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Süsteem (kr.k systema “ühendus, tervik”)- omavahel seotud 

objektide terviklik kogum.

System- combination of things or parts for ming a complex or

unitary whole

[New Webster Dictionary]



Transpordisüsteemide funktsioneerimise eeldused

1. Sobilik infrastruktuur

maanteevõrk koos teenindava taristuga

 raudteedevõrk koos jaamadega,

 õhuteede võrk koos lennujaamade ja lennujuhtimiskeskustega,

 veeteede võrk koos sadamate ja terminalidega.

2. Toimiv pangandus

3. Toimivad sidesüsteemid.

4. Tollikorraldus 

5. Veondus- ja logistikafirmade  võrgustik

7. Toimivad veondusalased rahvusvahelised konventsioonid 



Funktsioonipõhiselt võib logistilised süsteemid jaotada:

Transpordisüsteemid, (raudteetranspordisüsteemid, 

mereveosüsteemid, intermodaalsed veosüsteemid jne)

 Sidesüsteemid.

 Pangandussüsteemid jne



Terminid

Veoprotsess - kaubaruumis asuva veose  ringipaigutamine ajas ja 
ruumis  või reisijatesalongis oleva reisija toimetamine sihtpunkti;.

Transpordiprotsess - kaubaga kaasnevate teenuste kogum kauba 
toimetamisel saatja laost saaja lattu. Hõlmab kõiki teenuseid 
alates pakendamisest, pealelaadimisest kuni saadetise jõudmiseni 
saaja lattu. Reisijate veol on transpordiprotsess protsess, mis 
lisaks veoprotsessile hõlmab reisijate teenindamist terminalides ja 
veovahendi salongis.

Veoliik sõltub veovahendist (merevedu, lennuvedu, maanteevedu, 
raudteevedu)

Veoviis määrab ära veotehnoloogia (kombineeritud veod, 
konteinerveod, kallurveod jne.)



Miks toimub kaubavahetus maade ja rahvaste vahel?

Geograafilised iseärasused

 Spetsialiseerumine

Tehnoloogia areng

 Poliitiline ja sõjaline mõju

 Sotsiaalne suhtlemine

Ökoloogiaprobleemid ja keskkonnakaitse



Rahvusvaheline 

kaupade ostu-

müügileping

Ekspedeerija

Vedajad

Kindlustus

toll

Ekspedeerija

Vedajad

Kindlustus

toll

Pank

Agent

garant

Pank

Agent

garant

ostjamüüja



Veomahtude kasvust tulenevad probleemid:

Transpordiliikide ebaühtlane areng

Ummikud maanteedel, raudteedel, linnades, lennujaamades

 10% maanteedest ja 20% raudteest ülekoormatud

 30%lendudest hilinemisega enam kui 15min (ca 6% lennukite 

poolt kulutatavast küttest)



Euroopa Liidu transpordisüsteem

Transport on oluline Euroopa Liidu majandusliku ja sotsiaalse 

arengu jaoks ja  transpordipoliitika oli üks esimesi ühiseid 

poliitika valdkondi Euroopa Liidus

❑Euroopa Liidu transpordisektor annab  tööd umbes 11 mln 

inimesele ja moodustab umbes 5% ELi SKTst. 

❑Kulud logistikale, transport ja ladustamine, moodustavad 

Euroopa ettevõtete lõpptoodangu hinnast 10-15%



Euroopa Liidu transpordisüsteem II

“Ühenduse ülesandeks on ühisturu, majandusliku ja 

rahaliidu loomise ning…ühiste tegutsemispõhimõtete 

kaudu soodustada tasakaalustatud majandustegevust, 

säästlikku ja keskkonnaga arvestavat majanduslikku

kasvu, kõrget tööhõivet ja sotsiaalseid tagatisi, 

elatustaseme ja elukvaliteedi tõstmist, majanduslikku 

ja sotsiaalset integreerumist ning solidaarsust 

liikmesriikide vahel.”

Rooma Leping 25.03.1957.a. art.2 Euroopa Majandusühenduse 

loomise kohta



Euroopa Liidu transpordisüsteem

Seega EL transpordipoliitika nurgakivideks Rooma lepingu järgi 

on transpordi liberaliseerimine ja harmoniseerimine.

