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1. SISSEJUHATUS 
 
Keskkonnaministeerium tellis töögrupilt, mille volitatud esindaja on OÜ Inseneribüroo 
STEIGER, „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016−2030” koostamiseks 
vajalike andmete analüüsi.  
 
Töö koostamisel osalesid ja olid vastutavad järgmiste alapeatükkide koostamisel: 
− OÜ Inseneribüroo STEIGER − 3.1−3.4, 4.1, 4.2.3, 4.4.2, 4.7.1 ja 5; 
− SA Säästva Eesti Instituut − 4.2.2, 4.5, 4.6; 
− AS Maves − 3.6, 4.4.1 ja 4.8; 
− OÜ Baltic Energy Partners − 4.12; 
− Andres Siirde ja Rein Talumaa − 3.5, 3.7, 4.2.1, 4.3, 4.7.2, 4.9−4.10; 
− Ago Gaškov − 4.11. 
 
Käesoleva teksti kommentaaride lahtrites toodud märkuste eest on vastutav OÜ 
Inseneribüroo STEIGER. 
 
Töö koostamisel on lähtutud riigihanke nr 133124 hankedokumentides (lisa 1) esitatud 
lähteülesandest. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi ja OÜ Inseneribüroo STEIGER 
vahel sõlmitud lepingule ei sisalda töö hankedokumentide lisas 1 esitatud tehnilise 
kirjelduse punkte 3.2.2, 3.2.3.2 ja 3.2.10.  
 
„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016−2030” koostamiseks vajalike andmete 
analüüsi töö esimeses osas (ptk 3) anti ülevaade põlevkivi kaevandamisest, 
kasutamisest, ekspordist ja impordist ning kaevandamisjäätmete tekkest ajavahemikus 
2007−2011. Töö teises osas (ptk 4) hinnati uue põlevkivi arengukava koostamiseks 
vajalikke uurimissuudi. Analüüsiti põlevkivi kaevandamise ja kasutamise võimalikke 
tulevikustsenaariume, võrreldi ettevõtete soove riigi huvi ja võimalustega, anti ülevaade 
Eesti põlevkivimaardla perspektiivikatest aladest ja soovitusi põlevkivi kasutusega 
seotud indikaatorite ning parima võimaliku tehnika määratlemiseks. Samuti vaadeldi 
põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega seotud hüdrogeoloogilisi ning sotsiaalseid 
probleeme ja õigusaktidest tulenevaid piiranguid põlevkivi sektorile. Lähtudes saadud 
tulemustele tehti ettepanekuid ja anti soovitusi õigusaktide muutmiseks ning uue 
põlevkivi arengukava koostamiseks (ptk 5). 
 
OÜ Inseneribüroo STEIGER tänab kõiki, kes osalesid töö koostamisel või aitasid kaasa 
selle valmimisele. 
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2. MÕISTED 
 
Maavara on looduslik kivim, setend, vedelik või gaas, mille omadused või mille 
lasundi lasumistingimused vastavad maapõueseaduse /2/ § 9 lõike 1 alusel kehtestatud 
nõuetele või uuringu tellija esitatud nõuetele ja mille lasund või selle osa on 
keskkonnaregistris arvele võetud. Põlevkivi puhul tuleb eristada maavarana arvel olevat 
põlevkivi ja kaubapõlevkivi. Esimese puhul on tegemist tingniiskusel põlevkivikihtidest 
ja kuni 5 cm paksuste lubjakivi vahekihtidest koosneva kiviga, mis on looduslikus 
olekus. Kaubapõlevkivi puhul on tegemist reaalsel niiskusel põlevkivi kaevisega, st 
sisaldab ka arvestatava koguse lubjakivi olenevalt rikastamise efektiivsusest ja vett. Ühe 
tonni maavarana arvel olevast ja kaevandatud põlevkivist saab 1,1−1,4 tonni 
kaubapõlevkivi olenevalt kaevandamisviisist ja rikastamisest (AS Eesti Energia 
Kaevandused).  
 
Maavarana arvel oleva põlevkivi näol on tegemist tingniiskusel 
põlevkivikihtidest ja kuni 5 cm paksuste lubjakivi vahekihtidest koosneva 
kiviga, mis on looduslikus olekus. Kaubapõlevkivi puhul on tegemist 
reaalsel niiskusel põlevkivi kaevisega, mis sisaldab ka arvestatava koguse 
lubjakivi olenevalt rikastamise efektiivsusest. 
 
Tarbevaru on maavaravaru, mille geoloogilise uurituse maht võimaldab saada 
vajalikud andmed maavaravaru kaevandamiseks ja kasutamiseks. Tarbevaru 
kvalifitseeritakse geoloogilise uuringu alusel. 
 
Reservvaru on maavaravaru, mille geoloogilise uurituse maht võimaldab saada 
vajalikud andmed maavaravaru perspektiivi hindamiseks ja edasise geoloogilise uuringu 
suunamiseks. Reservvaru kvalifitseeritakse üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise 
uuringu alusel. Keskkonnaminister võib tunnistada reservvaru kaevandatavaks ja 
kasutatavaks maavaravaruks, kui reservvaru piirneb vahetult tarbevaruga või paikneb 
tarbevaru lamamis või lasumis.  
 
Aktiivne varu. Maavaravaru on aktiivne, kui selle kaevandamisel kasutatav 
tehnoloogia ja tehnika tagavad maapõue ratsionaalse kasutamise ja keskkonnanõuete 
täitmise ning maavara kasutamine on majanduslikult kasulik. 
 
Passiivne varu. Maavaravaru on passiivne, kui selle kasutamine ei ole 
keskkonnakaitseliselt võimalik või puudub vastav tehnoloogia, kuid mis võib tulevikus 
osutuda kasutuskõlblikuks. 
 
Mäeeraldis on kaevandamisloaga maavara kaevandamiseks määratud maapõue osa. 
 
Keskkonnakompleksluba (ka kompleksluba) on dokument, mis annab õiguse kasutada 
käitist või selle osa viisil, mis tagab saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli seaduse 
alusel /46/ määratud tegevusvaldkonnas või allvaldkondades toimuva tegevuse 
võimalikult vähese kahjuliku mõju keskkonnale. 
 
Kaubapõlevkivi on Eesti standardile EVS 670:1998 vastav kaevandatud põlevkivi kui 
kaup, mida kasutatakse kütuse ja toormena.  
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Otsepõletamine on põlevkivi vahetu põletamine aurukatla küttekoldes. 
 
Energiaplokk on seadmete kompleks, mis soojuselektrijaamades koosneb ühest või 
kahest aurukatlast, turbiinist, generaatorist ja plokitrafost. Näiteks AS-is Narva 
Elektrijaamad on kõikidel energiaplokkidel kaks aurukatelt. 
 
Uttegaas ehk ka poolkoksgaas on põlevkivi utmisprotsessil tekkiv põletamiseks piisava 
kütteväärtusega gaas.  
 
Põlevkivi utmine ehk poolkoksistamine on protsess, mille käigus põlevkivi 
kuumutatakse kuni 500 °C-ni põlevkiviõli ja teiste kaasnevate produktide saamiseks. 
 
Koostootmine ehk soojus- ja elektrienergia koostootmine on protsess, mille puhul 
ühest ja samast seadmest väljastatakse kahte liiki energiat: soojust ja elektrit. 
 
Kondensatsioonielektrijaam on soojuselektrijaam, mis väljastab ainult elektrienergiat. 
 
Vaalkaevandamine on peamine kihtmaardlate kaevandamistehnoloogia, mille puhul 
katendikivimid paigutatakse sisepuistangusse vaaludena. Eesti põlevkivi ja 
fosforiidikarjäärid on vaalkarjäärid. 
 
Kamberkaevandamine on allmaakaevandamise viis, kus maad hoitakse kaevandamata 
jäänud kivimist tervikutel. 
 
Raimamine on maavara massiivist lahtimurdmine. 
 
Lankkaevandamine on allmaakaevandamise viis, kus põlevkivi väljamiseks on olnud 
kasutusel valdavalt paarislaavadega lankkaevandamine, mille käigus pärast põlevkivi 
väljamist varistati ka lagi. 
 
Pikaeekombain (laavakombain, söekombain) on kombain, mis raimab kivimit pikas 
ees ehk laavas.  
 
Lühieekombain on mehaanilise raimamise masin, mis trumlil asetsevate hammaste abil 
lõikab kivimit massiivist. Lühiesi on lühike esi ehk töökoht, mis sobib ühele masinale. 
Lühieekombaini kasutatakse nii läbindamiseks kui ka kaevandamiseks. 
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3. PÕLEVKIVI KAEVANDAMISE JA KASUTAMISE ANDMETE 
ANALÜÜS AASTATE 2007−2011 LÕIKES 
 
Käesolevas peatükis on antud ülevaade ning analüüsitud põlevkivi kaevandamist ja 
kasutamist, jäätmete teket ning eksporti ja importi viimase viie aasta (2007−2011) 
lõikes.  
 
Alapeatükkide 3.1−3.4 ehk maavarana arvel oleva ja kaevandatud varu ülevaate 
andmisel on lähtutud peamiselt Keskkonnaministeeriumi esitatud andmetest (lisa 2), 
Eesti Vabariigi maavaravarude koondbilansist /3/ ja Keskkonnaministeeriumi 
keskkonnalubade infosüsteemist. Alapeatükkide 3.5 ehk põlevkivi kasutuse ja 3.7 ehk 
põlevkivi impordi ja ekspordi ülevaate koostamisel on lähtutud põlevkivi kaevandavate 
ning kasutavate ettevõtete esitatud andmetest, mille koondid on toodud lisas 3 ning 
Statistikaameti aruannetes. Kaevandamisjäätmete tekkest (alaptk 3.6) on ülevaade antud 
jäätmearuannete ja varasemalt tehtud uuringute põhjal. 
 
3.1. Eesti põlevkivimaardla varu maardlaosade ja mäeeraldiste lõikes ning 
kehtivad kaevandamisload 
 
Alapeatükkides 3.1−3.4 on käsitletud põlevkivivaru kui maavaravaru (edaspidi ka 
keskkonnaregistris arvel olev varu/põlevkivi), mitte kaubapõlevkivi. Seejuures tuleb 
arvestada maavara definitsiooni (vt ptk 2) ehk antud juhul on tegemist kivimiga, mis 
vastab maapõueseaduses /2/ esitatud kriteeriumitele ja mis on keskkonnaregistris arvele 
võetud. See tähendab, et maavaravaru puhul pole tegemist absoluutse arvuga − muutes 
maavara määratlemise kriteeriume ehk konditsioone, muutub ka varu kogus (vt ka 
alaptk 4.2.3 ja 4.4.2). 
 

3.1.1 Eesti põlevkivimaardla varu 
 

Eesti põlevkivimaardla keskkonnaregistris arvel olev põlevkivivaru oli Eesti Vabariigi 
maavaravarude koondbilansi andmetel 31.12.2006. a seisuga 4898,5 mln t. Eelmise 
aasta lõpuks (31.12.2011) oli see vähenenud 4793,1 mln tonnini. Põlevkivivaru muutust 
aastate 2007−2011 lõikes on kujutatud joonisel 3.1.  
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Joonis 3.1. Keskkonnaregistris arvel oleva põlevkivivaru (ilma võimalike kadudeta) 
Eesti põlevkivimaardlas aastate 2007−2011 lõikes, mln t /3/ 
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Ajavahemikus 2007−2011 on varu vähenenud keskmiselt 21,1 mln t/a, maksimaalselt 
29,8 mln t/a (2007. aastal) ja minimaalselt 17,3 mln t/a (2009. aastal).  
 
Eesti põlevkivimaardla keskkonnaregistris arvel olev varu on kaevandatavuse järgi 
jaotatud aktiivseks (a) ja passiivseks (p)1 ning uurituse usaldusväärsuse järgi tarbe- (T) 
ja reservvaruks (R) (vt ptk 2). Enamasti moodustab mäeeraldise varu aktiivne tarbevaru 
(Ta). Kuid vastavalt maapõueseaduse /2/ § 10 lõikele 3 on mõningatel juhtudel 
kaevandamislubadega lisaks aktiivsele tarbevarule kaevandamise õigus antud ka 
aktiivsele reservvarule (Ra). Eesti põlevkivimaardla varu jagunemine kaevandatavuse ja 
uurituse usaldusväärsuse järgi 31.12.2011. a seisuga on esitatud joonisel 3.2.  
 

 
 
Joonis 3.2. Keskkonnaregistris arvel oleva Eesti põlevkivimaardla põlevkivivaru (ilma 
võimalike kadudeta) jaotus kaevandatavuse ja uurituse usaldusväärsuse järgi, mln t, % 
/3/ 
 
Seega 27% Eesti põlevkivimaardla varust ehk 1312 mln t on aktiivne ja 73% ehk  
3481 mln t on passiivne. Uurituse usaldusväärsuse järgi on 58% ehk 2765 mln t 
tarbevaru ja 42% ehk 2028 mln t reservvaru. 
 
Vaadeldavas ajaperioodis (2007−2011) toimunud keskkonnaregistris arvel oleva 
põlevkivivaru muutuse, st üldjuhul vähenemise, põhjused võib tinglikult jagada nelja 
kategooriasse: 
− põlevkivi kaevandamisest tingitud varu vähenemine; 

                                                 
1 Passiivseks võib põlevkivivaru olla arvestatud kas keskkonnakaitseliste piirangute või aktiivse varu 
kriteeriumite (vt alaptk 4.2.3) mittetäitmise tõttu. 

