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Tuumaenergeetika on energeetika ja

tuumatehnika haru, mis põhineb

tuumaenergia muundamisel muudeks

energialiikideks.

See toimub tuumareaktoris..
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Esimese kontrolli all oleva tuumareaktori 

käivitasid Enrico Fermi ja Leo Szilard 

Chicago Ülikoolis 02.12.1942, millele 

nad 1955.a. võtsid patendi. Elektrit 

toodeti esimest korda Arcos Idaho’s 

20.12.1951, kommertsotstarbeks 

esmakordselt Obninskis Kaluuga 

oblastis 27.06.1954 võimsusega 5 MW.
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Kõik tuumaelektrijaamad töötavad

põhimõttel, et radioaktiivsed elemendid,

nagu uraan-235 või plutoonium-239

jagunevad mitmeks osaks ja sellest

vabanev energia muundatakse esmalt

soojuseks, mida seejärel kasutatakse

elektri tootmiseks.
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Ahelreaktsiooni intensiivsust 

reguleeeritakse juhtvarrastega, mis 

sisaldavad boori, kadmiumi ja hafniumi, 

mille tuumad neelavad tugevasti neutroneid. 

Juhtvardad paiknevad sellekohastes 

kanalites, mis ulatuvad nn aktiivtsoonist 

välja. Kui juhtvardad nihutatakse 

sügavamale aktiivtsooni, siis ahelrektsioon 

aeglustub, kui juhtvardad tõmmatakse 

väjapoole, siis ahereaktsioon kiireneb. Seda 

kõike reguleerib automaatika, sest protsess 

eeldab ka jahutamist.
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On ka võimalus aatomituumadesse kätketud

energiat kätte saada tuumasünteesi algatamise

teel (inglise keeles fusion), püüdes kahte

deuteeriumi tuuma liita heeliumi aatomiks. Kui see

saavutatakse, oleks nii energeetiline kui ka

keskkonnakaitseline efekt väga suur, sest ohtlikke

tuumajäätmeid ei teki ja kergete elementide varud

on piiramatud. Kõige paremaid tulemusi on saadud

Venemaal, kus Nobeli preemia laureaadid Andrei

Sahharov ja Igor Tamm lõid nn tokamaki seadme,

kus erinevate ja üksteisega kattuvate tugevate

magnetväjade abil hoitakse ülikuuma ja tihedat

plasmat reaktori seinte vahel nii, et see hõljuks ja ei

puudutaks seinu.
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1985 a alustati suurt rahvusvahelist 

ühisprojekti ITER (International 

Thermonuclear Experimental Reactor), 

milleks kavatsetakse kulutada 5,5 miljardit 

dollarit. ITER ehitatakse Lõuna-

Prantsusmaale Cadarache’i ja ehitus peaks 

töövalmis saama 2016. aastaks. Kuid see on 

vaid katseseade, mille eesmärgiks on hoida 

kümnekonna minuti jooksul kütust 100 

miljoni kraadi juures ja saada tulemuseks 

500 MW võimsust. Mingit käigusolevat 

elektrijaama see projekt ette ei näe.
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Miks

on vaja

tuumaelektrijaamu?
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1. jaanuaril 2007 

elas maailmas 6 

589 115 092 

inimest ja elektrit 

vajatakse 15 000 

TWh aastas.

Aastal 2030 elab 

maailmas 8,2 

miljardit inimest ja 

elektrinõudlus 

kahekordistub 

(kuni 30 000 TWh-

ni aastas).
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M    mega    106

G     giga     109 

T     tera      1012

P     peta      1015
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Maailmas on 01.01.2016 installeeritud 442 

äriotstarbelist tuumareaktorit koguvõimsusega  382 

gigavatti. Aastaks 2025 suureneb see vähemalt 100 

gigavati võrra. Praegu on ehitusel 64 uut reaktorit.

Leningradi tuumajaam
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Kujunenud ökoloogilise kriisi 

peapõhjuseks on demograafiline plahvatus
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1,3 miljardit hiinlast tahavad elada sama jõukalt ja 

mugavalt kui ameeriklased. 