Harmoniseerimine- kõikides EL maades ühesuguste reeglite, 

eeskirjade, tehniliste normide, seadusandlike aktide 

väljatöötamine ja kehtestamine, hõlbustamaks majandusühenduse 

sisest transporti. 

Liberaliseerimine - vaba konkurentsi sisseviimine ilma 

mingisuguste takistuste ja piiranguteta



Euroopa Liidu transpordisüsteem III

Ühtne transpordipoliitika (Common Transport Policy):

 ühised nõuded rahvusvahelisele transpordile, mis toimub liikmesriigi 
piires või läbi liikmesriigi territooriumi;

 tingimused, mille raames välismaised veofirmad võivad 
liikmesriikides pakkuda veoteenuseid

 Sarnased meetmed liiklusohutuse parandamiseks;

 veoteenuste hindade ühtlustamine olenemata veofirma päritolumaast 
ja kauba sihtpunktist (art. 79), 

 liikmesriikide subsiidiumide ja kaitsemehhanismide vältimine 
transpordifirmadele ja -tööstusele (art. 80)

 veoteenuste kõrgete hindade ärahoidmine, mida nõutakse üksnes piiri 
ületamise eest (art. 81).



Euroopa Liidu transpordipoliitika 

Uus, 2011 esitatud valge raamat 

„Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava –

Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi 

suunas” -transpordivaldkonna tulevik aastani 2050

Transpordisektori vanad ja uued probleemid, meetmed nende 

lahendamiseks



Euroopa Liidu transpordipoliitika 

Euroopa Liidu põhiprobleemid transpordis:

kasvuhoonegaasid – EL peab 2050. aastaks kasvuhoonegaaside 60%se 

vähenemise võrreldes 1990. aasta tasemega

sõltuvus naftast – transport on muutunud energiatõhusamaks, kuid sõltub ikka

veel 96% energiavajaduse osas naftast.

ummikud, mis mõjutavad nii maantee- kui ka lennutransporti. See läheb

Euroopale maksma 1% tema aastasest SKPst.

Ebaühtlane infrastruktuur

konkurents – ELi transpordisektorile pakuvad üha enam konkurentsi muude

maailma piirkondade kiirestiarenevad transporditurud



EL transpordipoliitika rakendamise  eesmärgid 

aastaks 2050

 kasutada lennunduses 40% ulatuses vähese CO2-heitega 

keskkonnasäästlikke kütuseid;

 vähendada meretranspordi heidet vähemalt 40%;

minna linnadevahelisel reisijate- ja kaubaveol keskmise 

pikkusega vahemaa puhul 50% ulatuses maanteetranspordilt 

üle raudtee- ja veetranspordile;

 lõpetada tavakütusega autode kasutamine linnades;

Ülaltoodud meetmete rakendamise tulemusena peaksid 

vähenema transpordist tuleneva heite kogus 60% võrreldes 

aastaga 1990.



Väävlidirektiiv (al-s 01.01.2015)

 -reguleerib väävlioksiidide
koguheidet ning kasutust
laevakütustes SECA (Sulphur
Emission Control Areas)
piirkonnas – Läänemerel,
Põhjamerel ning Inglise
kanalis, lisaks Põhja-
Ameerika ida- ja läänerannik,
Hawai saared, Puerto Rico :
laevakütuse lubatava
väävlisisalduse lubatud määr
õhkupaisatavas heitgaasis
0,1%



Võimalused väävlireostuse vähendamiseks:

-üleminek LNG-le

-väljaheitegaaside järelpuhastus

-puhtama diislikütuse kasutamine



TEN-T (Trans-European Transport Network) I

TEN-T (Trans-European Transport Network) on EL sisene 

transpordivõrgustik

TEN-T loodi, et kehtestada ühtne võrgustik, mis ühendaks nii 

maa-, mere- kui ka õhutranspordivõrgud kogu EL-s

Üleeuroopalise transpordivõrgu peamiseks eesmärgiks on  

edendada kaupade ja isikute liikumise edendamine siseturul 



TEN-T (Trans-European Transport Network) II

TEN-T võrgustik hõlmab ligikaudu 

-95 700 km maanteid, 

-106 000 km raudteid (sealhulgas 32 000 km kiirraudteid), 

-13 000 km siseveeteid, 

-411 lennujaama 

-404 meresadamat. 

