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rakendusvõimaluste analüüsis

Austatud Ain Laidoja

1. Täname  pöördumise  ja  kaasamõtlemise  eest,  arutlus  vesinikutehnoloogia  kasutamisest
Tallinnas on igati  asjakohane ja aeg uute alternatiivsete tehnoloogiate rakendamiseks linnas
soodne.

2. Oma 09.03  saadetud  kirja  kohaselt  soovisite  Tallinna  Linnavalitsuse  toetuskirja  11.03,  et
esitada taotlus FCH taotlusvooru. Kinnitan, et nii  kiire asjaajamine ei ole linna ametkondade
kooskõlastamise protseduuri juures lihtsalt reaalne.

3. Nagu  Te  energiaagentuuri  nõukogu  liikmena  teate,  siis  linnas  on  koostamisel  Tallinna
arengukava  2021+,  mis  on  avatud  uutele  väljakutsetele  ja  seab  ambitsioonikaid  sihte
järgnevateks  aastakümneteks.  Tallinna  arengustrateegia  lähtub  samuti  Linnapeade  pakti
eesmärgist  -  2030.  aastaks  vähendada  linna  CO2  heidet  40%  -  ja  baseerub  koostatud
strateegilisele arengukavale „Tallinna Säästva Energiamajanduse ja Kliima tegevuskava 2030+,
visiooniga 2050 (SEKT),  millega olete kindlasti  tutvunud.  SEKT-i  kohaselt  seab Tallinn oma
suunaks saavutada süsinikuneutraalsus linnas 2050. aastaks. Selle tegevuskava üheks osaks
on muuhulgas ka elektri-  ja vesinikutranspordi kasutuselevõtt  ning selleks eelduste loomine.
Vesinikutehnoloogia on nii transpordi kui lokaalenergeetika sektoris märkimisväärselt arenenud
ja Tallinn soovib kindlasti saada osaleda selle arengus. 

4. 12. märtsi 2020 tähtajaga FCH poolt korraldatud  taotlusvooruga olime linnas kursis. Linn on
valmistamas ette süsinikuvaba energiamajanduse kontseptsiooni väljatöötamist Tallinna jaoks,
selleks  oleme  peagi  moodustamas  töögruppi  erinevate  linna  ametite  ja  linnavolikogu
innovatsioonikomisjoni  liikmete  esindatusel  SEKT-i  põhimõtete  elluviimiseks.  Taotlusvoorus
osalemisel tuleb esitada linnavalitsuse poolt  heakskiidetud kontseptsioon ja äriplaan. Samuti
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nõuab  osalemine  taotluse  heakskiitmisel  ka  omaosaluse  katmist,  mida  2020.  aasta  linna
eelarvesse ei ole planeeritud. 

5. Oma pöördumises soovite linna toetuskirja  Teie poolt  esitavatele  projekti  taotlusele,  mille
taotlemise  tähtaeg  on  tänaseks  juba  läbi.  Kinnitan,  et  Tallinna  Linnavalitsus  on  huvitatud
süsinikuvaba energeetika arendamisest ennekõike Tallinnas ja loomulikult ka mujal Eestis. Kõik
sellekohased piirkonda saabuvad investeeringud ja ekspertteadmised on teretulnud, kuid linna
eesmärk  on  oma  haldusterritooriumil  näidata  üles  avaliku  sektori  eeskuju  ja  viia  ellu
pilootprojekte linna eestvedamisel. Arusaadavalt on vesinikuenergeetikal selles väga oluline roll.
Seega  –  olles  välja  töötanud  vesinikutehnoloogia  rakendamise  kontseptsiooni  ja  vastava
äriplaani,  kavatseb  linn  jälgida  järgmisi  taotlusvoorusid  ja  kandideerida  võimalusel  FCH
ühisrahastuse platvormist toetuse saamiseks. Koostöö Eesti  Vesinikutehnoloogiate Ühinguga
selles seoses on vaieldamatult oluline.

6. Palute  oma kirjas  Tallinna  Ettevõtlusameti  määramist  Eesti  Vesinikutehnoloogiate  Ühingu
poolt  esitatava  taotluse  osapooleks.  Kuivõrd  linnas  on  2013.  aastal  loodud  energiapoliitika
suunamiseks  Tallinna  Energiaagentuur,  siis  valdkonna  poliitika  kujundamisel  ja  erinevate
ideedega  võimalikes  taotlusvoorudes  osalemiseks  soovitan  edaspidi  pöörduda  otse
energiaagentuuri poole, mille nõukogu liige te olete. Kindlasti on Teil kujunenud hea koostöö
agentuuri meeskonnaga.

7. Minu  soov  on,  et  linna  areng  ja  sellega  seonduv  innovatsioon  toimuksid  võimalikult
sihipäraselt.  Seetõttu  on  Tallinna  arengukava  2021+  ja  selle  osaks  kavandatav
energiamajanduse ja keskkonna valdkonna tegevuste kogum koos ühtse finantseerimise ning
linna eelarve planeerimisega koondatud üheks tervikus. Vesinikumajandusse puutuv saabki olla
lahendatud selle terviku raames ja seda kavatseb Tallinna linn ka teha.
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