu. Mõned neist on tuumaenergia jaoks uued turud ning sealne
debatt võib kõige enam sarnaneda Eesti kogemusele. Allpool on nimekiri mõnest soovitusest,
mille rakendamise tulemuseks võiks olla aus ja tasakaalustatud arutelu VMRide teemadel.

Väike reaktor, suured sõnad. Esiteks võib ootamatult tekkida mõnda riiklikku
dokumenti “väikese”, “modulaarse”, “uue generatsiooni” või “arenenud” tuumareaktori
viide. Seda kasutavad poolehoidjad hiljem selleks, et tõendada suurt vajadust ja
laialdast riiklikku huvi tuumaenergia järele. Osapooled peaks selliseid olukordi
jälgima ja dokumenteerima ning andma tagasisidet, et korrigeerida
potentsiaalselt ülepaisutatud, tõestamata või valesti tõlgitud väiteid.

Põlvkondadevaheline lõhe. Avalikud arutelud võivad algselt võib-olla sihilikult
keskenduda “järgmise” või “neljanda” generatsiooni reaktoritele (üldiselt mõni
mitte-kergvee reaktor). Kuigi sellistel disainidel on teatud eeliseid kolmanda põlvkonna
ees, tuleb meeles pidada, et “Arenenum ei ole alati parem”21. Kuna VMRide arendajad
soovivad tavaliselt oma plaanid realiseerida lähikümnenditel, on ainukeseks
mõeldavaks reaktorivalikuks 3+ generatsioon, millel on omad head ja vead. Sageli ei
ole selleteemalised sõnumid piisavalt selged.

Kahekesi on kitsas. VMRide vooruseks nimetatakse sageli töötamist olukorras, kui
korraga tuul ei puhu ja päike ei paista. Kuivõrd taastuvenergia tehnoloogiad on pidevas
arengus ning skaleeruvad kiiresti, on majanduslikult olulisem küsimus hoopis see, mis
saab VMRi toodangust siis, kui tuul ja päike on olemas ning turg täis odavat elektrit. On
ebatõenäoline, et VMR ehitatakse selleks, et toota elektrit vaid paar kuud aastas.

Analüüsi paralüüs. VMRide arendajad ja turundajad toodavad ühe uuringu teise järel,
kuid on oluline neid väiteid valideerida erapooletutest allikatest. See on eriti keeruline
tuumaenergiat mitte tootvates riikides, kus taoline ekspertiis kas puudub või on juba
kontsentreerunud eraettevõtetesse, mille eesmärgiks on tuumajaamu rajada. Kõigile
osapooltele on soovitatav luua võrgustik rahvusvahelistest ekspertidest.

Avalik kaasamine. Iga tuumaenergia kandidaatriik peab asutama temaatilise riikliku
töögrupi ning on esmatähtis, et kodanikuühiskonna ning keskkonnaühenduste
esindajad oleksid juba algusest peale sinna kaasatud. Töögrupp võib koosneda juba
eelnevalt üle koormatud mitte-spetsialistidest ning olulised otsused ei pruugi olla
piisava põhjalikkusega analüüsitud, muutes need mingis hilisemas etapis kasutuks.
Läbipaistev protsess säästab aega, raha ja närve, et jõuda selgusele, kas väike
moodultuumajaam on antud riigile soovitatud või mitte.

21 https://www.ucsusa.org/resources/advanced-isnt-always-better
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