TEN-T võrgustikku tehtud investeeringud on aidanud lõpetada 

palju ühist huvi pakkuvaid projekte, vastastikku siduda 

liikmesriikide transpordivõrke ning ületada tehnoloogilisi 

takistusi liikmesriikide vahel.



TEN-T komponendid:

sadamad – ühendus meretranspordi ning teiste transpordiliikide 
vahel;

kombineeritud transpordivõrk – raud- ja veeteede koos 
autotranspordiga alg- ja/või lõppfaasis

lennujaamade võrk – üldkasutatavad lennujaamad 
tsiviillennuliiklusele avatud aladel

informatsiooni- ja juhtimissüsteem – rannikuvete- ja 
sadamateenused, laevade asukohamääramise seadmed, ohtliku 
laadungiga laevadest teatamise süsteem, mereohutuse 
sidesüsteem;

lennuliikluse juhtimisvõrk - koosneb lennuliikluse plaanist, 
lennuliikluse korraldus- ja juhtimissüsteemidest.





TEN-T  on püstitatud järgmised  ülesanded:

 -majanduse konkurentsivõime tõstmine ning uute töökohtade 
loomine;

 -inimeste ja kaupade liikumise tagamine , arvestades 
keskkonnakaitset  ja tuginedes säästlikule arengule

 inimeste ohutustaseme tõstmine transpordis;

 eri transpordivõimaluste pakkumine klientidele, 

 ummikute ning keskkonna saastamise vähendamine

 kogu Euroopa Liidu territooriumi hõlmamine;

 laiendatavus EFTA, Kesk- ja Ida-Euroopa ning Vahemere 
riikidesse.



TEN-T võrgustikku hõlmavad projektid Eestis:

Tallinna–Pärnu–Ikla maantee, Tallinna–Narva maantee, Tallinna–
Tartu–Luhamaa maantee, Jõhvi–Tartu–Valga maantee, Tallinna 
ümbersõit;

Tallinna–Tapa–Tartu raudtee, Tallinna-Tapa–Narva raudtee, 
Tartu–Valga raudtee, Tartu–Petseri (Koidula) raudtee, Valga–
Petseri (Koidula) raudtee, Tallinna–Paldiski raudtee, Tallinna 
raudteeümbersõit;

Muuga sadam, Paldiski lõunasadam, Paljassaare sadam, 
Vanasadam, Kunda sadam, Pärnu sadam, Heltermaa–Rohuküla ja 
Virtsu–Kuivastu sadamad;

Tallinna lennujaam, Tartu lennujaam, Pärnu- , Kärdla- ja 
Kuressaare lennujaamad.



Vaba konkurents kui EL transpordisüsteemi alus

Rooma lepingu järgi on EL transpordipoliitika nurgakivideks 
transpordi liberaliseerimine ja harmoniseerimine.

Harmoniseerimine- kõikides EL maades ühesuguste reeglite, 
eeskirjade, tehniliste normide, seadusandlike aktide 
väljatöötamine ja kehtestamine, hõlbustamaks majandusühenduse 
sisest transporti. 

Liberaliseerimine - vaba konkurentsi sisseviimine ilma 
mingisuguste takistuste ja piiranguteta

NB!!!  Seega teenuste vaba liikumise põhimõtteid järgides ei või maanteel, 
raudteedel, lennunduses ja merenduses teenuseid pakkuvaid operaatoreid 
diskrimineerida päritoluriigi  põhjal.



Vaba konkurents kui EL transpordisüsteemi alus

1.Maanteeveod- Kõigile veondusettevõtjatele on EL 
liikmesriikide vaheline kauba ja reisijatevedu avatud piiranguteta. 
Kauba- ja reisijatevedu EL maade ja kolmandate riikide vahel 
toimub valitsustevaheliste kokkulepete alusel. Piiratud on 
kabotaažveod Euroopa Liidus,  mis takistab oluliselt ühtse turu 
toimimist ja suurendab veoteenuseosutajate kulusid. Küsimus on 
oluline ka kliima- ja energiapoliitika seisukohalt

2. Lennundus- Kõigile Euroopa Liidu lennuettevõtjatele on 
liidusisene turg täielikult avatud. Ühendused EL maade ja 
kolmandate riikide vahel toimuvad valitsustevaheliste 
kokkulepete alusel. Kõigil Euroopa Liidu lennuettevõtjad peavad 
reisijate, posti ja lasti vedamiseks omama lennutegevusluba.