Kommentaar: Kaevandamislubades on mäeeraldise piiresse jäävat aktiivset tarbevaru ja 
ka aktiivset reservvaru nimetatud kaevandatavaks varuks. Selline määratlus on eksitav, 
kuna mäeeraldise piiresse jääv aktiivne tarbevaru ja reservvaru pole kõik reaalselt 
kaevandatav, tekivad kaod. Seepärast kasutatakse segaduse vältimiseks edaspidi 
käesolevas töös mõistet mäeeraldise varu. Kui on tegemist reaalselt kaevandatava 
varuga ehk varuga, mida on maapõuest võimalik välja tuua, st ilma kadudeta, 
kasutatakse mõistet kaevandatav varu. 
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− põlevkivi kaevandamisega kaasnevast kaost tingitud varu vähenemine (edaspidi 

tehnoloogiline kadu); 
− põlevkivikihindi paksuse täpsustamisest tingitud varu muutus2; 
− uuringutest, ümberhinnangutest ja piiride muutustest tingitud varu muutus (edaspidi 

varu ümberhinnang).  
 

Nimetatutest kaht esimest võib ühiselt nimetada kasutatud varuks. See tähendab, et 
mõlemad on kaevandamistegevusest põhjustatud, kuid esimene neist moodustab 
kasuliku osa ehk on see, mida kasutatakse toormena põlevkivi edasisel väärindamisel. 
Näiteks allmaakaevandamisel see varu, mis tuuakse maapinnale. Teise osa moodustavad 
tehnoloogilised kaod jäävad maapõue ning neid produkti valmistamisel ei kasutata3. 
Näiteks allmaakaevandamisel tekivad tehnoloogilised kaod lae püsivuse tagamiseks 
jäetavate tervikute näol. Kaevandatud põlevkivi osakaal kasutatud varust on oluline 
põlevkivi kaevandamise efektiivsust hindav indikaator. 
 
Nimetatud mõisteid (kasutatud varu / varu kasutamine, kaevandamise efektiivus) 
on soovitatav õiguslikult defineerida ja võtta kasutusele põlevkivi kaevandamise 
korraldamisel. 
 
Põlevkivikihindi paksuse täpsustamine ja varu ümberhinnang pole otseselt 
kaevandamisega seotud näitajad. Põhimõtteliselt on tegemist geoloogiliste andmete 
täpsustamisega. Viimase puhul näiteks karstumise tõttu põlevkivivaru mahakandmine. 
Seejuures võib varu muutus olla nii positiivne kui ka negatiivne.  
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Joonis 3.3. Keskkonnaregistris arvel oleva Eesti põlevkivimaardla põlevkivivaru muutus 
aastate 2007−2011 lõikes, mln t /3/ 

                                                 
2 Nimetatud varu muutust deklareerib ainult AS Eesti Energia Kaevandused. Eesti Vabariigi 
maavaravarude koondbilansis on põlevkivikihindi täpsustamine esitatud kadude kategoorias, st kaod 
sisaldavad põlevkivikihindi täpsustamist. 
3 Ka kaevandatud põlevkivi puhul tekivad tootmistsükli järgnevates etappides kaod (näiteks rikastamisel), 
kuid neid põlevkivivaru kaevandamise kontekstis ei vaadelda.   
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Enim oli vaadeldaval perioodil varu vähenemine tingitud kaevandamisest, moodustades 
47−79%, keskmiselt 70%. Kaevandamisest tingitud tehnoloogiline kadu jäi vahemikku 
10−19%, keskmiselt 17%, kihindi täpsustamised jäid vahemikku 1−4%, keskmiselt 3% 
ja ümberhinnangud vahemikku 0−42%, keskmiselt 10%. Seisuga 01.01.2007. a 
täpsustati arvel oleva põlevkivivaru hulka uuringuaruannete, digitaliseeritud 
varuplokkide ruumiandmete, kehtivate maavara kaevandamise lubade piiriandmete ja 
seisuga 01.01.2007. a kaevandajate esitatud kaevandatud alade piiriandmete ning 
kitsendusi põhjustavate objektide piiriandmete põhjal. Täpsustuste tõttu muutus 
keskkonnaregistri arvel oleva põlevkivivaru kogus kõigis Eesti põlevkivimaardla 
maardlaosades. Peale selle kanti karstumise ja savikuse tõttu maha põlevkivi Põhja-
Kiviõli uuringuväljalt ja Estonia kaeveväljalt. Sellest on tingitud ka varu 
ümberhinnangu suur osakaal 2007. aasta varu muutuses.  
 

3.1.2 Eesti põlevkivimaardla varu maardlaosade lõikes 
 

Eesti põlevkivimaardla on jaotatud tinglikult 23 maardlaosaks: kaeve- ja 
uuringuväljadeks. Kaeveväljaks võib tinglikult lugeda maardlaosa, kus on kaevandatud 
või kaevandatakse ja uuringuväli on maardlaosa, kus veel ei ole kaevandatud. Kuna 
riiklikke registreid pole piisavalt kiiresti uuendatud, ei vasta registris toodud 
maardlaosade nimetused enam tegelikkusele ehk esineb maardlaosi, kus kaevandatakse 
(Ojamaa, Põhja-Kiviõli), kuid mida endiselt nimetatakse uuringuväljadeks. Registrit on 
vaja uuendada ning maardlaosade nimetused viia tegelikkusega vastavusse. Kaeve- 
ja uuringuväljade keskkonnaregistris arvel olev varu aastate 2007−2011 lõikes on 
toodud tabelis 3.1 ja illustratiivselt 31.12.2011. a seisuga joonisel 3.4. 
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Joonis 3.4. Keskkonnaregistris arvel oleva põlevkivivaru (ilma võimalike kadudeta) 
jagunemine maardlaosade lõikes 31.12.2011. a seisuga, mln t4, 5 /3/ 

                                                 
4 Osa maardlaosi asub nii Ida-Virumaal (I) kui ka Lääne-Virumaal (L). Nende üle peetakse eraldi 
arvestust. 
5 Joonisel 3.4 on vasakpoolses tulbas toodud maardlaosad, kus on kaevandatud või kaevandatakse, ja 
parempoolses tulbas uuringuväljad, kus pole kaevandatud. 
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Tabel 3.1. Keskkonnaregistris arvel oleva Eesti põlevkivimaardla põlevkivivaru (ilma 
võimalike kadudeta) jagunemine maardlaosade lõikes aastatel 2007−2011, tuh t /3/ 
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Suurim põlevkivivaru jääb seni kaevandamata maardla kaguossa (Peipsi, Permisküla, 
Puhatu) ja lääneossa (Haljala, Kohala, Sonda). Suurima aktiivse tarbevaruga kaeveväli, 
kus toimub kaevandamistegevus, on Estonia kaeveväli. 
 
3.1.3 Eesti põlevkivimaardla varu mäeeraldiste lõikes ja kehtivad 
kaevandamisload 
 
Eesti põlevkivimaardlas oli 31.12.2006. a seisuga kaevandamislubadega välja antud 18 
mäeeraldist. Neile on ajavahemikus 2007−2011 lisandunud kolm uut mäeeraldist. 
Andmed keskkonnaregistris arvel olevast mäeeraldiste varust on toodud tabelis 3.2 ja 
illustratiivselt mäeeraldiste lõikes eraldi joonisel 3.5 ning mäeeraldiste peale kokku 
joonisel 3.7. Nimetatud 21 kehtival kaevandamisloal olevad muud olulisemad andmed 
on toodud tabelis 3.3. 
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Joonis 3.5. Keskkonnaregistris arvel oleva Eesti põlevkivimaardla mäeeraldiste varu 
(ilma võimalike kadudeta) 2006. ja 2011. aasta lõpu seisuga, mln t /3/ 
 
Kõige suurem mäeeraldise varu oli Estonia kaevanduses, moodustades ligi poole aastate 
2007–2010 kõikide mäeeraldiste summaarsest varust. Suurima mäeeraldise varuga 
karjäär oli Sirgala. Lähiajal ammenduvad või on juba ammendatud Aidu ja Põhja-
Kiviõli põlevkivikarjäärid ning Vanaküla karjääriväljad. Viru kaevandust hakatakse 
sulgema ja mäeraldise jääkvaru väljatakse läbi Estonia ja Ojamaa kaevanduste.  
 
Maardlaosade ja mäeeraldiste paiknemist Eesti põlevkivimaardlas on kujutatud joonisel 
3.6. 
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Tabel 3.2. Keskkonnaregistris arvel oleva Eesti põlevkivimaardla mäeeraldiste varu ja 
varu vähenemine mäeeraldiste lõikes aastatel 2007−2011, mln t, I /3/ 
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Tabel 3.2. Keskkonnaregistris arvel oleva Eesti põlevkivimaardla mäeeraldiste varu ja 
varu vähenemine mäeeraldiste lõikes aastatel 2007−2011, mln t, II /3/ 
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Tabel 3.3. Kehtivad kaevandamisload I (lisa 2) 
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Tabel 3.3. Kehtivad kaevandamisload II (lisa 2) 
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Joonis 3.6. Eesti põlevkivimaardla asendiplaan 



OÜ Inseneribüroo STEIGER, SA Säästva Eesti Instituut, AS Maves, OÜ Baltic Energy Partners  
„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016−2030” koostamiseks vajalike andmete analüüs   21 

 
 

0

200

400

600

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aasta

V
ar

u
,m

ln
 t

 
 

Joonis 3.7. Keskkonnaregistris arvel oleva Eesti põlevkivimaardla mäeeraldiste varu 
summaarselt (ilma võimalike kadudeta) aastate 2006−2011 lõikes, mln t /3/ 
 

Peale mäeeraldiste varu kasutusest, põlevkivikihindi täpsustamisest ja varu 
ümberhinnangust põhjustatud muutuste võib vaadeldaval perioodil täheldada ka 
mäeeraldiste summaarse varu ebareeglipäraseid muutusi6 (vt joonis 3.7), mis olid 
tingitud järgnevatest sündmustest:  
- Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäärile kaevandamisloa andmine 2008. aastal, 

tühistamine 2010. aastal ja taasandmine 2011. aastal; 
- Uus-Kiviõli põlevkivikaevandusele kaevandamisloa andmine 2011. aastal. 
 
See tähendab, et loa andmisel arvestati konkreetse mäeeraldise varu mäeraldiste 
summaarse varu hulka ja loa tühistamisel arvestati välja. Maardla varudes muutusi 
nende sündmustega ei põhjustatud. 
 
3.1.4 Varu jätkuvuse prognoos 2030. aastani  
 
Põlevkivivaru jätkuvus sõltub otseselt järgnevatest teguritest: 
− hetkel kaevandamise lubadega antud mäeeraldiste varust; 
− prognoosperioodil kasutusele võetavast mäeeraldiste varust; 
− kaevandamismahust prognoosperioodil; 
− kaevandamise tehnoloogilisest kaost; 
− geoloogilisest kaost. 

 
Hetkel on teada kaevandamise lubadega antud mäeeraldiste varud.  
 

Prognoosperioodil, st ajavahemikus 2012−2030 kasutusele võetavad 
mäeeraldiste varud ehk uued mäeeraldised või laiendused pole teada − need 
sõltuvad eelkõige seadusandlikest ja keskkonnakaitselistest piirangutest, 
kujunevast turuolukorrast jms ning neid on peaaegu võimatu ette 
ennustada.  
                                                 
6 St mäeeraldiste summaarne varu ei vähenenud mäeeraldiste varu kasutamisest ühtlaselt. 
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Seepärast on prognoosis lähtutud vaid hetkel kaevandamislubadega antud mäeeraldiste 
varust.  
 
Tuleb arvestada, et kogu mäeeraldiste varu pole kaevandatav, kuna kaevandamisel 
tekivad kaod. Need kaod võib tinglikult jagada kaheks: geoloogilisteks ja 
tehnoloogilisteks (vt alaptk 3.1.1). Geoloogiline kadu on osa varu ümberhinnangust 
ning selle all peame silmas mäeeraldiste varu hulka arvestatud, kuid peamiselt karsti- ja 
tektooniliste rikete vööndites paiknevat varu, mida tegelikult pole või mis ei ole 
kaevandatav. Praktika on näidanud, et geoloogiline kadu moodustab Eesti 
põlevkivimaardlas keskmiselt 5% mäeeraldiste varust.7 
 
Tehnoloogilise kao puhul tuleb eraldi vaadelda peal- ja allmaakaevandamist. Piisava 
konservatiivsusega võib kao osakaaluks karjäärides võtta 10% ja kaevandustes 30% (vt 
alaptk 3.2.1, tabel 3.5). Tuleb arvestada, et nimetatud protsendid kehtivad praegu Eestis 
kasutatavate kaevandamistehnoloogiliste lahenduste juures. Kui prognoosperioodil 
võetakse kasutusele uuemad/erinevad kaevandamise tehnoloogiad, on võimalus, et 
nimetatud protsendid ka vähenevad. Arvestades nii geoloogilisi kui ka tehnoloogilisi 
kadusid, saame kaevandatava varu.  
 
Kaevandamismahtude prognoosis on lähtutud, et säilib põlevkivi kaevandamise piirang 
ehk maksimaalne aastamäär nii riiklikul (20 mln t) kui ka ettevõtete tasandil (vt alaptk 
3.3). Võib eeldada, et kui piirangud kaotatakse, ammendatakse mäeeraldiste varud 
kiiremini, kui allolevas prognoosis toodud on. Olukord oleks vastupidine, kui riiklikku 
aastamäära vähendatakse, näiteks 15 mln tonnini. 
 