Kas see on võimalik?
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Aastal 2004 oli hiinlase aasta sissetulek $ 

5 300, ameeriklasel $ 38 000. 

Alates 1978. a. majandusreformidest on 26 

aasta jooksul Hiina aastane majanduskasv 

olnud 9,5%. Võttes tulevikus kasvuks 8% 

ja elanike arvuks 1,45 miljardit, saab 

hiinlane ameeriklase praeguse 

aastasissetuleku aastal 2031, 6% 

majanduskasvu juures aastal 2040.
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Sellise aastasissetuleku juures tarbiks iga hiinlane  

(nagu ameeriklane) 291 kg teravilja asemel 935 kg ja 

Hiina vajab selleks 1,352 miljardit tonni teravilja 

aastas, mis on 2/3 praegusest maailma teravilja 

kogutoodangust (~ 2 miljardit t). 
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Selleks, et saavutada USA lihatarbimist (125 kg/in) 

vajab Hiina 2031. aastal 181 milj. t ehk 4/5 

praegusest  maailmatoodangust  (239 milj. t).
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Selleks, et jõuda USA-le 

järele naftatarbimises, vajab 

Hiina aastal 2031  99 miljonit 

barrelit päevas (praegune 

maailmatoodang on 79 milj. 

barrelit päevas.
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Kui Hiina tahab USA-le järele jõuda kivisöe 

tarbimises (2 t inimese kohta), vajaks ta aastas 2,8 

miljardit tonni (praegune maailmatoodang on 2,5 

miljardit tonni).
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Kui Hiina paberikaubandus 

(27 kg inimese kohta astas)  

kasvaks 2031. aastal USA 

tarbimiseni (210 kg), vajaks 

Hiina 303 miljonit tonni 

paberit (praegune maailma-

toodang on 157 miljonit 

tonni).
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Kui Hiinas oleks aastal 2031 

autosid sama palju kui 

praegu USA-s (0,77 inimese 

kohta ehk 3 autot 4 inimese 

kohta), oleks seal 1,1 

miljardit autot. 

Neid on aga maailmas 

praegu vaid 795 miljonit.
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Indias on majanduse juurdekasv 7% aastas, 

aastal 2030 on seal elanikke rohkem kui 

Hiinas!! 

Kõik need 3 miljardit inimest tahavad 

elada sama hästi nagu ameeriklased!!
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Maailmas töötavad kommertsotstarbelised 

tuumareaktorid jagunevad laias laastus kaheks:

1)Aeglustiga tuumareaktorid, nende seas 

kergvesireaktorid (keevvesi- ja survevesireaktorid), 

raskvesi- ja grafiitreaktorid, nende seas kurikuulus 

RBMK ehk Tšernobõli tüüpi reaktor ja 

2) kiired tuumareaktorid, mis on valdavalt 

katsetusjärgus.

Kõige enamlevinud on keev- ja survevesireaktorid. 

Viimase saab endale ka maailma suurim (1600 MW) 

Soome Olkiluoto, mille ehitamist alustati 21. juunil 

2005.
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Kõneldakse erineva põlvkonna tuumajaamadest.

Esimene põlvkond oli möödunud sajandi 

viiekümnendatel aastatel ehitatud nn 

prototüüpreaktorid. 

Teine põlvkond kujutas endast 1960-1990 

tööstuslikult rakendatud jaamu, mida nüüd 

moderniseeritakse kolmanda põlvkonna nime all.

Neljanda põlvkonna jaamu alles disainitakse ja 

nende ehitamist pole veel alustatud. Ka Soome 

paljukiidetud rajatav Olkiluoto-3 tuumajaam on 

täiustatud kolmanda põlvkonna tuumajaam.
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Tuumaenergia on kõige odavam.