Vaba konkurents kui EL transpordisüsteemi alus

3. Merendus- Kõigile Euroopa Liidu mereveoettevõtjatele on 

liidusisene turg täielikult avatud ja administratiivsed piirangud 

puuduvad.

4. Raudteeveod- EL liikmesriikide raudteeturgudele sisenemist 

takistavad erinevad siseriiklikud tehnilised, halduslikud ja 

õiguslikud piirangud. Euroopa Komisjoni eesmärgiks on nende 

piirangute järkjärguline kõrvaldamine.

(Nt. raudtee infrastruktuuri ja liiniteenuste lahutamine, või-

maldamaks võrdseid tingimusi erinevate operaatorite vahel).



Keskkonnakaitselised aspektid transpordi 

korraldamisel

Olulisemad kliimamuutuse mõju vähendavad meetmed:

-Sundliikluse asendamine

-Sundliikluse vähendamine

-Säästlikuma liikumisviisi eelistamine

-Liikluse korralduse parandamine

-Taastuvkütuste kasutamise soodustamine teetranspordis

-Autopargi ökonoomsuse suurendamine

-Üleriigiliste ühistranspordiühenduste arendamine

-Regionaalsete ühenduste arendamine

-Kohalike ühenduste arendamine

-Reisirongiühenduste arendamine



Keskkonnamõjud transpordis

1.1. Saastamise mõju kliima muutustele

1.2.Atmosfäärisaaste regionaalsed mõjud

1.3. Fossiilsete energeetiliste ressursside lõppemine

1.4. Liiklusvahendite avariidest tulenevad inim- ja 

keskkonnakahjud

1.5. Veondussektori poolt põhjustatud ummikud



Üleilmsel tasandil kahjulikest keskkonnamõjud:

-kasvuhooneefekt koos kliima soojenemisega

-maailmamere taseme tõus ja osooniaugud atmosfääris

Kasvuhoonegaaside  emissiooni mõju maakera

kliimale: 

-paikkondade tühjenemine

-merepinna tõus polaaralade jäämassiivide sulamise tagajärjel,

-kahju põllumajandusele ning muud laostavad mõjud keskkonnale

tervisega seotud kõrvalefektid

Transpordisektor „toodab“ keskmiselt 8% kütuste kasutamisest 
põhjustatud süsihappegaasi emissioonist.



Kasvuhoonegaasid - päikesekiirgust mitteneelavad või 
vähe neelavad ning  soojuskiirgust neelavad gaasid Maa 
atmosfääris, mis põhjustavad kasvuhooneefekti, kuna 
takistavad soojusenergia lahkumist Maalt maailmaruumi 
Maapinnalt kiiratud soojuskiirgus neeldub atmosfääris 
kasvuhoonegaasides ning kiiratakse uuesti atmosfääris 
madalamal temperatuuril kui maapind kõigis suundades, 
seega kiiratakse osa atmosfääri jõudnud soojusenergiast 
tagasi maapinnale. Nii ringleb osa kiirgusenergiast maapinna 
ja atmosfääri vahel ning energia ärakanne planeedilt 
väheneb





Viis põhilist kasvuhoonegaasi Maakera atmosfääris:

-veeaur (H2O)

-süsinikdioksiid (CO2)

-dilämmastikoksiid (N2O)

-metaan (CH4)

-osoon (O3). 

Lisaks on atmosfääris selliseid gaase, mis on sinna sattunud vaid 
inimtegevuse tagajärjel

Peamised kasvuhoonegaasid tekivad looduslike protsesside tagajärjel

Kasvuhoonegaasid ja kasvuhooneefekt on looduslik ilming, mistõttu 
Maa keskmine temperatuur on +15 °C, vastasel juhul oleks see –18 °C 
ning elu Maal praegusel kujul võimatu.



Veeaur (H2O)- Veeaur on kasvuhoonegaasidest kõige 

olulisem ning seda on võrreldes teiste kasvuhoonegaasidega 

atmosfääris kõige rohkem. Veeauru protsentuaalne panus 

kasvuhooneefekti on võrreldes teiste kasvuhoonegaasidega 

suurim: kui taevas on selge, siis 36–66%, ja pilvisuse korral 

66–85%. Veeauru kontsentratsioonid erinevad küll 

regionaalselt, kuid inimtegevus maailma mastaabis seda ei 

mõjuta



Süsihappegaas ehk süsinikdioksiid (CO2)

Süsihappegaas on kõige olulisem inimtegevuse tagajärjel 

emiteeritud kasvuhoonegaas, selle panus kasvuhooneefekti 

on 9–26%. 