Kaevandamismahu ja seeläbi mäeeraldiste varu jätkuvuse prognoosimisel on 
otstarbekas lähtuda kaevandajatest ja nende kaevandamise mahtudest, mitte üksikutest 
mäeeraldistest. See on tingitud asjaolust, et mäeeraldiste kaevandamise maksimaalsed 
aastamäärad summana ületavad kaevandajatele antud maksimaalseid aastamäärasid (v.a 
AS Kunda Nordic Tsement). Seetõttu ei ole hetkel täpselt teada, kui palju igas 
konkreetses mäeeraldises tulevikus kaevandatakse. See sõltub kaevandajate mäetööde 
arengukavadest. Arvestades viimaste aastate tendentse ja tehtavaid investeeringuid, on 
kaevandajad tulevikus tõenäoliselt huvitatud täielikult ära kasutama neile määratud 
põlevkivi kaevandamise aastamäära, kui tehnoloogiliselt võimalik. Ettevõtete-põhised 
prognoosid on toodud alljärgnevalt. 
 
AS-il Eesti Energia Kaevandused on kaevandamise maksimaalne aastamäär 15 010 tuh t 
(vt alaptk 3.3.2). Aastal 2011 kaevandati kokku 14 435 tuh t keskkonnaregistris arvel 
olevat põlevkivi ehk 96% lubatud aastamäärast (vt alaptk 3.3). Seoses uue Enefit280 
õlitehase käivitamise ja selle täisvõimsuse saavutamisega lähiaastatel, samuti uute 
tehaste rajamisega tulevikus, kasvab ettevõtte põlevkivi vajadus veelgi. Seega on 
eeldatud, et kogu vaadeldaval ajaperioodil (kuni 2030) kaevandab AS Eesti Energia 
Kaevandused maksimaalse aastamäära lähedaselt. 
 
OÜ-l VKG Kaevandused on kaevandamise aastamäär 2772 tuh t, 2011. aastal 
kaevandati vaid 647 tuh t keskkonnaregistris arvel olevat põlevkivi, kuid lähiaastatel 
suureneb see märgatavalt. Esiteks seetõttu, et seni ei ole veel Ojamaa kaevandus 
saavutanud oma planeeritud tootmisvõimsust, samuti käivituvad 2016. aastal uued 
                                                 
7 Alapeatükist 3.1.1 lähtudes väheneb mäeeraldiste varu ka põlevkivikihindi täpsustamistest, kuid neid ei 
ole antud prognoosis arvestatud, kuna moodustavad marginaalse osa. 
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Petroteri tehased. Seega on eeldatud, et kaevandamismahud kasvavad aasta-aastalt 
ühtlaselt kuni 2016. aastani, kui saavutatakse maksimaalse aastamäära lähedane 
kaevandamise maht. 
 
Kiviõli Keemiatööstuse OÜ kaevandamise maksimaalne aastamäär on 1980 tuh t ja 
2011. aastal kaevandati 634 tuh t keskkonnaregistris arvel olevat põlevkivi. Ettevõtte 
prognoosi kohaselt jäävad kaevandamismahud kuni 2015. aastani mõningase tõusuga 
samasse suurusjärku. Alates 2015. aastast kasvavad seoses uue õlitehase käivitamisega 
kaevandamismahud märgatavalt kuni kaevandaja maksimaalse aastamäärani. Kiviõli 
Keemiatööstuse OÜ-l oli 2011. aasta lõpu seisuga mäeeraldiste jääkvaru ligi 22 mln t, 
kuid osa sellest, ~8 mln t, ei ole praegu veel maakasutusõiguse puudumise tõttu 
kättesaadav. Seega on prognoosis arvestatud mõlema olukorraga.  
 
AS-i Kunda Nordic Tsement kaevandamise maksimaalne aastamäär on 238 tuh t ja 
2011. aastal kaevandati 146 tuh t keskkonnaregistris arvel olevat põlevkivi. Seoses Aidu 
karjääri sulgemisega suurendatakse ettevõtte andmetel lähiaastatel Ubja 
põlevkivikarjääri kaevandamise mahte kuni aastani 2016, kui saavutatakse ettevõttele 
antud maksimaalne aastamäär. 
 
Prognoos ettevõtete lõikes on toodud joonisel 3.8.  

 
 
Joonis 3.8. Põlevkivivaru jätkuvuse prognoos kaevandajate lõikes8  

 
Prognoosi kohaselt ammendatakse Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-le kasutada antud varu 
2020. aastal juhul, kui maakasutusõigust kogu mäeeraldisele ei saada. Juhul kui 
maakasutusõigus saadakse, jätkuks varu 2023. aastani. AS-il Kunda Nordic Tsement 
jätkuks varu prognoositud kaevandamismahtude juures 2022. aastani. Suurimal 
kaevandajal AS-il Eesti Energia Kaevandused ja OÜ-l VKG Kaevandused oleks varu 
prognoosperioodil tagatud, vastavalt 2038. ja 2032. aastani. 
 
Varu jätkuvuse prognoosimisel ja uute varude kasutusele võtmisel tuleb arvestada, et 
mäeeraldise varu ammendamise lõppaastatel ei ole maksimaalse tootmisvõimsuse 
hoidmine enamikul juhtudel võimalik ning uue kaevanduse avamiseks võib kuluda kuni 
kümme aastat. 
 

                                                 
8 Prognoosis on arvestatud ainult kaevandajatega, kellel oli 31.12.2011 seisuga kehtiv 
kaevandamisluba (lisa 2). Uute kaevandajate lisandumisega prognoosperioodil arvestatud ei ole.  
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3.2 Kokkuvõte põlevkivi kaevandamisest maardlaosade, mäeeraldiste ja 
kaevandajate lõikes  
 
3.2.1 Kokkuvõte põlevkivi kaevandamisest tervikuna 
 
Kokkuvõte viimase viie aasta põlevkivi kaevandamisest maardlaosade, mäeeraldiste ja 
kaevandajate lõikes on toodud tabelis 3.4 ja joonisel 3.9. Detailsem ülevaade on toodud 
alapeatükkides 3.2.2−3.2.4. 
 
Tabel 3.4. Keskkonnaregistris arvel oleva põlevkivivaru kaevandamine (ilma kadudeta) 
maardlaosade, mäeeraldiste ja kaevandajate lõikes aastatel 2007−2011, tuh t /3/ 
 

Maardlaosa 
nimetus 

Mäeeraldise nimetus 
Kaevandati, tuh t 

2007 2008 2009 2010 2011 
1 2 3 4 5 6 7 

Ahtme 
kaeveväli 

Ahtme II kaevandus 0 0 0 0 0 

Aidu 
kaeveväli 

Aidu karjäär 1681,8 1663,9 1581,9 1724,1 1770,1 

Estonia 
kaeveväli 

Estonia kaevandus 4498,7 4738,2 4500,2 5537,2 6187,7 

Kohala 
uuringuväli 

Ubja põlevkivikarjäär 108,6 162,3 58,3 58,6 146,2 

Kohtla 
kaeveväli 

Vanaküla karjääriväljad 632,2 637,3 334,9 372,7 515,6 
Vanaküla karjääriväljad II 13,4 10,1 0 0 0 
Vanaküla karjääriväljad III 0 0 0 0 0 
Vanaküla karjääriväljad IV 0 7,3 5,7 36,8 56,7 

Vanaküla V karjääriväli 7 20,6 3,4 0 0 
Vanaküla VI karjääriväli 179,3 86 65,8 71,9 3,1 

KOKKU 831,9 761,3 409,8 481,4 575,4 

Narva 
kaeveväli 

Narva karjäär 1033,8 771,9 914,1 1102,4 938,1 
Narva põlevkivikarjäär II 341,6 318,4 230 390,3 600,5 

KOKKU 1375,4 1090,3 1144,1 1492,7 1538,6 
Ojamaa 

uuringuväli 
Ojamaa põlevkivikaevandus 26,1 96,1 11,9 203,8 288,3 

Põhja-Kiviõli 
uuringuväli 

Põhja-Kiviõli 
põlevkivikarjäär 

896,4 907,6 867,5 885 282,5 

Põhja-Kiviõli II 
põlevkivikarjäär 

0 0 0 0 354,2 

KOKKU 896,4 907,6 867,5 885 636,7 

Sirgala 
kaeveväli 

Sirgala karjäär 2400,7 2224,8 1768,8 2313,1 2176,7 
Sirgala II põlevkivikarjäär 378,1 361,7 491,9 499,9 499,9 

KOKKU 2778,8 2586,5 2260,7 2813 2676,6 
Sompa 

kaeveväli 
Sompa kaevandus 33,4 1,4 30,5 76,7 315 

Tammiku 
kaeveväli 

Tammiku kaevandus 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Uus-Kiviõli 
uuringuväli 

Uus-Kiviõli kaevandus 0 0 0 0 0 

Viru 
kaeveväli 

Viru kaevandus 1761,1 1698,6 1740 1836,3 1729,9 

Kaevandajate lõikes kokku9 
AS Eesti Energia Kaevandused 12 619,5 12 221,8 11 437,2 13 571,1 14 435,1 

OÜ VKG Kaevandused 26,1 414,5 241,9 594,1 646,6 
Kiviõli Keemiatööstuse OÜ 896,4 907,6 867,5 885 636,7 
AS Kunda Nordic Tsement 108,6 162,3 58,3 58,6 146,2 
OÜ Merko Kaevandused 341,6 

    
Kokku 13 992,2 13 706,2 12 604,9 15 108,8 15 864,5 
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Joonis 3.9. Keskkonnaregistris arvel oleva põlevkivivaru kaevandamine (ilma kadudeta) 
aastate 2007−2011 lõikes, mln t /3/ 
 
Joonise 3.9 järgi on pärast kolmeaastast langust põlevkivi kaevandamine pööranud 
viimase kahe aasta jooksul tõusu suunas ja jõudnud 2011. aastal 15,9 mln tonnini. 
Tõenäoliselt jätkub kasv ka järgnevatel aastatel.  
 
Tabelis 3.4 ja joonisel 3.9 toodud kaevandatud põlevkivi kogused ei arvesta 
kaevandamisega kaasnevat tehnoloogilist kadu (vt alaptk 3.1.1), mis on ressursi 
efektiivse ja kestliku kasutuse seisukohast oluline näitaja. Kaevandamisega kaasnenud 
tehnoloogilise kao osakaal kasutatud varust ja varu kasutamise efektiivsus ajavahemikus 
2007−2011 on toodud tabelis 3.5. Kuna kaod all- ja pealmaakaevandamisel on erinevad, 
on tabelis 3.5 toodud need eraldi välja. 
 

                                                 
9 Lihtsuse huvides nimetatakse ettevõtteid edaspidi vaid hetkel kehtiva ärinimega (v.a OÜ Merko 
Kaevandused). 
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Tabel 3.5. Keskkonnaregistris arvel oleva põlevkivi kaevandamine, varu kasutamine ja 
tehnoloogiline kadu aastate 2007−2011 lõikes, tuh t, % /3/ 
 

Aasta 
Kaevan-
damis-

viis 

Kaevan-
dati,  

tuh t * 

Kaevandamisviisi 
osakaal kogu 
kaevandatud 

varust, % 

Kihindi 
täpsustus, 

tuh t * 

Tehn. 
kadu, 
tuh t 

Kasu-
tatud 
varu, 
tuh t 

Tehn. kao 
osakaal 

kasutatud 
varust, % 

Varu 
kasutamise 
efektiivsus, 

% 

2007 
Pealmaa 7,7 54,8 0,1 0,7 8,3 7,9 92,1 
Allmaa 6,3 45,2 0,4 2,4 8,8 27,9 72,1 
Kokku 14,0 100,0 0,3 3,1 17,1 18,2 81,8 

2008 
Pealmaa 7,2 52,3 0,1 0,6 7,8 7,8 92,2 
Allmaa 6,5 47,7 0,5 2,6 9,2 28,8 71,2 
Kokku 13,7 100,0 0,4 3,3 17,0 19,2 80,8 

2009 
Pealmaa 6,3 50,2 0,2 0,5 6,9 8,0 92,0 
Allmaa 6,3 49,8 0,5 2,6 8,9 29,2 70,8 
Kokku 12,6 100,0 0,7 3,1 15,7 19,9 80,1 

2010 
Pealmaa 7,5 49,3 0,2 0,7 8,2 9,0 91,0 
Allmaa 7,7 50,7 0,6 3,1 10,8 29,1 70,9 
Kokku 15,1 100,0 0,8 3,9 19,0 20,4 79,6 

2011 
Pealmaa 7,3 46,3 0,2 0,7 8,0 8,4 91,6 
Allmaa 8,5 53,7 0,6 3,3 11,8 27,9 72,1 
Kokku 15,9 100,0 0,8 4,0 19,8 20,0 80,0 

* Ilma kadude ja kihindi täpsustamisteta. 
** Eesti Vabariigi maavaravarude koondbilansis on põlevkivikihindi täpsustamisest tulenevad muutused 
keskkonnaregistris arvel olevale põlevkivivarule arvestatud tehnoloogilise kao hulka, aga kuna 
põlevkivikihindi täpsustamine ei ole varu kasutamise efektiivsust kajastav indikaator, on antud kontekstis 
see kadude hulgast välja arvatud ja eraldi välja toodud. 
 

Tabelist 3.5 on näha, et tehnoloogilise kao osakaal kasutatud varust on kogu aeg 
tõusnud trendis10. Selle tendentsi jätkumist on paratamatult oodata ka edaspidi, 
kui jätkatakse senise kaevandamistehnoloogiaga. Põhjuseid on peamiselt kaks: 
− tehnoloogilised kaod on allmaakaevandamisel palju suuremad, mille osakaal 

võrreldes pealmaakaevandamisega on suurenenud ja suureneb ka edaspidi (vt tabel 
3.5); 

− allmaakaevandused ja nende tööeed liiguvad järjest sügavamale (maardla areng 
lõuna suunas), millega suurenevad tervikute mõõtmed ja seeläbi ka tehnoloogilised 
kaod. 