Baaselektri hind (euro/MWh) Soomes

tuumaenergia 25,9 (sellest kütus 3)

gaas 45,0  (sellest kütus  35,9)

kivisüsi  34,4 (kütus 17,6)

turvas  35,9 (kütus 18,8)

puit  51,2  (kütus 30,8)

tuul 45,5
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Tuumareaktoritest toodetakse 16% 

maailma elektrienergiast, Euroopas 

ligikaudu kolmandik, Prantsusmaal   

ligikaudu 80%. 01.01. 2016. a seisuga on 

tegutsevaid reaktoreid 442 neto 

koguvõimsusega 382 GW, ehitamisel on 64. 

Olemasolevate jaamade käitamiseks on 

vaja 66 883 t uraani, kuid 2014. a toodeti 

vaid 56 184 t, mistõttu maailma  

toormehindade üldise languse taustal tõusis 

uraani hind 18%. Hiina jaamade tarve 

kasvab 284%. India tarbib 1 579 t, toodab 

aga 400. 
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Maailmas on uraaniressursid praktiliselt 

piiramatud. Uraani keskmine sisaldus 

maakoores on 2 ppm. Eristatakse väga 

suuri (üle 50 000 t), suuri, keskmisi ja 

väikesi (200 - 1000 t) leiukohti ning 

uraanisisalduse järgi ülirikkaid (üle 

0,3%), tavalisi (0,05 - 0,1%) ja vaeseid 

maardlaid.
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Ainuüksi Austraalia tööstuslikke

uraanivarusid hinnatakse 1 143 000 

tonnile. Suured uraanivarud paiknevad 

ka Kanadas  Gabonis, Sairis, 

Namiibias, Nigeerias, USA-s, 

Venemaal, Brasiilias, Kasahstanis, 

Usbekistanis jm. Maailmaturu liidriks on 

tõusnud Kasahsatan
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Ka Eesti on juba olnud tuumariik:

• Pakri poolsaarel paiknesid 2 soomustatud

allveelaevade imitatsiooni kogu seilamiseks vajaliku

varustuse ja tuumareaktoritega.

• 70 MW võimsusega reaktor anti ekspluatatsiooni

1968, kütus uuendati 1981.

• 90 MW võimsusega reaktor alustas tegevust 1983.

• Mõlemad seisatati 1989 heas seisundis, teine

reaktor oli töötanud vaid 5333 tundi.

• Reaktorites olnud tuumakütus viidi Venemaale

1994.a. oktoobris.



32

1967. aastal ilmus N.Liidu tuumajaamade

arendamise programm, milles nähti ette

ehitada kaks kuni 4000 MW-se võimsusega

mitmeplokilist jaama, üks Sosnovõi Bori,

teine Põhja-Läti madalikule Burtnieki järve

äärde. Hiljem nihutati see Võrtsjärve äärde ja

Elva ning järve vahele oli kavandatud kuni

70000 elanikuga linn. Õnneks see kava ei

realiseerunud.
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1989 koostati programm “Eesti energeetika

arengu üldpõhimõtted aastani 2030”, mis

kiideti heaks Teaduste Akadeemia

presiidiumis ja Vabariigi Valitsuses. Selles

rõhutati, et Eesti tuumajaama esimene

energiaplokk tuleks käiku anda aastail

2010-2015.
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EL energiadokument ”Energy policy for Europe”

seab 2020 aastaks 3 ambitsioonikat eesmärki:

- vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni

1990 aasta tasemelt 20%:

- toota 20% energiat taastuvenergia allikatest;

- säästa 20% energiat efektiivsuse tõusu toel.

Tuumaenergia on CO2 vaba ja vaatamata 

taastuvenergia kiirele arengule ei ole temast 

võimalik loobuda.
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Arvestatav uraaniressurss on ka Eestis, eeskätt 

diktüoneemaargilliidis, mille varud on vähemalt 10 

miljardit tonni. Uraanisisaldus kivimis on kuni 850 

g/t, keskmine sisaldus 192 g/t. Üksnes Toolse 

fosforiidimaardla piires olevas argilliidis on uraani 

üle 27 000 tonni.
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Üks keskmine USA 1000 MW 

reaktor kasutab aastas vaid 

24 tonni nelja- protsendilise 

rikastusastmega uraani 235. 