Süsinikdioksiid - osa süsinikuringest, mis tekib looduslike 

protsesside tagajärjena (põlemine, hingamine). 

Järjest rohkem on süsihappegaasi tekkinud inimeste 

majandustegevusest (fossiilkütuste põletamine)



Metaan (CH4)

Metaan on süsihappegaasiga võrreldes palju suurema 

kasvuhooneefekti tekitava mõjuga, kuid selle eluiga 

atmosfääris on kõigest 12 aastat võrreldes süsihappegaasi 

30–95 aastaga. 

Ca 60% metaani emissioonidest inimtegevuse tagajärjel –

tööstus, loomakasvatus, põllumajandus, jäätmekäitlus. 

Looduslikult eraldub metaani soodest, märgaladest ja 

rabadest



Dilämmastikoksiid (N2O)

Dilämmastikoksiidi kontsentratsioonid on oma emissioonide 
poolest süsinikdioksiidiga võrreldes palju madalamad, 
seevastu kasvuhooneefekti põhjustav potentsiaal on ligi 300 
korda suurem. 

Looduslikult tekib N2O-d ookeanides ja vihmametsades, 
peamine inimtekkeliseka allikaks on väetiste kasutamine 
põllumajanduses. 

Dilämmastikoksiidi kontsentratsioon on võrreldes 
tööstusrevolutsiooni algusega põhiliselt tänu intensiivsele 
põllumajandusele tõusnud 16%



Osoon (O3)

Osoon kui kasvuhoonegaas troposfääris avaldab mõju globaalsele 
temperatuurile, kuid atmosfääri kõrgemates kihtides 
(stratosfääris), on see vajalik kahjuliku ultraviolettkiirguse 
blokeerimisel.

Troposfääri osooni kontsentratsioonid püsivad õhus mõnest 
päevast mõne nädalani ning on suuremad inimasustusega 
piirkondades, mistõttu kontsentratsioonid on atmosfääris 
ebaühtlaselt jaotunud. 

Tööstusrevolutsiooni algusega võrreldes on osooni 
kontsentratsioonid tõusnud 30%. Osooni tekitajateks on 
süsinikoksiid ja metaan, mis reageerivad päikesekiirgusega
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Alternatiivsete 
kütuste kasutamine 
veonduses (Biodiesel, 
Liquefied Natural Gas, 

Electricity)

Kaubaruumi 
efektiivsem 
kasutamine

Optimaalsed 
veomarsruudid, 

telemeetria

Kombineeritud 
veoskeemid



3.1. Alternatiivkütuste kasutamine 



3.1. Alternatiivkütuste kasutamine 

Kliima- ja transpordipoliitika hetkeseis:

-Transpordi osakaal Euroopa CO2 emissioonist  25%, Eestis 

11%

-Maanteetranspordi CO2 osakaal Euroopa transpordis 70%, 

Eestis üle 90%

-Transpordi CO2 heide 2-kordistunud vs 1970

-aastaks 2040 autode arvu kahekordistumine



5. septembril 1896. aastal demonstreeriti Eestis esmakordselt 
autot. Jalgrattavabrikant Johannes Schümann oli kutsunud 
tallinlased sel päeval Telliskopli teele (tänasele Kopli tänavale) 
uuelaadset masinat vaatama.

Päevaleht Walgus kirjeldas vana kalendri järgi 23. augustil
toimunud esitlust ja masinat järgnevalt: „Rohkeste inimesi oli
kokku kogunud, et uut vankrit waadata. Wanker, mis ainult 2
inimese jäuks tehtud, kannab tagumisel poolel 1 1/2 hobuse
jõulist bentsini masinat. Selle wankriga on wäga hea sõita.
Sõidukiirus seisab täitsa wankri juhtija käes ja wõib temaga kuni
20 wersta tunnis (umbes 21 km/h – toim) hea teega sõita. Bentsini
kulub versta pealt ¾ kopika eest ära. …“



Millised oleksid alternatiivid fossiilkütustele transpordis 

täna?