 

Tehnoloogilise kao osakaal põlevkivi kaevandamisel suureneb ja varu 
kasutuse efektiivsus tulevikus langeb, kui kaevandamisel ei rakendata uusi 
tehnoloogiaid. 
 
Kasutatud varust tehnoloogiliste kadude osakaalu ja kogu kaevandatud varust 
allmaakaevandamise osakaalu (ilma kadudeta) vahelist seost aastate 2007−2011 lõikes 
on kujutatud joonisel 3.10. 
 

                                                 
10 2011. aastal oli tehnoloogilise kao osakaal mõnevõrra väiksem kui 2011. aastal, kuid seda võib pikemas 
perspektiivis pidada erandlikuks juhuks. 
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Joonis 3.10. Kasutatud varust tehnoloogiliste kadude osakaalu ja kogu kaevandatud 
varust allmaakaevandamise osakaalu (ilma kadudeta) vaheline seos aastate 2007−2011 
lõikes /3/ 
 
3.2.2 Kaevandatud põlevkivi maardlaosade lõikes 
 
Eesti põlevkivimaardlas on kokku 23 maardlaosa, millest oli kehtiv kaevandamisluba 
31.12.2006. a seisuga 11-s ja seoses uute kaevandamislubade andmisega Ahtme 
kaeveväljal ja Uus-Kiviõli uuringuväljal 31.12.2011. a seisuga 13-s maardlaosas. 
Maardlaosade lõikes ajavahemikus 2007−2011 kaevandatud põlevkivi on toodud tabelis 
3.4 ning illustratiivselt 2007. ja 2011. aastal joonisel 3.11. 
 
Vaadeldaval perioodil kaevandati 13-st kehtiva kaevandamisloaga maardlaosast 
reaalselt 10-s. Ei kaevandatud Tammiku, Ahtme ja Uus-Kiviõli maardlaosades, 
seejuures viimases kahes ei kaevandatud seetõttu, et kaevandamisload väljastati alles 
2011. aasta lõpus ja kaevandamistöödega pole veel alustatud. Tammiku kaevanduses on 
tööd peatatud. Enim kaevandati keskkonnaregistris arvel olevat põlevkivi Estonia 
kaeveväljal (32,2−39,0%, ilma kadudeta), seejuures on Estonia kaevevälja osakaal 
kasvanud aasta-aastalt, moodustades 2011. aastal 39% Eesti põlevkivimaardlas 
kaevandatud varu kogusest. Estoniale järgnesid Sirgala (16,9 -19,9%), Viru (10,9 -
13,8%) ja Aidu (11,2−12,5%) kaeveväljad.  
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Joonis 3.11. Keskkonnaregistris arvel oleva põlevkivi kaevandamine (ilma kadudeta) 
2007. ja 2011. aastal maardlaosade lõikes, tuh t /3/ 
 

3.2.3 Kaevandatud põlevkivi mäeeraldiste lõikes 
 

Peale 18 kaevandamisloa anti 31.12.2006. a seisuga ajavahemikus 2007−2011 
kaevandamisload veel Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäärile, Ahtme II kaevandusele ja 
Uus-Kiviõli kaevandusele, seejuures ei ole ükski 21 kaevandamisloast vaadeldaval 
ajaperioodil kehtivust kaotanud. Kui vaadelda mäeeraldiste jagunemist maardlaosade 
vahel 31.12.2011. a seisuga, oli Kohtla kaeveväljal kuus mäeeraldist, Põhja-Kiviõli, 
Narva ja Sirgala kaeveväljadel kaks mäeeraldist ning ülejäänutel üks mäeeraldis. 
Kaevandatud põlevkivi mäeeraldiste lõikes ajavahemikus 2007−2011 on toodud tabelis 
3.4 ja illustratiivselt 2007. ja 2011. aastal joonisel 3.12. 
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Joonis 3.12. Keskkonnaregistris arvel oleva põlevkivi kaevandamine (ilma kadudeta) 
2007. ja 2011. aastal mäeeraldiste lõikes, tuh t /3/ 
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Analoogselt maardlaosadega kaevandati enim Estonia kaevanduses (32,2−39,0%), 
millele järgnesid Sirgala karjäär (13,7−17,2%), Viru kaevandus (10,9−13,8%) ja Aidu 
karjäär (11,2−12,5%). Suurima kaevandamismahuga mäeeraldis, kus ei kaevandanud 
AS Eesti Energia Kaevandused, oli Põhja-Kiviõli põlevkivikarjäär (kuni 6,9%). Peale 
Ahtme II, Uus-Kiviõli ja Tammiku kaevanduste (vt ptk 3.2.2) ei kaevandatud Vanaküla 
III karjääriväljal, kus varu oli juba enne 2007. aastat ammendatud.  
 
3.2.4 Kaevandatud põlevkivi kaevandajate lõikes 
 
Kaevandajaid ehk kaevandamisloa omanikke oli 31.12.2006. a seisuga viis: AS Eesti 
Energia Kaevandused (endine Põlevkivi Kaevandamise AS ja AS Eesti Põlevkivi), OÜ 
VKG Kaevandused (endine OÜ VKG Aidu Oil), Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, AS 
Kunda Nordic Tsement ja OÜ Merko Kaevandused. Seejuures on viimane 2008. aastal 
oma kaevandamisloa võõrandanud ja tegevuse põlevkivi valdkonnas lõpetanud.  
 
Neljast kaevandajast oli 31.12.2011. a seisuga:  
− AS-il Eesti Energia Kaevandused − 16 kaevandamisluba,  
− OÜ-l VKG Kaevandused − 2 kaevandamisluba; 
− Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-l − 2 kaevandamisluba;  
− AS-il Kunda Nordic Tsement – 1 kaevandamisluba.  
 
Võrreldes 2007. aastaga on 2011. aastaks toimunud kaevandamislubade omanike ringis 
järgmised muutused: 
− Narva II põlevkivikarjäär. 2008. aastal OÜ Merko Kaevandused → OÜ VKG 

Kaevandused. 
− Narva II põlevkivikarjäär. 2011. aastal OÜ VKG Kaevandused → AS Eesti Energia 

Kaevandused. 
− Sompa kaevandus. 2011. aastal AS Eesti Energia Kaevandused → OÜ VKG 

Kaevandused. 
 
Kaevandatud põlevkivi ettevõtete lõikes ajavahemikus 2007−2011. a on toodud tabelis 
3.4 ja illustratiivselt 2007. ja 2011. aastal joonisel 3.13. 
 
 AS Eesti 

Energia 
Kaevandused

90,2%

OÜ VKG 
Kaevandused

0,2%
AS Kunda 

Nordic Tsement
0,8%

OÜ Merko 
Kaevandused

2,4%

2007

Kiviõli 
Keemiatööstuse 

OÜ
6,4 %
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Joonis 3.13. Keskkonnaregistris arvel oleva põlevkivivaru kaevandamine (ilma 
kadudeta) 2007. ja 2011. aastal ettevõtete lõikes, % /3/ 
 
AS-i Eesti Energia Kaevandused osakaal on püsinud 90 ± 2% piires (89,2−91,3%). 
Suuruselt teiseks kaevandajaks kaevandamismahtude osas oli Kiviõli Keemiatööstuse 
OÜ (4,0−6,9%), kusjuures viimastel aastatel oli nende osakaal langenud seoses Põhja-
Kiviõli karjääri ammendamise ja maadeküsimustega Põhja-Kiviõli II karjääris. 
Suuruselt kolmandaks kaevandajaks on tõusnud OÜ VKG Kaevandused, kelle osakaal 
on vaadeldaval perioodil olnud 0,2−4,1% ja kasvab tulevikus seoses Ojamaa 
kaevanduse planeeritud tootmisvõimsuse saavutamisega. AS-i Kunda Nordic Tsement 
osakaal on kõikunud 0,4−1,2% vahel ja võib eeldada, et tulevikus see palju ei muutu. 
OÜ Merko Kaevandused osakaal oli viimasel tegevusaastal 2,4%. 
 
 
 
 



OÜ Inseneribüroo STEIGER, SA Säästva Eesti Instituut, AS Maves, OÜ Baltic Energy Partners  
„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016−2030” koostamiseks vajalike andmete analüüs   31 

 
3.3 Hinnangu andmine põlevkivi kaevandamise lubade põhjal põlevkiviressursi 
kasutamisele 
 

3.3.1 Põlevkivi kaevandamise aastamäär 
 

Maapõueseaduse § 251 /2/ järgi on põlevkivi aastane kaevandamismäär kalendriaastas 
kõigi lubade alusel kokku maksimaalselt kaevandada lubatud põlevkivi kogus ehk 
20 mln t (edaspidi riiklik aastamäär). Seejuures on aastamäära käsitletud kui 
keskkonnaregistris arvel olevat põlevkivi ilma kadudeta, mitte kaubapõlevkivi. Vastav 
paragrahv jõustus 23.11.2008, seega saab riiklikku aastamäära võrrelda ajavahemikus 
2008−2011 kaevandatud põlevkivivaruga. 
 

3.3.2 Põlevkivi kaevandamise maksimaalne aastamäär kaevandaja kohta 
 

Lähtudes maapõueseaduse § 251 jõustumisest, määras Keskkonnaministeeriumi kantsler 
10.08.2009. a käskkirjaga nr 1319 igale põlevkivi kaevandamisloa omanikule n-ö 
kaevandaja-põhise põlevkivi kaevandamise maksimaalse aastamäära (edaspidi 
kaevandaja aastamäär). Vastav suurus saadi olemasolevate kaevandamislubade 
maavara kaevandamise maksimaalselt lubatud aastamäära koguste (edaspidi 
mäeeraldise aastamäär) summeerimisel ja proportsionaalsel vähendamisel nii, et oleks 
täidetud maapõueseaduse § 251 nõue. Seejuures jäeti maavara paindlikumaks 
kasutamiseks alles loal olnud mäeeraldise aastamäär, v.a AS-il Kunda Nordic Tsement, 
kellel oli ainult üks kaevandamisluba. Kaevandaja aastamäärad ja nende määramisel 
aluseks olnud mäeeraldiste aastamäärad on toodud allolevas tabelis 3.6.  
 
Tabel 3.6. Keskkonnaregistris arvel oleva põlevkivi kaevandamise (ilma kadudeta) 
kaevandaja aastamäär /112/ 
 

Kaevandaja 
Mäeeraldiste aastamäärad 

kokku, tuh t  
(10.08.2009. a seisuga) 

Kaevandaja aastamäär 
pärast proportsionaalset 

vähendamist, tuh t 
AS Eesti Energia Kaevandused 18 950 15 010 

OÜ VKG Kaevandused 3500 2772 
Kiviõli Keemiatööstuse OÜ 2500 1980 
AS Kunda Nordic Tsement 300 238 

KOKKU 25 250 20 000 
 
Kuna kaevandaja aastamäärad kehtestati 10.08.2009. aastal, saab neid võrrelda 
ajavahemikus 2009−2011, sh 2009. aastal, kaevandatud põlevkivi kogustega. 
 
3.3.3 Maavara kaevandamise maksimaalsed lubatud aastamäärad mäeeraldistel 
 
Tabelis 3.3 on toodud mäeeraldiste aastamäärad 01.09.2012. a seisuga. Ajaperioodil 
2007−2011 kaevandatud põlevkivi koguste võrdlemisel tuleb lähtuda vastaval ajahetkel 
kehtinud mäeeraldiste aastamääradest. Selle aja jooksul on kaevandamislubades 
toimunud mitmeid muudatusi. Baasaastamääradeks on võetud 01.01.2008. a seisuga 
kaevandamislubades olnud andmed /1/. Allolevas loetelus on kronoloogilises järjekorras 
toodud ajavahemikus 01.01.2008−01.09.2012 kaevandamislubades tehtud muudatused 
mäeeraldiste aastamäärade osas ja nende muudatuste aluseks olnud dokumendid11: 

                                                 
11 Kõik aastamäärad on keskkkonnaregistris arvel olevas põlevkivis ilma kadusid arvestamata. 
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- 2008. a Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjäär. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi 

kantsleri 27.01.2011. a käskkirjale nr 165 anti kaevandamisluba, mille järgi 
mäeeraldise aastamäär on 1500 tuh t. 

- 2009. a Ubja põlevkivikarjäär. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi kantsleri 
10.08.2009. a käskkirjale nr 1319 vähendati mäeeraldise aastamäära 300 tuh t-lt  
238 tuh t-le. 

- 2010. a Aidu karjäär. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi kantsleri 01.12.2010. a 
käskkirjale nr 1737 vähendati mäeeraldise aastamäära 3050 tuh t-lt 2050 tuh t-le. 

- 2010. a Estonia kaevandus. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi kantsleri 
01.12.2010. a käskkirjale nr 1737 suurendati mäeeraldise aastamäära 5000 tuh t-lt 
7300 tuh t-le. 

- 2010. a Tammiku kaevandus. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi kantsleri 
01.12.2010. a käskkirjale nr 1737 vähendati mäeeraldise aastamäära 1000 tuh t-lt  
100 tuh t-le. 

- 2010. a Viru kaevandus. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi kantsleri 01.12.2010. a 
käskkirjale nr 1737 vähendati mäeeraldise aastamäära 2500 tuh t-lt 2100 tuh t-le. 

