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Algus 

	  	  	  	  	  	  	  	  Vabariigi	  Valitsus	  sõlmis	  Mitsubishi	  
Corpora3oniga	  lepingu	  10	  miljoni	  AAU	  
ulatuses	  saastekvoodi	  müügiks,	  et	  
algatada	  Ees3	  elektromobiilsuse	  
programm.	  Programm	  koosneb	  kolmest	  
osast:	  Sotsiaalministeeriumi	  poolt	  võe3	  
näidiskasutusse	  500	  Mitsubishi	  iMiev	  
elektriautot,	  Majandus-‐	  ja	  
Kommunikatsiooniministeeriumi	  poolt	  
tööta3	  välja	  toetusskeem	  eraisikutele	  
elektriautode	  ostu	  toetamiseks	  ning	  
rajatakse	  kogu	  riiki	  kaJev	  elektriautode	  
laadimistaristu.	  Ostutoetuse	  jagamist	  
ning	  kiirlaadimisvõrgu	  rajamist	  
korraldab	  ja	  haldab	  SA	  KredEx.	  



Laadimine 

 
  

  

Üleriigiline	  kiirlaadimisvõrgus1k	  
	  
Laadimistaristu	  projek3	  raames	  luuakse	  
üleriigiline,	  	  
163	  kiirlaadijast	  koosnev	  laadimisjaamade	  
võrk.	  	  
Kogu	  võrgus3k	  valmib	  hiljemalt	  2012.	  aasta	  
lõpuks.	  
Kiirlaadijatest	  paikneb	  100	  linnades	  ja	  63	  
maanteede	  ääres.	  Suurematest	  linnadest	  
tuleb	  Tallinnasse	  27,	  Tartusse	  10,	  Pärnusse	  
5	  ja	  Narvasse	  2	  kirlaadijat.	  Suurema	  
liikluskoormusega	  maanteedele	  
paigaldatavate	  kiirlaadijate	  vahemaa	  jääb	  
40-‐60	  kilomeetri	  piiresse.	  
	  
Lokaalsed	  laadijad	  isiklikuks	  
kasutamiseks	  
 
 



Laadimine 

Tavalaadija	   Kiirlaadija	  



Elektriauto elutsükkel 

Erinevate	  sõiduautode	  (tootmine	  +	  
kasutamine)	  CO2	  emissioonid,	  
energia-‐	  ning	  rahaline	  kulu	  	  nende	  
eluea	  jooksul	  

Läbimõeldult	  teostatud	  üleminek	  
elektriautodele	  võimaldab	  säästa	  
20-‐50%	  auto	  kogukuludelt	  ning	  
vähendada	  eFevõFe	  CO2	  jalajälge	  
üle	  25-‐150	  T	  võrra	  auto	  eluea	  
jooksul.	  
	  

Allikas:	  BaJery	  Electric	  Vehicles	  
Performance,	  CO2	  emissions,	  lifecycle	  costs	  
and	  advanced	  baJery	  technology	  development.	  Utrehct	  university.	  Daan	  Bakker	  



Elektriauto elutsükli rahaline kulu 

Allikas:	  BaJery	  Electric	  Vehicles	  
Performance,	  CO2	  emissions,	  lifecycle	  costs	  
and	  advanced	  baJery	  technology	  development.	  Utrehct	  university.	  Daan	  Bakker	  



Elutsükli arvutamise metodoloogiline 
skeem 



Sõidukite efektiivsus 



Mida me väärtustame? 

Keskkond?	   Raha?	  



Elektriautod Tartu Linnavalitsuses. Miks? 

	  

!   	  Elektriautode	  kasutuselevõtuga	  vähendame	  ame3sõitudeks	  tehtavaid	  
kulutusi	  ning	  teiselt	  poolt	  saame	  kaasa	  aidata	  taastuvenergiaallikate	  
laialdasemale	  kasutamisele.	  Tartu	  linn	  kavandab	  ka	  ühistranspordis	  
järgjärgulist	  üleminekut	  gaasil	  töötavatele	  linnaliinibussidele.	  

!   	  Linnavalitsus	  tahab	  olla	  ise	  heaks	  eeskujuks	  linnakodanikele	  :	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Sotsiaaltöötajate	  kasutusse	  taotle3	  riigilt	  30	  Mitsubishi	  I-‐MIEV	  elektriautot	  

ning	  lisaks	  soeta3	  4	  Nissan	  Leaf	  elektriautot	  ametnike	  teenistuskohustuste	  
täitmiseks.	  