Kliimapoliitika eesmärgid:

-Pariis 2015: hoida kliima soojenemine alla 2* ja vähendada CO2 
heidet 60% aastaks 2050

-ÜRO valitsustevaheline kliimapaneel: CO2 emisioon 2050.a. „net 
zero“

-EU Strategy for low-emission mobility: kiirendada 

alternatiivkütuste kasutuselevõttu ning minna üle madala ja 
nullemissiooniga tehnoloogiatele

-E- laadimisvõrk linnatranspordile; 

-LNG tanklavõrk rasketranspordile ja laevadele; 

-CNG tanklavõrk lähitranspordile; 

-H2 piisav tankimisvõimalus



Fossiilsed kütused

❑Bensiin (briti i.k. petrol, am i.k. gasoline) on peamiselt 

mootorikütusena kasutatav enamasti nafta töötlemise saadus, 

kergete süsivesinike segu (bensiinide komponendid), mis 

sisaldab veel hapnikuühndeid (15-20%) ja lisandeid. 

Mootoribensiinid on kergesti aurustuvad, kergvoolavad, 

kergsüttivad (leekpunkt alla 0°C), veeslahustumatud, enamasti 

värvuseta, läbipaistvad ja selged, tugeva ja ainult neile omase 

lõhnaga vedelikud.

❑Diislikütus (inglise diesel fuel)  on mootorikütusena kasutatav 

süsivesinike segu, mis keeb temperatuurivahemikus 200–350 

°C ja mida saadakse enamasti nafta töötlemisel.



❑Maagaas on orgaanilise aine lagunemise tagajärjel tekkinud 
gaasiliste süsivesinike segu(valdavalt metaan (CH4)). Metaan 
on õhust kergem lõhnata gaas, mistõttu võimaliku lekke korral 
lendub see atmosfääri. Plahvatusohtlik on metaani 
kontsentratsioon õhus vahemikus ainult 5-15%, millise 
iseeneslik teke on äärmiselt vähetõenäoline

➢LNG (Liquefied Natural Gas) on maagaas mis on jahutatud 
kuni veeldumistemperatuurini -162 C°. Veeldumisel LNG-ks 
väheneb maagaasi ruumala 600 korda, LNG erikaal on 
ligikaudu 47% vee erikaalust. 

➢CNG (compressed natural gas) on kõrge rõhu all kokku 
surutud maagaas



❑LPG (Liquefied Petroleum Gas) ( propaani (C3H8) ja  

butaani (C4H10)segu)

-veetakse rõhu all (propaan veeldub 22 bar juures)

LPG on õhust raskem, mistõttu lekete korral koguneb see 

madalatesse kohtadese ja segunedes õhuga moodustab 

plahvatusohtliku segu palju laias kontsentratsioonide 

vahemikus



Biokütused

Transpordis mootorikütustena kasutatavad biokütused on 
järgmised: 

❑bioetanool – biomassist ja/või jäätmete orgaanilisest osast 
toodetud etanool;

❑biodiislikütus –taimsetest või loomsetest õlidest toodetud 
diislikütuse kvaliteediga metüülester;

❑biogaas – biomassist anaeroobse kääritamisega toodetud 
metaangaas (CH4 50–70%, ülejäänud CO2 ja mõne protsendi 
ulatuses muid gaase, O2, H2S);

❑biometaan – puhastatud biogaas, mille metaani sisaldus vastab 
maagaasi kvaliteedile (CH4 98%);

❑biometanool – biomassist toodetud metanool;



3.2. Elektriautod



Elektriauto

Elektriauto on sõiduk, millel on elektrimootor ja mille toiteks on 
välise toiteallikaga laetav aku. 

+ Elektriautod on säästlikumad, kui mistahes muud liiki 
transport. Ühe kilomeetri keskmine maksumus on ca 0,016€/km. 

+Elektriauto on oma ehituselt väga lihtne, ülalpidamiskulud ja 
hoolduskulud madalad. Keskmiselt on elektrimootoris on umbes 
5 liikuvat/kuluvat osa (tavaauto mootoril sadu)

-Elektriauto hind on võrreldes tava autodega märgatavalt kallim. 
(kõrgtehnoloogiline liitium-ioon aku). 