- 2011. a Ahtme II kaevandus. Keskkonnaministeerium andis 28.11.2011. a 
kaevandamisloa, mille järgi mäeeraldise aastamäär on 400 tuh t. 

- 2011. a Vanaküla mäeeraldised. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi kantsleri 
28.11.2011. a käskkirjale nr 1738 vähendati mäeeraldiste summaarset aastamäära 
1000 tuh t-lt 600 tuh t-le. 

- 2011. a Uus-Kiviõli kaevandus. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi kantsleri 
07.10.2011. a käskkirjale anti kaevandamisluba, mille järgi mäeeraldise aastamäär on 
0, alates 01.01.2014. aastast 4150 tuh t. Samuti määrati Aidu karjääri ja Viru 
kaevanduse mäeeraldise aastamäär, mis alates 01.01.2014 on 0. 

 

Lähtudes eelkirjeldatust ja tabelis 3.4 toodud andmetest, on võrdlus ajaperioodil 
2007−2011 kaevandatud põlevkivi koguste ja aastamäärade vahel toodud tabelis 3.7. 
Joonistel 3.14 ja 3.15 on toodud protsendid kaevandatud põlevkivi kogustest 
aastamäärade suhtes nii riiklikul, kaevandajate kui ka mäeeraldiste tasandil. 
 

0

20

40

60

80

100

EEK VGKK KK KNT KOKKU

2008 2009 2010 2011

A
as

ta
m

ää
ra

 k
as

u
tu

s,
 %

 
Joonis 3.14. Keskkonnaregistis arvel oleva põlevkivi kaevandatud kogus (ilma 
kadudeta) riiklikust ja kaevandajate aastamääradest, % /3/ 
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Tabel 3.7. Keskkonnaregistris arvel oleva põlevkivi kaevandamine (ilma kadudeta) ja 
lubatud aastamäärad /3/ 
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Joonis 3.15. Keskkonnaregistis arvel oleva põlevkivi kaevandatud kogus (ilma 
kadudeta) mäeeraldiste aastamääradest, % /3/ 
 
Riikliku aastamäära kehtestamisest 2008. a alates ei ole ühelgi aastal seda 
ületatud. Riikliku aastamäära kasutus on jäänud vahemikku 69−79%, 
seejuures on viimasel kahel aastal see protsent tõusnud (joonis 3.14). 
 
Samamoodi pole ükski kaevandaja talle määratud kaevandaja aastamäära 
ületanud. Kõige efektiivsemalt on kaevandaja aastamäära kasutanud AS Eesti Energia 
Kaevandused, kelle kasutus on jäänud vahemikku 76−96%, seejuures on protsent 
vaadeldaval perioodil igal aastal tõusnud. Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-l on vaadeldaval 
perioodil kaevandaja aastamäära kasutus jäänud vahemikku 32−44%, AS-il Kunda 
Nordic Tsement 24−61% ja OÜ-l VKG Kaevandused 9−23%. Viimase puhul on 
tagasihoidlik aastamäära kasutus jäänud selle taha, et Ojamaa kaevandus on alles 
saavutamas oma plaanitud tootmisvõimsust.  
 
Kui vaadelda kaevandatud põlevkivi koguseid mäeeraldiste lõikes (joonis 3.15), ei 
ole ajavahemikus 2007−2011 mäeeraldiste aastamäärasid ületatud. Üle 75% piiri 
jõudsid Sirgala II, Sirgala, Põhja-Kiviõli, Estonia, Aidu ja Viru mäeeraldised.  
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3.4 Ülevaade kaevandamisloa taotlustest 
 
Käesolevas alapeatükis on antud ülevaade kaevandamisloa taotlustest ja olemasolevate 
kaevandamislubade muutmiste taotlustest, mis olid 01.09.2012. a seisuga 
Keskkonnaministeeriumis menetluses (lisa 2). Taotlusi, mille menetlus ajavahemikus 
2007−2011 lõpetati, käsitletud ei ole.  
 
Seisuga 01.09.2012. a oli Keskkonnaministeeriumis menetluses 11 põlevkivi 
kaevandamisloa taotlust, kus oli tegemist uue mäeeraldise või laiendusega ja kolm 
olemasoleva(te) kaevandamisloa ja/või -lubade muutmise taotlust. Tabelis 3.8 on 
toodud ülevaade menetluses olevatest uute mäeeraldiste või laienduste taotlustest ja 
tabelis 3.9 ülevaade kaevandamisloa ja/või -lubade muutmise taotlustest. 
 
Tabel 3.8. Ülevaade menetluses olevatest uute mäeeraldiste või laienduste taotlustest 
(lisa 2) 
 

Taotleja 
Mäeeraldise 

nimetus 

Mäe-
eraldise 

liik 

Mäe-
eraldise 
pindala, 

ha 

Esmane 
esitamise 
kuupäev 

Taotletav 
maksi-
maalne 
aasta-
määr,  
tuh t 

Kaevan-
datav 
varu,  
tuh 

t12, 13 

Kiviõli Keemia-
tööstuse OÜ 

Põhja-Kiviõli 
põlevkivikarjäär 

laiendus 1680,63 04/11/2011 1000 30 000 

OÜ Merko 
Kaevandused 

Sonda 
põlevkivikaevandus 

uus  2916,9 31/03/2005 4000 88 207 

OÜ VKG 
Kaevandused 

Sonda 
põlevkivikaevandus 

uus  2663,15 06/05/2005 2772 56 000 

OÜ VKG 
Kaevandused 

Seli 
põlevkivikaevandus 

uus  6929,7 06/06/2005 3700 135 000 

OÜ Merko 
Kaevandused 

Maidla 
põlevkivikaevandus 

uus  462,44 08/03/2005 1500 16 750 

OÜ VKG 
Kaevandused 

Aidu-Maidla 
põlevkivikaevandus 

uus  196,51 26/08/2005 1200 7114 

Kodanik Priit 
Piilmann 

Aidu-Maidla 
põlevkivikaevandus 

uus  196,51 10/11/2005 1200 7114 

AS Eesti Energia 
Kaevandused 

Aidu II 
põlevkivikarjäär 

laiendus 486,53 13/07/2005 - 17 175 

OÜ VKG 
Kaevandused 

Oandu 
põlevkivikaevandus 

uus  6318,43 06/06/2005 4000 120 000 

OÜ Merko 
Kaevandused 

Oandu 
põlevkivikaevandus 

uus  4774,78 16/11/2005 4500 133 234 

OÜ Merko 
Kaevandused 

Puhatu 
põlevkivikaevandus 

uus  4684,9 07/12/2005 5000 147 174 

 
 
 

                                                 
12 Kaevandatav varu taotluse esitamise hetkel. 
13 Antud kontekstis kaevandatav varu on mäeeraldiste varu, st kaevandatav varu koos kadudega. 
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Tabel 3.9. Ülevaade kaevandamisloa ja/või -lubade muutmiste taotlustest (lisa 2) 
 

Jrk 
nr 

Taotleja Taotluse sisu 
Taotletav 
aastamäär 

1 
AS Eesti Energia 

Kaevandused 

Estonia (KMIN-54) ja Ahtme II 
(KMIN-119) kaevanduste ühise 

aastamäära taotlemine 

7300 + 400 = 
7700 tuh t 

2 

OÜ VKG 
Kaevandused 

Ojamaa (KMIN-055) ja Sompa 
(KMIN-066) kaevanduste ühise 

aastamäära taotlemine 

2500 + 1000 = 
3500 tuh t 

Seejuures taotletakse tasaarveldust lubade KMIN-046 ja KMIN-066 
vahetamisega kaasnenud aastamäärade ajutist muutust, mille tulemusena oleksid 

uued aastamäärad vastavalt KMIN-046 − 700 tuh t ja KMIN-066 − 1000 tuh t 

3 

AS Eesti Energia 
Kaevandused 

Kaevandmislubade KMIN-087 (Sirgala 
II), KMIN-073 (Narva), KMIN-074 

(Sirgala), KMIN-046 (Narva II) 
aastamäärade ühendamine 

500 + 3000 + 
2200 (+ 700) = 

5700 (6400) tuh t 

Taotlus esitati kolme loa kohta, KMIN-046 lisati KMH käigus juurde, kuna 
taotluse esitamise hetkel ei olnud KMIN-046 veel taotleja oma. Kehtiva loa järgi 
on KMIN-046 aastamäär 1000 tuh t, aga OÜ VKG Kaevandused taotluse alusel 

on see plaanitud viia 700 tuh t-ni. 
 
Menetluses olevatest taotlustest kümme on esitatud 2005. aastal ja üks 2011. aastal. 
Aktiivsemateks taotlejateks olid OÜ Merko Kaevandused ja OÜ VKG Kaevandused 
nelja taotlusega. AS Eesti Energia Kaevandused, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ ja kodanik 
Priit Piilmann esitasid ühe taotluse. Enim esitati taotlusi Aidu (4), Sonda (3) ja Oandu 
(2) maardlaosadele. 
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3.5 Väljakujunenud põlevkivi kasutamissuundade võrdlev analüüs  
 
2011. aastal möödus 95 aastat põlevkivi tööstuslikust kasutuselevõtust Eestis, kui 
põlevkivi hakati katseliselt kasutama. Esimene põlevkivi tööstuslik suurtarbija 1920. 
aastatel oli Kunda tsemenditehas, mille pöördahjud viidi 1921. aastal täielikult üle 
põlevkiviküttele /111/. Seejärel hakati põlevkivi kasutama ka kütusena elektrijaamades 
ning toormena õlivabrikutes põlevkiviõli tootmiseks. Sellised kasutusvaldkonnad on 
säilinud tänapäevani, kuid reeglina on alati prevaleerunud põlevkivi kasutamine elektri 
ja soojusenergia tootmiseks. On oluline silmas pidada, et põlevkivi kasutamisel 
käsitletakse kaubapõlevkivi koguseid. Joonisel 3.16 on näidatud kaubapõlevkivi 
kasutamine valdkonniti analüüsitaval ajaperioodil 2007−2011.  
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Joonis 3.16. Kaubapõlevkivi kasutus valdkondade lõikes aastatel 2007−2011. aastal, 
tuh t (lisa 3) 
 
Selgelt eristub kaubapõlevkivi kasutus elektrienergia tootmiseks, seda ka majanduse 
langusaastatel 2008−2009. Samas näitab kaubapõlevkivi kasutus põlevkiviõli 
tootmiseks püsivat kasvutendentsi. Kaubapõlevkivi kasutus valdkonniti aastatel 
2007−2011 kokku on näidatud joonisel 3.17. Ka siin eristub selgelt elektritootmine, 
millele järgneb põlevkiviõli tootmine. 
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Joonis 3.17. Kaubapõlevkivi kasutus valdkondade lõikes aastatel 2007−2011 kokku,  
tuh t, % (lisa 3) 
 
Järgnevates alapeatükkides 3.5.1−3.5.4 on toodud ülevaade kaubapõlevkivi 
kasutamisest eraldi ülal loetletud valdkondades mäeeraldiste lõikes aastatel 2007−2011.  
 
3.5.1 Põlevkivi kasutus elektri ja soojusenergia tootmiseks 
 
Valdav osa Eesti elektrienergiast toodeti põlevkivi otsepõletamisel Narva 
Elektrijaamade energiaplokkides. Kümnel energiaplokil kaheteistkümnest on 
paigaldatud tolmpõletamise tehnoloogial töötavad kõrgrõhu aurukatlad. Nendes kateldes 
põletatakse kaubapõlevkivi keskmise kütteväärtusega 8,4 MJ/kg, kusjuures kütteväärtus 
võib kõikuda 7,8−8,9 MJ/kg piirides. Energiaplokid võeti ekspluatatsiooni Balti 
Elektrijaamas ajavahemikus 1963−1965 ja Eesti Elektrijaamas 1969−1973. 
  
Kahel energiaplokil, ühel Balti Elektrijaamas, teisel Eesti Elektrijaamas, on 
tolmpõletamise tehnoloogial töötavad aurukatlad välja vahetatud ja paigaldatud uued 
aurukatlad, milles kasutatakse põlevkivi tsirkuleerivas keevkihis põletamise 
tehnoloogiat (CFB-tehnoloogia). Need energiaplokid käivitati 2004. aastal. Nendes 
aurukateldes saab põletada kaubapõlevkivi kütteväärtusega 8,0−11,0 MJ/kg.  
 
Uute katelde evitamine on näidanud, et CFB-tehnoloogia rakendamine 
Eesti põlevkivi baasil on igati õigustatud: kasvanud on energiaplokkide 
ühikvõimsus, oluliselt on vähenenud atmosfääriheitmed (eriti SO2-heitmed) 
ja on kasvanud energiatootmise efektiivsus. 
 
Eesti Elektrijaama tolmpõletuse energiaplokkidel kasutati peale põlevkivi ka naabruses 
töötava Eesti Energia Õlitööstuses põlevkivi utmisel tekkivat uttegaasi. Väiksemal 
määral kasutati põlevkivi otsepõletamisel energia tootmiseks veel Ahtme 
Soojuselektrijaamas (AS Viru Keemia Grupp), Kohtla-Järve Soojuselektrijaamas (AS 
Viru Keemia Grupp), Sillamäe Soojuselektrijaamas (AS Sillamäe SEJ) ja Kiviõli 
Soojuselektrijaamas (Kiviõli Keemiatööstuse OÜ). Neis elektrijaamades kasutatakse 
põlevkivi tolmpõletamise tehnoloogial töötavaid keskrõhu aurukatlaid. Seejuures 
töötavad Ahtme Soojuselektrijaamas (edaspidi SEJ) ja Sillamäe SEJ-s aurukatlad 
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täielikult põlevkiviküttel. Kohtla-Järve SEJ-s ja Kiviõli SEJ-s põletatakse põhiliselt 
õlitööstuse uttegaasi ja põlevkivi kasutatakse minimaalselt. 
 