Samasuguse võimsusega 

soojusjaam tarbib aastas 4,5 

miljonit tonni kivisütt ja 

saastab tugevasti keskkonda, 

mõjutades sealjuures Maa 

kliimat. Ühe grammi U235 

lõhustumisel vabaneb 24 000 

kilovatt-tundi energiat.
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Prantsusmaa 59 reaktorit annavad 78% riigi 

energiast. Samal ajal toodab Prantsusmaa 

igal aastal 2500 kg tööstusjäätmeid elaniku 

kohta. Sellest 100 kg on mürgiseid ja vaid alla 

1 kg tuumaelektrijaamade jäätmeid. Sellest 

ainult 100 g on pikka aega radioaktiivsena 

püsivaid jäätmeid, sealhulgas 10 g kõrge 

aktiivsusega jäätmeid inimese kohta.
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Elektri hinna alandamiseks ja 

varustuskindluse tagamiseks oleks  Eestil 

vaja oma tuumajaama. Kuid seda toetab 

vaid 11% elanikkonnast ja valitsus on 

näidanud üles äärmist saamatust.
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TUUMAJAAMA ASUKOHA VALIK:

- mere ääres jahutusvee jaoks;

- minimaalne keskkonnamõju;

- minimaalne avalik vastasseis;

- suurtarbijate lähedus;

- ülekandeliinide lähedus:

- ühendusteede (sadam, raudtee, maanteed)

olemasolu;

- tööjõu leidmine;

- maa olemasolu (riigimaa).
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Leningradi tuumajaam vajab tunnis

20 000 m3 jahutusvett,

ööpäevas 480 000 m3.

See seab tingimused ka Eesti

tuumajaama asukoha valikule.
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Kas me nii tahame? Kui 

ei, siis milline on Teie 

poolt pakutav väljapääs?
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Ignalina uue tuumajaama 

maksumus

Jaam tootmismahuga 1600 MW kuni 2×1100 MW

III + litsentseeritud disain (AP 1000?). ~4-5miljardit

EUR-I. Eesti orienteeruv välisinvesteeringu vajadus

22% osalusega oli läbirääkimiste ajal 13,8-17,2

miljardit EEK-i

[kahe Candu 6 reaktori hind 2,9 miljardit $, 1000-

1400 USD/KW, 700 MW 1,2-1,4 miljardit USD]
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MTÜ EESTI TUUMAJAAM

Asutatud: 03.03.2008

Registreeritud: 25.05.2008

Juhatus: AADU PAIST

KALEV KALLEMETS

info@tuumajaam.ee
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MTÜ Eest Tuumajaam tegevuse 

eesmärgid

MTÜ tegevuse eesmärgiks on teha 

Eesti elanikkonna seas teavitus- ning 

selgitustööd tuumajaama rajamise 

eelistest ja ohtudest ning muuta Eesti 

tuumajaama arendustegevus 

läbipaistvaks.
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MTÜ PÕHITEGEVUSEKS ON:

• teabe kogumine ja süstematiseerimine Eesti 

tuumajaama arendustegevuse kohta;

• osalemine Eesti tuumajaama 

arendustegevuses ja spetsialistide 

ettevalmistuses (TÜ ja TTÜ ühisõppekavad); 

• tuumaenergeetikat, selle eeliseid ja ohte, 

ning Eesti tuumajaama arendustegevust 

puudutava teabe levitamine ja selleks 

vajaliku kirjastustegevuse ning muude 

meediavahendite loomine ja arendamine;
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• loengute, seminaride, 

teaduskonverentside korraldamine;

• keskkonnakaitse ja loodushoidliku 

tegevuse propageerimine

• koostöö tegemine riigiasutuste, kohalike 

omavalitsuste, koolide ning teiste asutuste 

ja organisatsioonidega.
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Tänan tähelepanu eest!


