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Rohepööre maapealsetes teenustes - võimalus või võimatu? 

Rohepööre. Oleme kõik seda sõna viimasel ajal korduvalt kuulnud. 21. sajandi 20ndatel on 
kõik, sh ka Euroopa Liit, lõpuks ärganud ning agaralt järgmiseks kümnendiks erinevaid 
keskkonnasäästlikkuse eesmärke püstitama hakanud. Seda kõike lootuses, et vanasõna „parem 
hilja kui mitte kunagi“ kehtib ka Emake Looduse jaoks.  

Euroopa Liit on oma eesmärgiks seadnud, et Euroopast saab 2050. aastaks maailma esimene 
kliimaneutraalne maailmajagu. Et seda saavutada, on kõik 27 liikmesriiki võtnud kohustuse 
vähendada heitkoguseid 2030. aastaks võrreldes 1990. aasta tasemega vähemalt 55%. (Euroopa 
Komisjon, 2021) Sellest lähtuvalt peavad kõik majandussektorid sh ka lennundussektor, välja 
tulema innovaatiliste ja jätkusuutlike lahendustega, et omapoolse panusega ühine eesmärk 
saavutada.  

14. juulil aastal 2021 tuli Euroopa Komisjon välja ettepanekute paketiga, mis muudaks 2019. 
aastal loodud „Euroopa rohelise kokkuleppe“ reaalsuseks. Suurt rõhku pannakse heitkoguste 
vähendamisele, alternatiivkütuste leidmisele ning taastuvate energiaallikate osakaalu 
suurendamisele. Viimased 16 aastat on vähendatud elektritootmise ja suure energiakasutusega 
tööstusharude heidet tänu ELi heitkoguste kauplemise süsteemile (HKS). Nüüd on komisjon 
teinud ettepaneku langetada üldist heitkoguste piirmäära veelgi, öeldes, et järk-järgult tuleks 
vähendada lennundusele tasuta eraldatavad lubatud heitkoguse ühikud. Lisaks on plaanis 
kooskõlastada Euroopa Liidu poliitika CORSIA-ga. (Carbon offsetting and reduction scheme 
for international aviation). (Euroopa Komisjon, 2021) 

Taastuvenergia direktiivis on seatud eesmärgiks toota 2030. aastaks 40% energiast taastuvatest 
energiaallikatest. Alternatiivkütuste taristu määruses nõutakse, et õhusõidukitel oleksid 
suuremates lennujaamades juurdepääs puhtale elektrile. Algatus „ReFuelEU Aviation“ 
kohustab kütusetarnijaid segama ELil lennujaamades pardale võetava reaktiivkütuse hulka üha 
rohkem säästvaid lennukikütuseid. Ja nagu eelpool mainitud, „Euroopa roheline kokkulepe“ on 
seadnud sihi teha Euroopast esimene kliimaneutraalne maailmajagu aastaks 2050. (Euroopa 
Komisjon, 2021) Need on vaid mõningad sihid, millega Euroopa Komisjon on välja tulnud. 
Loetletud eesmärkide ja ettepanekute hulk tundub esialgu hoomamatu.  

Leian, et pole vaja kahelda rohepöörde võimalikkuses lennujaama maapealsetes teenustes. 
Pigem on see võimalus nende arendamiseks, parendamiseks, innovatsiooniks ning mis kõige 
olulisem – keskkonna jätkusuutlikumaks muutmiseks. Küsimus seisneb pigem mida ja kuivõrd 
saavad maapealse teeninduse ettevõtted ära teha, et anda oma panus maailma päästmiseks?  
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Maapealses teeninduses kasutatakse rohkelt erinevaid sõidukeid, mis aitavad lennukeid 
efektiivselt teenindada. Kõik need aga kasutavad opereerimiseks samamoodi kütust nagu iga 
teine konventsionaalne transpordivahend. Iseenesest mõistetav on vahetada need liikurid 
alternatiivkütuseid kasutavate või elektriliste sõidukite vastu. ERA (European regions airline 
association) COO Nick Rhodes ütleb, et asendades lennuki maapealse liikumise elektril töötava 
puksiiriga ja APU elektrilisele GPU-ga, on juba võimalik CO2 heidet vähendada 3% lennu 
kohta. (Pierobon, 2022) Selliselt saaks tagada ka eelpool mainitud alternatiivkütuste taristu 
määruse ettepaneku - võimaldada puhta elektri juurdepääs õhusõidukitele.  

Huvitava lahenduse on leidnud ka BGS (Baltic ground services) grupp, kus logistilisi teenuseid 
pakkuvad GH firmad on lisanud autojuhtide koolitamisele ka ökonoomilise sõidustiili 
treeningu.  Seda tehes on nad täheldanud 5% kütusekulu vähenemist igapäevastelt sõitudelt 
lennujaama aladel. Lisaks optimeerivad nad maapealseid transporditeekondi nii palju kui 
võimalik, vältides ebavajalikke kilomeetreid. See muudab kütusekasutuse efektiivsemaks ning 
vähendab rahalisi kulutusi, müra ja süsinikujalajälge. (Pierobon, 2022) 

Head näidet, kuidas taastuvenergia direktiivis püstitatud eesmärki - 2030. aastaks 40% 
energiast saada taastuvatest energiaallikatest – ei pea kaugelt otsimagi. Tallinna lennujaama 
poolt kokku kutsutud rohefoorumil tutvustas lennujaama esindaja Helen Klettenberg samme, 
mida nad on võtnud lennujaama süsinikuneutraaluse saavutamiseks 2030. aastaks. Ollakse 
loomas päikeseparke nii regionaalsetesse lennujaamadesse kui ka Tallinna lennujaama. 
Tänaseks toodetakse 10% oma energiast ise. Prognoositakse, et 2027. aastaks on võimalik katta 
kogu energiatarbimine enda toodetud taastuvenergiaga.  