Konkreetses mäeeraldises kaevandatud kaubapõlevkivi kasutust elektrijaamades 
otsepõletamisel elektrienergia tootmiseks on näidatud joonisel 3.18. 
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Joonis 3.18 Kaubapõlevkivi kasutus elektrienergia tootmiseks mäeeraldiste lõikes 
aastatel 2007−2011 kokku, tuh t, % (lisa 3) 
 
Antud ajaperioodil on elektrienergia tootmiseks kaubapõlevkivi kasutatud põhiliselt 
kolmest mäeeraldisest: Estonia kaevandusest ning Narva ja Aidu karjäärist. Määravaks 
on siin olnud mäeeraldiste tootmisvõimsus ja logistiline lahendus. Detailsemalt on 
kaubapõlevkivi kasutust elektrienergia tootmiseks mäeeraldiste lõikes käsitletud lisas 3, 
tabelis 1. 
 
Elektrienergia tootmine põlevkiviõli otsepõletamisel ei ole Eestis kasutusel. See pole ka 
otstarbekas, kuna elektritootmine põlevkivi otsepõletamisel on efektiivsem, võrreldes 
põlevkiviõli põletamisega /1/. Põlevkiviõli on sobilik kütus uutele 
koostootmisjaamadele linnades, kus on piisav soojustarbimine. 
 
Põlevkivist soojusenergia tootmisel kasutatakse põhiliselt auruturbiinlahendusega 
koostootmisskeemi. Kasutatakse nii vaheltvõtuga kui ka vasturõhu auruturbiine. Samas 
on tootjatel võimalus ja vajadusel ka kasutatakse auruvõttu enne turbiini. Põlevkivi ja 
uttegaasi põletamisel toodetud soojusenergiat väljastatakse tarbijaile peaaegu kõigis 
ülalloetletud elektrijaamades. Neist koostootmisjaamad on Kohtla-Järve SEJ, Ahtme 
SEJ, Kiviõli SEJ ja Sillamäe SEJ. Balti Elektrijaamas töötab koostootmisrežiimil ainult 
üks, 11. energiaplokk, Eesti Elektrijaam on kondensatsioonelektrijaam. Soojusenergiat 
tarnitakse põhiliselt piirnevatesse kaugküttevõrkudesse, aga ka auruna tehnoloogilisteks 
vajadusteks. Konkreetsest mäeeraldisest kaevandatud kaubapõlevkivi kasutust 
elektrijaamades otsepõletamisel soojusenergia tootmiseks on näidatud joonisel 3.19. 
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Joonis 3.19 Kaubapõlevkivi kasutus soojusenergia tootmiseks mäeeraldiste lõikes 
aastatel 2007−2011 kokku, tuh t, % (lisa 3) 
 
Et soojusenergiat toodetakse ainult koostootmisrežiimil, siis ka kasutatud 
kaubapõlevkivi pärineb elektri tootmisega samadest mäeeraldistest. Detailsemalt on 
kaubapõlevkivi kasutust soojusenergia tootmiseks mäeeraldiste lõikes käsitletud lisas 3, 
tabel 2. 
 
3.5.2 Põlevkivi kasutus põlevkiviõli tootmiseks 
 
Käesolevas alapeatükis käsitletakse kaubapõlevkivi kasutust põlevkiviõli tootmiseks 
arvestusega, et samast põlevkivist saadakse ka uttegaasi ja põlevkiviõli edasisel 
töötlemisel teisi keemiatooteid. 
 
Praegusel ajal on Eestis põlevkivi ümbertöötlemiseks kasutusel kaks erinevat 
tehnoloogilist protsessi. Need on gaasilise soojuskandjaga ehk generaatorprotsess 
(edaspidi ka GSK) ja tahke soojuskandjaga (edaspidi ka TSK). Nimetatud protsessid 
erinevad nii tehniliselt kui ka kasutatava põlevkivi kvaliteedi ja omaduste poolest.  
 
Generaatorprotsessil põhinevad seadmed töötavad praegu Kohtla-Järvel (AS Viru 
Keemia Grupp) ja Kiviõlis (Kiviõli Keemiatööstuse OÜ). Generaatorprotsess vajab 
kaubapõlevkivi tükisuurusega 25−125 mm ja kütteväärtusega 11−12 MJ/kg. Sellise 
kvaliteediga kaubapõlevkivi saab ainult mäemassi rikastamisel või selektiivsel 
kaevandamisel fraktsiooni 0−25 mm väljasõelumisel. Seetõttu said ülalnimetatud 
ettevõtted oma generaatorseadmetes kasutada kaubapõlevkivi ainult Estonia ja Viru 
kaevandustest ning Aidu ja Põhja-Kiviõli karjääridest. 
 
TSK-protsessil põhinevad seadmed töötavad projekteeritud võimsusel praegu Narvas 
Eesti Energia Õlitööstuses ja Kohtla-Järvel (AS Viru Keemia Grupp). Üsna väikese 
võimsusega seade on Kiviõlis (Kiviõli Keemiatööstuse OÜ) katsetuste staadiumis. 
TSK-seadmetel kasutatakse peenpõlevkivi (kaasa arvatud tolm, mis tekib põlevkivi 
kaevandamisel ja ümberlaadimistel) tükisuurusega 0−25 mm, aga saab kasutada ka 
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tükipõlevkivi, mida tuleb enne kasutamist purustada samale peensusastmele. Samuti on 
nõuded kütteväärtusele tunduvalt leebemad. TSK-seadmed kasutavad madala 
kütteväärtusega kaubapõlevkivi, nagu tolmpõletamiskatlad, kuid võivad töötada ka 
rikastatud kaubapõlevkivil. Nii on Eesti Energia Õlitööstusel ja Eesti Elektrijaamal 
ühine kütuse vastuvõtu-etteandesüsteem ning põlevkiviladu. Samuti kasutas Eesti 
Energia Õlitööstus kaubapõlevkivi samadest mäeeraldistest nagu Eesti Elektijaamas. 
Seega pole TSK-seadmetel olnud kvaliteedinõuetest tingitud piiranguid kaubapõlevkivi 
tarnete suhtes Eestis paiknevatest mäeeraldistest. Määravaks on siin olnud põlevkivi 
kättesaadavus ja logistiline lahendus. Joonisel 3.20 on esitatud kaubapõlevkivi kasutus 
põlevkiviõli tootmiseks mäeeraldiste lõikes aastatel 2007−2011 kokku. 
 

 
 
Joonis 3.20. Kaubapõlevkivi kasutus põlevkiviõli tootmiseks mäeeraldiste lõikes 
aastatel 2007−2011 kokku, tuh t, % (lisa 3) 
 
Huvipakkuv on kaubapõlevkivi kasutuse dünaamika põlevkiviõli tootmisel eri tüüpi 
tehnoloogilistel seadmetel, mis on näidatud joonisel 3.21. GSK-seadmetel töödeldi kogu 
vaadeldava ajaperioodi jooksul kaubapõlevkivi ligilähedaselt 2000−2100 tuh t/a, mis 
tähendab, et uusi generaatorseadmeid juurde ei ehitatud, kasutati olemasolevaid. 
TSK-seadmetel aga kasvas samal ajal kaubapõlevkivi kasutus ligi 2,4 korda, 
ligilähedaselt 1000 tuh tonnilt 2400 tuh tonnile. Kasv on seletatav sellega, et Eesti 
Energia Õlitööstuses suudeti olemasolevad TSK-seadmed efektiivsemaks muuta ja 
2010. aastal said endale TSK-seadmed AS Viru Keemia Grupp ja Kiviõli 
Keemiatööstuse OÜ. 
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Joonisel 3.21 Kaubapõlevkivi tarbimine GSK- ja TSK-seadmetel aastate 2007−2011 
lõikes (lisa 3) 
 
Detailsemalt on kaubapõlevkivi kasutust põlevkiviõli tootmiseks mäeeraldiste lõikes 
käsitletud lisas 3, tabel 3. 
 
3.5.3 Põlevkivi kasutus tsemendi tootmiseks 

 
Kaubapõlevkivi kasutab tsemendi tootmiseks AS Kunda Nordic Tsement, mille 
põhitoodanguks on ehitustsemendid ja ka tsemendi poolfabrikaat – klinker. Tsemendi 
tootmisel kasutatakse põlevkivi klinkriahjudes tehnoloogilise kütusena. Kaubapõlevkivi 
kütteväärtus peab olema vähemalt 10 MJ/kg ja MgO sisaldus mineraalosas alla 5%. 
Seetõttu on tsemendi tootmiseks olnud võimalik kasutada kaubapõlevkivi ainult Ubja 
põlevkivikarjäärist ja Aidu karjäärist, kus esimeses kaevandatakse põlevkivi selektiivsel 
meetodil ja teises rikastatakse. Kaubapõlevkivi kasutus mäeeraldiste lõikes on toodud 
tabelis 3.10. 
 
Tabel 3.10. Kaubapõlevkivi kasutus tsemendi tootmiseks mäeeraldiste lõikes aastatel 
2007−2011, tuh t (lisa 3) 
 

Jrk nr Mäeeraldis 
Põlevkivi kasutus, tuh t 

2007 2008 2009 2010 2011 
1 Ubja põlevkivikarjäär 151 148 60 87 99 
2 Aidu karjäär 138 139 65 88 124 

KOKKU 289 287 125 175 223 
 
3.5.4 Põlevkivi kasutus muuks otstarbeks 

 
Muuks otstarbeks kaubapõlevkivi praktiliselt ei kasutatud. Olid mõned üksikud tarned, 
kokku ligi 6 tuh t katsetamiste ja uuringute otstarbeks. Kaubapõlevkivi kasutus muuks 
otstarbeks on näidatud tabelis 3.11. 
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Tabel 3.11 Kaubapõlevkivi kasutus muuks otstarbeks aastate 2007−2011 lõikes, tuh t 
(lisa 3) 

Jrk nr Mäeeraldis 
Põlevkivi kasutus, tuh t 

2007 2008 2009 2010 2011 
1 Aidu karjäär 3,5 - - - - 
2 Viru kaevandus 2,4 - - - - 

Kokku 6,0 - - - - 
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3.6 Kokkuvõte põlevkivi kaevandamisel ja kasutamisel tekkivate 
kaevandamisjäätmete taaskasutamisest 
 
3.6.1 Kaevandamisjäätmete teke 
 
Kaevandamisjäätmed on jäätmed, mis on tekkinud maavarade uuringute, kaevandamise, 
rikastamise ja ladustamise tõttu /4/. Kaevandmisjäätmete temaatika tuli jäätme- ja 
maapõueseadusesse seoses EL-i kaevandamisjäätmete direktiivi / 5/ ülevõtmisega Eesti 
õigusaktidesse. 
 
Põlevkivi kaevandamisel ja väljatud mäemassi töötlemisel tekib kaks põhilist 
materjalivoogu: kaubapõlevkivi ja aheraine. Aheraine tekib mäemassi rikastamisel, 
valdav on lubjakivi, kuid aherainesse jääb ka osa põlevkivi.  
 
Varasematel perioodidel on põlevkivi sisaldus aheraines ületanud isegi 30%. Suure 
põlevkivisisaldusega kaevandamisjäätmete hoidlad14 tekkisid kaevanduste avamisel 
väljatavast mäemassist, ajal kui rikastamisvabrik veel ei töötanud.  
 
Põlevkivi sisaldus aheraines sõltub kasutatud rikastamistehnoloogiast. Estonia ja Viru 
kaevanduste näitel jääb praegu ladestatavasse aherainesse alla 9% põlevkivi. 
 

 
 
Joonis 3.22. Kaevandamisjäätmete teke põlevkivi kaevandamisel 
 
 
 
 

                                                 
14 Arvestades, et osa kaevandamisjäätmete hoidlaid pole arvele võetud, kasutatakse edaspidi parema 
mõistetavuse huvides ka sõna aheraineladestus. 
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3.6.2 Vanad ja praegused aheraineladestused 
 
Sõltuvalt põlevkivikaevanduste avamisest rajati ka aheraineladestused. Kokku on 
põlevkivi aheraineladestuid 34, need hõlmavad kokku ~450 ha /6/.  
 
Põlevkivi aheraineladestustesse on paigutatud 2011. aasta seisuga ligikaudu 210 mln t 
aherainet. Need ladestused on enamasti mittetöötavad, st sinna aherainet juurde ei 
ladestata, kuna kaevandused ei tööta enam. Kaevandamisjäätmehoidlates ladestatud 
aheraine sisaldab põlevkivi enam, kui on praegune aastane põlevkivi kaevandamismaht.  
 
Osa põlevkivi aheraineladestusi on tänaseks täitepinnase ja killustiku tootmiseks läbi 
sõelutud või leidnud kasutust maastikuelemendina tervise, spordi ja vaba aja veetmise 
keskuste (Kohtla, Sinivoore) rajamisel.  
 
Aastal 2012 ladestati aherainet kolme kaevandamisjäätmete hoidlasse, neist kaks oli 
Viru kaevanduses ja üks Estonia kaevanduses. Suurimateks kaevandamisjäätmete 
hoidlateks ongi töötavad Estonia kaevanduse jäätmehoidla nr 1 (~96 mln t aherainet) ja 
Viru kaevanduse jäätmehoidla nr 3 (~36 mln t). Mittetöötavatest kaevandamisjäätmete 
hoidlatest on suurim Ahtme (algne maht 29 mln t). Tänaseks on Ahtmes aherainet 
mõnevõrra vähem, kuna seda sõelutakse läbi ja valmistatakse madalamargilist 
killustikku. 
 