- Väike laadimistevaheline välp. (16 kWh aku ca 150 km) 

-pikk laadimisaeg (ca 6-8h) Kiirlaadijaga on laadimisaeg 20-30 
minutit, mille jooksul saab aku laetud 80% ulatuses. 



➢BEV – akutoitel elektrisõiduk (battery electric vehicle)

➢HEV – hübriidelektrisõiduk (hybrid electric vehicle)

➢PHEV – pistikhübriid (plug-in hybrid electric vehicle



❑ Akutoitega elektrisõiduk (BEV)

Akutoitega elektrisõidukeid käitatakse üksnes akus salvestatud elektri 
abil. (puhtalt elektriline sõiduk). 

Laetakse ühendades sõiduk välise elektriallikaga, milleks võib olla

-tavaline elektripistik

-spetsiaalne laadimisseade 

-avalik laadimisjaam. 

Lisaks aku taaskasutab ja salvestab ka auto pidurdamisel pidurite poolt 
toodetud energiat (rekuperatiivpidurdus). 

Akutoitega elektrisõidukid sobivad eelkõige inimestele, kes saavad 
neid öösel kodus või tööl laadida ja kes reisivad enamasti aku 
sõiduulatuse raadiuses.

Näiteks: Hyundai Kona, BMW i3, Hyundai Ioniq, Kia Soul, Mitsubishi 
i-Miev, Nissan Leaf, Renault Zoe, Tesla Model S, VW e-Golf



Elektriauto eelised:

-madalad hoolduskulud

-tõhus linnatingimustes. Regeneratiivpidurdamine taastab ja 

salvestab energiat aeglustamisel,  seistes ei kasutata energiat

-Puuduvad heitgaasid – elektriauto ei saasta keskkonda

-Väiksem müra

-Väike sõidukulu – 100km sõidukulu on umbes 1.60€

-Töökindel – elektriauto on lihtne ja töökondel

-Lihtne kasutada ja pikk kasutusiga

-Tasuta parkimise võimalus



Suur pöördemoment – elektrisõidukid kiirendavad kohalt 
kiiresti ja sujuvalt. Kuna elektriauto ei pea erinevaid käike läbi 
käima, saab see rakendada täisvõimsust kohe, kui gaasipedaali 
vajutate.

Vaikne – auto muusikasüsteem kõlab suurepäraselt ja vestlused 
reisijatega on palju lihtsamad.

Parem juhitavus. Akupakkide kaal asetab elektrisõidukite 
raskuskeskme madalamale, seega on neil tavaliselt parem 
juhitavus ja on vähem tõenäoline, et nad üle katuse käivad.

Pidurdamine on teistsugune. Regeneratiivpidurdamise süsteem 
tähendab seda, et auto hakkab aeglustuma niipea, kui jala 
gaasipedaalilt tõstate.



Elektriauto miinused:

Autode hind – tänu kallitele akudele, mis võivad 

moodustada poole auto hinnast. 

Akude laadimisel suur ajakulu – võrreldes tanklas auto 

tankimisega.

Väike sõiduulatus – talvisted oludes võib väheneda läbitav 

vahemaa pea poole võrra

Väike mudelite valik



Laetavad hübriidelektrisõidukid / pistikhübriid 

(PHEV)

Laetaval hübriidelektriautol on kahte tüüpi mootorid – elektrimootor ja 

aku, mida saab laadida välisest toiteallikast, ja sisepõlemismootor, mis 

kasutab kütusena bensiini või diislit.

Enamik hübriidautosid käivituvad ja sõidavad ainult elektrirežiimis 

kuni enamus akus salvestatud energiast on ära kasutatud, pärast seda 

võtab bensiini- või diiselmootor automaatselt üle. Regeneratiivpidurdus 

laeb akut mõlemas režiimis. 

Laetavate hübriidelektrisõidukite sõiduulatus elektrirežiimis erineb 

mudeliti märkimisväärselt. Mõned suudavad sõita ainult 15–20 km, 

mõned uuemad mudelid võivad sõita 60 km või rohkem.

(Audi A3 e-tron, Mitsubishi Outlander PHEV, Toyota PlugIn Prius)



Hübriidautod

Hübriidautod, mis ei ühendu laadimiseks välise elektritoite 

allikaga, ei ole elektriautod. Akut laetakse bensiini- või 

diiselmootoriga ja rekuperatiivpidurdusega. Hübriidid on 

efektiivsemad kui tavalised bensiini- või diiselmootoriga 

sõidukid ja need toodavad vähem heitmeid



3.3. Vesinikutehnoloogia



Kütuseelement - keemiline vooluallikas, milles saadakse 

elektrienergiat juurdeantava kütuse oksüdeerimisel vabaneva 

energia arvel. 