See on iseenesest mõistetav, et igasugune mis tahes muudatuste sisseviimine võib tähendada 
suuri väljaminekuid. Näiteks peab olema garanteeritud, et elektriga töötavad sõidukid on alati 
laetud. See näeb ette lennujaama taristu muutmist laadimispunktide rajamise näol. Tuleb valmis 
olla ka praeguse lennukikütuse asemel alternatiivsete lahenduste kasutusele võtmisega. Kui 
seni lennufirmadele tasuta olnud lubatud heitkoguste ühikuid vähendama hakatakse ning 
ReFuelEU Aviation raames suunatakse kütust ennast muutma, on suur tõenäosus, et 
lisakulutusi tuleb teha tankimise või kütusega seotud tehnika soetamisel ja/või taaskord vastava 
taristu loomise jaoks. Õnneks on Euroopa Liit enda järgmiseks seitsmeks aastaks loodud 
pikaajalisest eelarvest ning NextGenerationEU taastekavast eraldanud märkimisväärse osa 
rohepöörde läbiviimiseks. (Euroopa Komisjon, 2021) 

BGS grupi vastavusjuht Monika Kliokiene on AviationPros avaldatud artiklis öelnud, et isegi 
kui esialgne maksumus elektrilistel GSE-l võib olla kõrge, säästab see pikas perspektiivis 
rohkelt raha. Nendel on madalamad opereerimise ning hoolduskulud kui tavalistel diisliga 
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töötavatel sõidukitel. (Pierobon, 2022) Võib väita, et investeerimine elektrilistesse maapealse 
teeninduse masinatesse tasub end igati ära. Seda nii rahaliselt kui ka looduse ja kesskonna 
vaatenurgast. 

Teema, mis lennundussektoris valitsevate taastuvenergia ja heitgaaside probleemide kõrval 
vähem tähelepanu saab, on jäätmekäitlus. 2017 aastal tootis lennundustööstus hinnanguliselt 
5,7 tonni salongijäätmeid, mis on praktiliselt tervenisti sorteerimata ning mida ei saa kuidagi 
taaskasutada või ümber töödelda. Lennufirmad on suurtes raskustes ühtsete jäätmekäitluste 
programmide loomisel, kuid reisijate arvu pidev suurenemine ning üha karmimate 
keskkonnasäästlike meetmete loomine avaldavad sektorile ühe tugevamalt selleks survet.  
(Sweet, Morris, Roberts, & Patterson, 2017)  

Leian, et ka siin on suur roll lennujaamadel ning nende maapealseteeninduse pakkujatel. Äkki 
on võimalik luua lisaks praegusele prügi korjamisele salongijäätmete sorteerimise teenus 
maapeal, teades, et hetkel on lennukis prahi sorteerimine ruumi puuduse tõttu praktiliselt 
võimatu. Ehk on võimalik leida partnerettevõtteid, kes sorteeritud prügi millekski kasulikuks 
ümber töötleksid? Võib-olla on toitlustuspakkujal võimalik implementeerida taaskasutatavate 
või ümbertöödeldavate pakendite ning toidutarvikute kasutamine? Need kõik on pelgalt paar 
õhku paisatud mõtet, kuna teame kõik, kui palju regulatsioone tuleks muuta, et sääraseid ideid 
ellu saaks üldse viia. Kui palju saab jäätmekäitluse parendamiseks lennunduses ära teha 
lennufirma? Kui palju lennujaam? Või tuleb selleks tõuget oodata Euroopa Komisjonilt või 
riigilt? Kas jätkusuutlik prügimajandus on üldse lennundussektoris võimalik? Küsimusi jääb 
õhku palju ja arenguruumi on selles valdkonnas meeletult. Aga igasugune innovatsioon on 
alguses tundunud hulljulge kui mitte võimatu. Miks mitte ka jäätmevaba lennundus?   

Rohepöörde ja jätkusuutliku eluviisi rakendamine on eranditult nii ettevõtete kui ka 
üksikindiviidide jaoks väga uudne olukord, kust end leida. Suundi, mille poole pürgida, ning 
lahendusi, mida välja pakkuda, on lõputult. Kuigi igasugune samm keskkonnasäästlikkuse 
suunas on positiivne, on siiski mõju palju suurem kui neid samme astutakse koos. 
Ideaalse koostöönäite saakski tuua jäätmekäitlusest. Kui lennufirmad ja lennukite tootjad 
hakkavad liikuma suunas, kus prügisorteerimine oleks võimalik ka pardal, on vaja pakkuda 
GH-del ka vastavat lahendust maapeal. Neil omakorda oleks vaja partnereid, kes sorteeritud 
prügiga midagi ette võtavad. Nt. ettevõte kes orgaanilise materjali komposteerib ning seda 
edaspidi farmides/aedades kasutaks jne. Üksinda ei lahenda seda probleemi ära mitte keegi. 
Jõud peavad ühendama kogu transpordisektor, põllumajandus, tööstusharud, teadus – kõik! 
Vaid nii saame me tulevikus teada, kas kehtis lause:  parem hilja kui mitte kunagi. 
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