Põlevkivi aheraineladestustest on tänaseks täielikult läbi kaevatud kunagine Tammiku 
aheraineladestu nr 1 ja Käva aheraineladestu nr 5 ning lõpetamisel on Aidu 
aheraineladestu läbikaevamine. Aastatel 2007−2009 kaevati läbi ka endise Kiviõli 
kaevanduse aheraineladestu. Olemasolevaid kaevandamisjäätmete hoidlaid kaevatakse 
läbi ja materjali sorditakse killustikuks ning põlevkiviks praegu Ahtmes (ladestu 2) ja 
Edises (ladestu 3).  
 
Olemasolevates mittepõlenud aheraineladestustes on madalamargilise 
lubjakivikillustiku tootmiseks aherainet ~200 mln t, aherainet jätkub praeguste mahtude 
juures ligi sajaks aastaks. Aherainest toodetud killustiku laiemat kasutust piirab selle 
madal kvaliteet ja transpordikulude oluline suurenemine väljaveol kaugemate 
tarbijateni.  
 
Aherainest killustiku tootmisel on probleemiks aheraine läbitöötamisel tekkiva 
peenpõlevkivi kasutamine, tekkivale peenpõlevkivile pole leitud kasutust, see 
ladustatakse (ladestatakse) kohapeal uuesti. 
 
Aheraineladestute põlengud. Algul ladestati aherainet kooniliste aherainepuistangutena. 
Möödunud sajandi teisel poolel toimus üheksa aherainepuistangu isesüttimine (Sompas 
ka põlevkivilao põlengust). Iseeneslikult süttisid vaid kõrged koonusekujulised 
aherainemäed. Põlenud on Käva 2 aheraineladestu puistang nr 1, Sompa aheraineladestu 
puistangud nr 1, 2, 3 ja 4, Kukruse aheraineladestu puistang nr 1 (korduvalt), Edise 
aheraineladestu puistangud nr 1 ja 2 ning Rutiku aheraineladestu puistang nr 1. Viimane 
aherainepuistangu isesüttimine toimus 1991. aastal Rutikul. 
 
Põlevkivi protsentuaalset sisaldust aheraines võib lugeda kõige olulisemaks näitajaks 
aherainepuistangute süttimisel. Põlenud on nii 30% kui ka 20% põlevkivisisaldusega 
aheraineladestused. 
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Süttimise vältimiseks on koonusekujulisi aherainemägesid tasandatud ja aherainet on 
hakatud ladustama platoona. Rikastamistehnoloogia arenedes vähenes ka põlevkivi 
sisaldus aheraines. Ükski põlevkivi aheraine lamepuistang pole isesüttinud. 
 
Tänini toimuvad aktiivsed termilised protsessid korduvalt põlenud ja kustutatud 
Kukruse aheraineladestus. Viimastel aastatel on termilised protsessid seal taas 
aktiveerunud ja põlemisele või poolkoksistumisele viitab vingugaasi (CO) olemasolu 
väljuvates gaasides, mõõdetud pinnasetemperatuurid15 ning uute lõhede teke ja 
kuumenemiskollete laienemine. 
 
3.6.3 Käesolev olukord 
 
Põlevkivi kaevandamisel sõltub kaevandamisjäätmete teke allmaakaevandamisel 
väljatud või karjääris rikastamisele saadetud mäemassi kogusest. Mida suurem on 
mäemassi kogus, seda suurem on tekkivate kaevandamisjäätmete kogus. Üldistatult 
tekib iga kaevandatud põlevkivi tonni kohta kuni 0,5 t kaevandamisjäätmeid. See kogus 
on kaevanduste ja karjääride lõikes suuresti erinev. Näiteks 2011. aastal tekkis Viru ja 
Estonia kaevanduses ühe tonni kaevandatud põlevkivi kohta vastavalt 0,6 ja 0,7 t 
aherainet.  
 
Järgnevalt on käsitletud järgmisi põlevkivikaevandusi ja -karjääre ning seal tekkinud 
kaevandamisjäätmeid aastatel 2008−2011: AS-i Eesti Energia Kaevandused Estonia ja 
Viru kaevandused ning Aidu16 ja Narva karjäärid17; Kiviõli Keemiatööstuse OÜ Põhja-
Kiviõli karjäärid18; AS-i Kunda Nordic Tsement Ubja karjäär; OÜ VKG Kaevandused 
Ojamaa kaevandus19. 
 
Kaevandamisjäätmetega seonduvalt on käsitletud ka põlevkivi kaevandamisega 
mitteseotud ettevõtteis AS Ahtme Killustik ja AS Floccosa aherainest killustiku 
tootmisel tekkivaid jäätmeid. Need ettevõtted on allutatud jäätmearuande esitamise 
kohustusele.  
 
Kaevandamisjäätmete teket ja taaskasutamist iseloomustab tabel 3.12. See on koostatud 
eelnimetatud ettevõtete jäätmearuannete (2008−2011) alusel. Andmed saadi 
Keskkonnateabe Keskusest. Tabelist 3.12 on näha, et kaevandamisjäätmete teke on 
nimetatud ajal olnud vahemikus 5,3−7,2 mln t/a, v.a 2011. aastal, kui neid tekkis  
9,3 mln t, sest Narva karjäärist lisandus ~1,8 mln t jäätmeid (põlevkivikihindis olevad 
lubjakivikihid). Narva karjääris toimub lubjakivikihtide (CD ja AB) selektiivne 
väljamine ja need jäätmed (lubjakivikihid) on varem koheselt paigutatud katendiga koos 
puistangusse. Aastal 2011 tingis lubjakivi kui jäätmeliigi kajastamise jäätmearuandes 
lubjakivikihtide väljavedu Narva karjäärist ja selle kasutamine täitepinnasena AS-i Eesti 
Energia ehitustel.  
 
Tabelis 3.12 on näidatud tekkinud ja taaskasutatav lubjakivikillustiku kogus, 
kajastamata on aheraine töötlemise käigus tekkiv peenpõlevkivi ja sõelmed. Estonia 
kaevanduses lisatakse aherainest killustiku tootmisel tekkiv peenpõlevkivi 
kaubapõlevkivi hulka ja suunatakse tarbijale. 

                                                 
15 Sarnaseid kõrgeid temperatuure (70 °C) on leitud ka Sompa aheraineladestuse puistangul nr 1 / 6 /. 
16 Aidu karjääri andmed sisaldavad Aidu ja Vanaküla mäeeraldiste andmeid. 
17 Narva karjääri andmed sisaldavad Narva, Narva II, Sirgala ja Sirgala II mäeeraldiste andmeid. 
18 Põhja-Kiviõli karjäärid sisaldavad nii Põhja-Kiviõli kui ka Põhja-Kiviõli II mäeeraldiste andmeid.  
19 Ojamaa kaevanduse andmed sisaldavad Ojamaa ja Sompa mäeeraldiste andmeid. 
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Joonis 3.23. Eesti põlevkivimaardla keskosa aheraineladestused  
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Tabel 3.12. Põlevkivi kaevandamisjäätmete teke (kood 01 01 02) ja nende 
taaskasutamine aastatel 2008−2011 (mln t) ettevõtete jäätmearuannete alusel I 
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Tabel 3.12. Põlevkivi kaevandamisjäätmete teke (kood 01 01 02) ja nende 
taaskasutamine aastatel 2008−2011 (mln t) ettevõtete jäätmearuannete alusel II 
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AS-i Ahtme Killustik aheraine killustikuks ümbertöötlemisel tekkiv peenpõlevkivi on 
ladustatud (ladestatud) sealsel tööstusterritooriumil (hinnanguliselt vähemalt 1 mln t). 
Aheraine killustikuks ümbertöötlemisel tekkiva peenpõlevkivi kasutamine on 
probleemiks ka Edise aheraineladestuse puistangust nr 3 killustiku tootmisel20. 
 
Tabelist 3.12 nähtub, et 2011. aastal oli kaevandusjäätmete taaskasutamine tase suur: 
87%. Seda tingis Estonia kaevanduse tekkinud aheraine kõrge taaskasutamise protsent 
(killustiku tootmine ja moto-puhkekompleksi rajamine) ja Narva karjäärist väljaveetava 
lubjakivi arvestus jäätmete taaskasutusena (täitepinnas). 
 
Kaevandamisjäätmete taaskasutuse protsent 2011. aastal on erandlik ning seda ei saa 
lähtetasemeks võtta. 
 
Vaadeldava perioodi (2008−2011) keskmine kaevandamisjäätmete 
taaskasutamise protsent oli 47%. 
 
3.6.4 Kaevandamisjäätmed põlevkivi kaevandamise mõju indikaatorina 
 
Mäemassi rikastamisel tekkiva aheraine (kaevandamisjäätmed) mass sõltub mitte ainult 
mäemassi kogusest, vaid ka rikastamise efektiivsusest. Rikastamise efektiivsuse 
suurendamisel on tehnoloogilised ja majanduslikud piirid.  
 
Kaevandamisjäätmete teke on otseses seoses põlevkivi kaevandamise mahuga. 
Allmaakaevandamisel jäätmete teke ühe tonni kaevanduses kaevandatud põlevkivi 
kohta jääb samaks tõenäoliselt ka tulevikus. 
 
Tõenäoliselt jääbki lähitulevikus kaevandamisjäätmete teke samaks või isegi suureneb 
karjääride sulgemise ja allmaakaevandamise mahtude kasvu tõttu. Samuti kui 
kaevandustes väljatavas mäemassis põlevkivi sisaldus väheneb (näiteks lahjema tootsa 
kihi ja kõrgema lae korral).  
 
Praegu tekib põlevkivi kaevandamisjäätmeid märgatavalt rohkem kui taaskasutatakse. 
Kaevandamisjäätmete taaskasutamise suurendamise võimalused on logistiliselt paremad 
töötavates kaevandustes, näiteks aheraine kasutamine allmaakaevanduskäikude 
täitmiseks.  
 
Kuna kaevandamisjäätmete teke sõltub kasutatavast kaevandamisviisist (pealmaa, 
allmaa) ja mäemassi rikastamisest, pole kaevandamisjäätmete teke põlevkivitonni kohta 
kuigi sobiv indikaator.  
 
Mõnevõrra parem indikaator oleks tekkinud kaevandamisjäätmete taaskasutamise 
protsent (killustik, aheraine müük) ühe tekkinud aherainetonni kohta. Selle indikaatori 
kasutamisel tekivad paratamatult suured ühekordsed kõikumised, kui mõnel aastal saab 
kaevandamisjäätmeid näiteks kasutada täitepinnasena suurtel ehitustel ja teistel mitte. 
Seoses suurte kõikumistega aastate lõikes võib kaevandamisjäätmete taaskasutamise 
protsent olla indikaatorina kasutatav vaid pikema ajaperioodi iseloomustamisel. 
 

                                                 
20 Tabelis 3.12 ei kajastu aastatel 2007, 2008 ja 2009 endise Kiviõli kaevanduse aheraineladestust 
väljasõelutud põlevkivi vastavalt 0,05, 0,28 ja 0,212 mln t (Kiviõli Keemiatööstuse OÜ andmed). 
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3.6.5 Ettepanekud kaevandamisjäätmetega seonduvateks tegevusteks 
 
Vajalik on jäätmearuannetes kajastada aherainest killustiku tootmise sõelumisjäägina 
tekkinud peenpõlevkivi (sh sõelmed) koguseid ja järgnevat käitlemist (ladestamine, 
taaskasutamine). Praegu leiab jäätmearuannetes kajastamist taaskasutusele minev 
lubjakivikillustik.  
 
Mittetöötavatel aherainepuistangutel (kui neid tekitanud kaevandustel pole enam 
kehtivat kaevandamisluba) tuleb korraldada kaevandamisjäätmekava põhine 
kontrollmehhanism. Kehtiva kaevandamisloa olemasolul võib olla otstarbekas 
mittetöötava aherainepuistangu kaevandamisjäätmekava põhise kontrollmehanismi 
sätestamine kaevandamisloas. 
 
Põlevkivi kaevandamisjäätmehoidlate tuleohtlikkus tuleb tähistada looduses vastavate 
siltidega, mis keelavad alal lahtise tule tegemise. 
 
Aheraineladestuste läbitöötamisel tekkiva peenpõlevkivi taaskasutamine on seni olnud 
vähene. See probleem vajab eraldi käsitlemist, sest tekkivate suurte ladestute ohutus ei 
ole teada. Võrreldes algse aherainepuistanguga on peenpõlevkivi lameladestuses 
orgaanilise aine sisaldus ja peenestatuse tõttu ka potentsiaalne oksüdeerumispind 
suuremad. Teada pole, kas aherainega võrreldes peenpõlevkivi lameladestuse väiksem 
õhu ja veejuhtivus tasakaalustavad suurenenud isesüttimisohu. Aheraine sõelumisjäägi 
(peenpõlevkivi) ohutu ladestamine lamepuistangutes ei ole pikaajalise praktikaga seni 
veel tõestatud. Hädavajalik on kiiresti leida järelejäävale peenpõlevkivile kasutus. 
 
Kõik põlenud kaevandamisjäätmete hoidlad (Käva 2 aheraineladestu puistang nr 1, 
Sompa aheraineladestu puistangud nr 1, 2, 3 ja 4, Kukruse aheraineladestu puistang  
nr 1, Edise aheraineladestu puistangud nr 1 ja 2 ning Rutiku aheraineladestu puistang  
nr 1) on sisuliselt jääkreostuskolded ja vajavad regulaarset järelevalvet ning seiret. 
 