-galvaanikaelement, kus elektrokeemilise reaktsiooni jaoks 

tarvilik aine ei paikne lõpliku kogusena elemendi sees, vaid seda 

antakse väljastpoolt pidevalt juurde.



Vesinikkütuseelement pole veel transpordimaailmas 

laialdaselt kanda kinnitanud. 

-hind 

-vesiniku toetamiseks vajaliku taristu puudumine

-vesinikenergiat on keeruline salvestada (eeldab väga 

külmades või kõrge survega hoiustamise keskkonda)

-kütuselemendina vesiniku valmistamine pole roheline



Kütuseelementide levinumad tüübid:

PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell ehk Polymer

Electrolyte Membrane Fuel Cell) ‒ madalatemperatuuriline 

polümeerelektrolüüt-kütuseelement. (kütuseks puhas vesinik)  

mootorsõidukid, plokkelektrijaamad, kaasaskantavad elektritarvitid. 

DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) ‒ madalatemperatuuriline 

otsemetanool-kütuseelement. (kütuseks on metanool, millest vesinik 

eraldub veega reageerimisel)

-mootorsõidukid, kaasaskantavad elektritarvitid. 

SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) ‒ kõrgetemperatuuriline tahkeoksiid-

kütuseelement. Laengukandjaiks on hapniku ioonid. Kasutuskohad ‒ 

plokkelektrijaamad, samuti mootorsõiduki aku asendajana

-kütus saadakse muundamise teel bensiinist



AFC (Alkaline Fuel Cell) ‒ madalatemperatuuriline 

leeliskütuseelement. Vajab katoodil puhast hapnikku. 

Kasutuskohad: kosmosesõidukid, allveelaevad.

MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) ‒ kõrgetemperatuuriline 

sulakarbonaat-kütuseelement. 

Kasutuskohad: plokkelektrijaamad.

PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell) ‒ kesktemperatuuriline 

fosforhappe-kütuseelement. 

Kasutuskohad: plokkelektrijaamad



 Kütuseelemendiga veok on olemuselt elektrilise jõuallikaga sõiduk. Kütuseelement on 
elektrokeemilist protsessi kasutav seade, mis muundab kütuse elektrienergiaks. Enamasti on 
kütuseks vesinik, mida saab keskkonnasõbralikult toota nt tuulest toodetud elektrienergia abil 
vett elektrolüüsides. 

 Kütuseelemendis ühineb katalüsaatori toel vesinik hapnikuga ning tulemusena eralduvad 
elektrienergiana elektronid ja jääkproduktina puhas vesi.

 Et tagada võimsuse varu, on kütuseelemendiga sõidukitel ka aku. Aku pluss on lisaks ka 
võimekus salvestada pidurdusenergia. Võrreldes elektriveokiga on hübriidide akud palju 
väiksema mahtuvusega, odavamad ja oluliselt kergemad. 

 Vesinik on veokil kaasas tavalistes survepaakides ja nende eluiga on vähemalt sama pikk, kui 
klassikalisel veokil. Tänastel Askoga koostöös testitavatel Scaniatel jagub 33 kg vesinikust 
kuni 500 km läbimiseks. 

 Loomulikult tekib õigustatud küsimus, kuhu on maetud koer, et aastakümneid vana 
kütuseelementide tehnoloogia pole tänaseni suutnud laiemat kandepinda saavutada. 
Tehnoloogia on tuntud üle 100 aasta ning tänaste kütuseelementide analoogid valmisid 
laborites juba enam kui pool sajandit tagasi. Häda on katalüsaatoris, mis ise reageerimata aitab 
keemilist reaktsiooni läbi viia. Nimelt on katalüsaatori võtmekomponent tänaseni plaatina ja 
seda on seal suure reaktsioonipinna saavutamiseks palju, sageli kilodes mõõdetuna. Suur pluss 
on aga see, et kuna materjal ise ei reageeri, saab seda taaskasutada.



3.4. Kombineeritud 

vedude tehnoloogiad
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