Tartu Linnavalitsuse kasutuses olevad elektriautod 
  

 
 Sotsiaaltöötajate	  käsutuses	  
olevad	  Mitsubishi	  I-‐MIEV	  
elektriautod	  (30	  autot)	  

Ametnike	  kasutuses	  olev	  
Nissan	  Leaf	  elektriauto	  	  
(4	  autot)	  



Elektriauto plussid ja miinused 
Elektriauto	  plussid	  	  	  	  	  	  	  
! 	  auto	  ei	  saasta	  keskkonda	  	  
! 	  väiksem	  müra	  	  
! 	  väike	  energia-‐	  ja	  sõidukulu	  
! 	  elektriauto	  ei	  vaja	  liiklusummikus	  energiat	  ega	  
saasta	  keskkonda	  
! 	  auto	  on	  lihtne	  ja	  töökindel	  	  
! 	  suur	  mootori	  kasutegur	  
! 	  auto	  pidurdamiseks	  muudetakse	  mootor	  
generaatoriks	  ja	  auto	  liikumisenergia	  muundub	  
akude	  laadimiseks	  sobivaks elektrienergiaks	  
! 	  väiksemad	  ülalpidamiskulud	  	  	  
! 	  tasuta	  parkimise	  võimalus	  kohaliku	  
omavalitsuse	  loal	  Tallinnas,	  Tartus	  ja	  Pärnus	  

Elektriauto	  miinused:	  
! 	  väike	  sõiduulatus	  (eri3	  talvisel	  ajal)	  
! 	  ajakulu	  aku	  laadimisel	  	  
! 	  auto	  hind	  	  
! 	  mudelite	  valik	  	  
! 	  aku	  maksumus	  ja	  tööiga	  



Kütusekulude võrdlus (€/km) 

Bens iin	  (7	  liitrit/100	  km,	  1,383	  €/l)

Diis e l	  (5	  liitrit/100	  km,	  1,383	  €/l)

E lekter	  2012	  (17,3	  kw h/100km,	  1kw /h	  0,10	  €)

E lekter	  2013	  (17,3	  kw h/100km,	  1kw /h	  0,13	  €)
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100	  km	  maks umus 	  
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Kilomeetri omahind 

K ilomeetri	  omahind	  elektriautol	  (€/km)

K ilomeetri	  omahind	  elektriautol	  toetus ega	  (€/km)

K ilomeetri	  omahind	  bens iiniautol	  (K ia	  C ee´d)	  (€/km)
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Kasutuskogemused „Kalda“ päevakeskuse näitel 	  

	  

•  Talvistes	  oludes	  väheneb	  läbitav	  vahemaa	  ca	  poole	  võrra	  (kasutatakse	  
soojendust)	  

•  Aegajalt	  probleemid	  laadijatega	  

•  Elektrikulu	  tähelepanek:	  2/3	  kulub	  tarbijatele	  (kliima,	  kojamehed	  jm.,	  1/3	  
sõiduks)	  

•  Autod	  toimisid	  häs3	  kuni	  -‐	  15	  -‐ni	  ,	  alates	  -‐	  20	  st	  külmusid	  mõnikord	  ära	  (N:	  ei	  
käivitunud)	  siin	  võis	  olla	  probleem	  ka	  eelsoojenduse	  puudulikus	  kasutamises	  

•  Talvel	  ühe	  laadimisega	  läbisõit	  30-‐40	  km	  

•  Palju	  elektroonikat,	  kasutuskogemus	  väike	  

•  Mõned	  elektroonikarikked	  (3-‐4	  autot)	  

•  Autol	  talvistes	  oludes	  väga	  hea	  läbivus.	  Probleeme	  ei	  olnud.	  Vähemalt	  miJe	  
rohkem,	  kui	  tavalise	  sõidukiga	  

•  Autot	  mugav	  kasutada,	  puhas,	  vaikne,	  kergelt	  kasutatav.	  Ideaalne	  perioodil	  
kevad-‐suvi-‐sügis	  

•  Kui	  päevane	  läbisõit	  jääb	  20km	  piires	  on	  	  vajalik	  laadimine	  igal	  kolmandal	  päeval.	  
Päevase	  läbisõiduga	  kuni	  30	  km	  vajab	  laadimist	  igal	  teisel	  päeval.	  Rohkema	  
läbisõidu	  puhul	  	  ning	  kasutades	  soojendust,	  tulesid	  ja	  raadiot	  	  on	  vajalik	  laadimine	  
igal	  õhtul.	  



Elektrikulu 
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Mitsubishi	  I-‐MiEV	  
arvestuslik	  energiakulu	  
(NEDC)	  on	  0,135	  kWh/km	  
ja	  Nissan	  Leaf	  ´il	  0,217	  
kWh/km.	  	  
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Reaalne kasutatav ressurss 



Kütusekulu 
!  	  Elektrienergia	  maksumus	  Kalda	  päevakeskuses	  -‐	  0.106	  €/kwh	  
!  	  Elektriautode	  elektrikulu	  perioodil	  jaanuar-‐september	  2012	  -‐	  6403	  
kwh	  
!  	  Elektriautode	  üldläbisõit	  perioodil	  jaanuar-‐september	  2012	  -‐	  42641	  
km	  
	  
! 	  1	  km	  keskmine	  „kütusekulu“	  elektriautodel	  -‐	  	  0,016	  €/km	  
	  
	  
	  
	  

VS.	  diisel	  -‐	  0,069	  €/km	  
Kokkuhoid:	  2267	  €	  

VS.	  bensiin	  -‐	  0,096	  €/km	  
Kokkuhoid:	  3446	  €	  



Tänan! 

                Jaanus Tamm                 
Projektijuht (Tartu Linnavalitsus)  

Jaanus.Tamm@raad.tartu.ee 