Mäemassi rikastades väheneb ohtlike jäätmete teke põlevkivist energia või õli tootmisel. 
Ligikaudu samavõrra suureneb siis kaevandamisjäätmete (tavajäätmed) teke. 
 
Kaevandamisjäätmehoidlates tänaseks ladestatud aheraine sisaldab põlevkivi enam, kui 
on praegune aastane põlevkivi kaevandamismaht. 
 
Põlenud aheraineladestud on vaadeldavad jääkreostuskolletena. Kõigil 
aheraineladestustel on vaja tähistada lahtise tule tegemise keeld. Viimastel aastatel on 
Kukruse aherainepuistangus põlemise ja/või poolkoksistumise protsessid aktiveerunud, 
sellele viitab vingugaasi (CO) olemasolu väljuvates gaasides, mõõdetud 
pinnasetemperatuurid, uute lõhede teke ja kuumenemiskollete laienemine. 
 
Kaevandamisjäätmeid on keeruline kasutada põlevkivi kaevandamise mõju 
indikaatorina, kuna näitaja sõltub aheraine kasutatavusest suurehitustel.  
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3.7 Ülevaade põlevkivivaru ja selle töötlemisel saadud toodete ekspordist ning 
impordist aastate lõikes 
 
Analüüsitaval perioodil põlevkivi ei eksporditud. Vähesel määral imporditi 
kaubapõlevkivi Venemaalt Leningradslanetsist 2008. aastal 31 tuh t ja 2009. aastal  
23 tuh t (lisa 4). 
 
Põlevkivi töötlemisel saadud tooteid ei imporditud, küll aga eksporditi. Põlevkivi 
töötlemisel saadud toodete ekspordi mahud aastatel 2007−2011 on toodud tabelis 3.13. 
 
Tabel 3.13 Põlevkivi töötlemisel saadud toodete eksport aastatel 2007−2011, tuh t 
(elektrienergia GWh) (lisa 4) 
 

Tooted 
Kogus, tuh t (elektrienergia GWh) 

2007 2008 2009 2010 2011 
Elektrienergia, GWh * 2475 1129 - - - 

Põlevkiviõli 206,5 271,4 334,6 359,2 451,6 
Keemiatooted 0,6 0,5 0,9 0,5 0,5 
Elektroodkoks 43,0 31,0 28,0 27,0 30,0 

Tsement 273,7 358,2 118,4 133,9 181,1 
Klinker 311,4 323,7 314,0 222,2 381,4 

Põlevkivituhk 26,4 39,9 6,7 13,7 21,6 
Killustik 3,0 - - - - 

* Põlevkivist toodetud elektrienergia ekspordi täpsed mahud pole määratletavad. Antud tabelis on toodud 
ainult põlevkivist toodetud elektrienergia määratletud ekspordi osa. 
 
Põlevkivist toodetud elektrienergia oli antud perioodil üks olulisemaid 
ekspordiartikleid, eksportijaks AS Eesti Energia. Samas ei ole võimalik sellel 
ajaperioodil arvuliselt välja tuua nn põlevkivielektri ekspordimahte. Põhjuseks on see, et 
AS Eesti Energia ei eksportinud mitte ainult põlevkivi, vaid ka teiste kütuste baasil 
toodetud elektrienergiat, samuti ostis sisse ja müüs edasi näiteks Ignalina elektrit enne 
selle elektrijaama sulgemist.  
 
Pärast Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spot laienemist Eestisse on AS 
Narva Elektrijaamad müünud oma toodangu suures osas elektribörsile. 
Milline osa sealt millisesse regiooni on edasi müüdud, on teadmata. Seega 
kaotab põlevkivielekter elektriturul oma päritolu. 
 
Vaadeldaval ajaperioodil elektrienergiat nii imporditi kui ka eksporditi. Vastavad 
kogused on toodud tabelis 3.14. 
 
Tabel 3.14 Eesti elektrienergia import ja eksport aastate 2007−2011 lõikes, GWh /26/ 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Import, GWh 345 1369 3025 1100 1690 
Eksport, GWh 2765 2310 2943 4354 5252 

Saldo: eksport-import 2420 941 -82 3254 3562 
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Nagu tabelist näha, enamikul aastatel ekspordimahud ületasid impordimahte, seda eriti 
viimastel aastatel. Ekspordi ja impordi vaheline saldo moodustab Eestis toodetud 
elektrienergia. Et aga Eestis toodetud elektrienergiast on üle 90% toodetud põlevkivist, 
on ka suurem osa saldost põlevkivielekter.  
 
Teine oluline ekspordiartikkel oli põlevkiviõli, mille ekspordimahud vaadeldaval 
perioodil kasvasid üle kahe korra ja 2011. aastal ületasid 450 tuh t piiri. 
Ekspordimahtude juurdekasvu võis täheldada kõigil põlevkiviõlitootjatel. Põlevkiviõli 
ekspordimahte aastate 2007−2011 lõikes on kujutatud joonisel 3.24. 
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Joonis 3.24. Põlevkiviõli eksport aastate 2007−2011 lõikes, tuh t (lisa 4) 
 
Põlevkiviõli edasisel töötlemisel toodetakse õli- ehk elektroodkoksi, mida saadakse 
põlevkiviõlide destillatsioonijääkide koksistamisel. Elektroodkoksi kasutatakse 
toormena anoodmassi ja elektroodide tootmiseks ning see on hinnatud ekspordiartikkel. 
Elektroodkoksi ekspordimahud on kujutatud joonisel 3.25. 
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Joonis 3.25. Elektroodkoksi eksport aastate 2007−2011 lõikes, tuh t (lisa 4) 
 
Põlevkivi utmisel pärast põlevkiviõli teiste utmissaaduste töötlemisel toodeti veel 
mitmeid keemiatooteid, mida ka eksporditi. Keemiatoodete ekspordimahud on toodud 
tabelis 3.15. 
 
Tabel 3.15. Põlevkiviõli töötlemisel saadud keemiatoodete eksport, tuh t (lisa 4) 
 

Tooted 2007 2008 2009 2010 2011 
Keemiatooted, tuh t 0,6 0,5 0,9 0,5 0,5 

 
Aastail 2007−2011 ekporditi nii klinkrit kui ka erinevaid ehitustsemente. Neist 
eelistatum on tsementide eksport, kuna neil on kõrgem lisandväärtus. Klinkri ja 
tsementide ekspordimahud on toodud joonisel 3.26.  
 
Põlevkivituha ekspordimahud aastate 2007−2011 lõikes on näidatud joonisel 3.27. 
Võrreldes tekkiva põlevkivituha kogusega, on selle ekspordimahud väga väikesed. 
Eksporditud põlevkivituhka kasutati põhiliselt ühe komponendina mitmesuguste 
täitesegude valmistamisel. 
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Joonis 3.26. Tsemendi ja klinkri eksport aastate 2007−2011 lõikes, tuh t (lisa 4) 
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Joonis 3.27 Põlevkivituha eksport aastate 2007−2011 lõikes, tuh t (lisa 4) 
 

Vaatamata senistele vähestele ekspordimahtudele, on põlevkivituhal ekspordi 
potentsiaal olemas. Lisaks juba kasutust leidnud komponendina täitesegudes on 
põlevkivituhka võimalik kasutada suuremahulistel mass-stabiliseerimise protsessides, 
näiteks sadamate süvendamise juures ohtlike setete kahjutuks tegemisel. Seni on selleks 
tsementi kasutatud, kuid teatud tingimustel on võimalik tsement kas täielikult või 
osaliselt asendada põlevkivituhaga. Põlevkivituhka saab kasutada põllumajanduses 
happeliste muldade neutraliseerimiseks ja põldude ning rohumaade väetamiseks. 
Ehitusmaterjalide tootmises saab tuhka kasutada mitmete materjalide koostisosana. 
Tänase teabe kohaselt, vastavalt Euroopa Ühenduse määruse REACH 
klassifikatsioonile, on kuiv põlevkivituhk toode ja selle kasutust tuleks rohkem 
propageerida. 
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4. UUE PÕLEVKIVI ARENGUKAVA KOOSTAMISEKS 
VAJALIKUD UURIMISSUUNAD  
 
4.1 SWOT-analüüsi kasutamine põlevkivi arengukavas esitatud riigi huvi ja 
strateegiliste eesmärkide täitmise hindamiseks ning määratleda olulised faktorid 
nende edasiseks täitmiseks 
 
Analüüsi koostamisel on aluseks võetud põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavas 
2008−2015 /1/ (edaspidi ka põlevkivi arengukava) esitatud strateegilised eesmärgid, 
nende täitmiseks ette nähtud meetmed ja tegevused. Neid võrreldi 
Keskkonnaministeeriumi koostatud ja Vabariigi Valitsuse heaks kiidetud põlevkivi 
arengukava elluviimise dokumentides esitatud tegevustega ja nende otseste tulemustega, 
kui need on märgatavad. Nimetatud dokumendid on järgnevad: 
− „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008−2015 rakendusplaani 2009−2012 

elluviimisest 2009. aastal” (aruanne heaks kiidetud Vabariigi Valitsuses 08.07.2010) 
/8/; 

− „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008−2015 2010. aasta täitmise aruanne” 
(aruanne heaks kiidetud Vabariigi Valitsuses 26.04.2012) /9/; 

− „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008−2015 2011. aasta täitmise aruanne” 
(aruanne heaks kiidetud Vabariigi Valitsuses 06.09.2012) /10/. 

 
See tähendab, et analüüsimisel hinnati eelnimetatud dokumentides esitatud elluviidud 
tegevusi ja nende tulemuste vastavust põlevkivi arengukavas esitatud strateegiliste 
eesmärkidega ning nende täitmiseks ettenähtud meetmetega. Seejuures ei seatud 
kahtluse alla strateegilisi eesmärke ega nende täitmiseks ettenähtud meetmeid ehk 
eeldati, et strateegilised eesmärgid on adekvaatsed ja kehtivad ning nende 
täitmiseks ettenähtud meetmed on asjakohased ja töötavad eesmärkide heaks. 
 
Hindamisel SWOT-analüüsi kasutades lähtuti tinglikult alljärgnevatest alustest. 
Tugevus − reaalselt tehtud tegevus, mille tulem töötab eesmärgi heaks ja vastab selle 
eesmärgi täitmiseks ettenähtud meetmele. 
Nõrkus − reaalselt tehtud tegevus või tegematus, mille tulem on negatiivse iseloomuga, 
olenemata selle töötamisest eesmärgi heaks või vastu ning vastavusest eesmärgi 
täitmiseks ette nähtud meetmele. 
Võimalus − reaalselt tehtud tegevus, mille edasisel rakendamisel on eeldusi töötada 
eesmärgi heaks ja/või vastama selle täitmiseks ette nähtud meetmele. 
Oht − reaalselt tehtud tegevus või tegematus, mis töötab või võib töötada eesmärgi 
vastu ja/või ei vasta eesmärgi täitmiseks ette nähtud meetmele. 
 
Põlevkivi arengukavas esitatud strateegilised eesmärgid on alljärgnevad. 
1. Tagada Eesti varustatus põlevkivienergiaga ja kindlustada Eesti energeetiline 

sõltumatus. 
2. Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise efektiivsuse tõstmine. 
3. Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise keskkonnamõju vähendamine. 
 
Iga eesmärgi täitmiseks ette nähtud meetmed on toodud põlevkivi arengukavas /1/. 
Alljärgnevas analüüsis on igal tugevusel, nõrkusel, võimalusel ja ohul sulgudes toodud 
sellele vastava eesmärgi ja meetme number. 
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Tugevused: 
− kaevandamislubade menetlemisel on arvestatud ja olemasolevatesse 

kaevandamislubadesse sisse viidud 20 miljoni aastamäära nõue, millega on tagatud 
põlevkivi kestlik kaevandamine ja kasutamine (1.1 ja 1.2); 

− põlevkivi on järjest enam väärtustatud, kuna põlevkivi kaevandamisest ja 
kasutamisest saadav riigitulu on tõusnud (1.2);  

− kütuste keemia ja tehnoloogia magistriõppekava avamine TTÜ Virumaa Kolledžis 
(2.4); 

− uutes põlevkivi kaevandamislubades on fikseeritud kaevandajate sotsiaalsed, 
majanduslikud ja keskkonnakaitselised kohustused, mistõttu on ettevõtete 
kohustus/panus keskkonnahoidu ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks 
suurenenud (3.4); 

− maapõueseaduses on sätestatud kaevandamislubade muutmise ja kehtetuks 
tunnistamise meetmed (3.4). 

 
Nõrkused: 
− sätestatud kaevandamise maksimaalsed aastamäärad (kaevandajate lõikes) ei vasta 

vaba turu printsiipidele, st uutel kaevandajatel ei ole võimalik turule tulla ja ka 
olemasolevatel pole võrdsed võimalused (1.1 ja 1.2);  

− rakendusuuringuid põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega seotud väliskulude 
objektiivseks arvestamiseks keskkonnakasutuse tasumäärades pole läbi viidud (2.3); 

− puudub pikajaline keskkonnatasude strateegia ning hinnang selle mõjudele Eesti 
majandusele tervikuna; olukorras, kus potentsiaalselt muutub oluliselt põlevkivi 
kasutamise struktuur (elektrilt õli tootmisele), oleks riigi huvides põhjalikult 
analüüsida erinevaid võimalusi, kuidas ressursi omanikuna maksimeerida selle 
väärtust (2.3); 

− põlevkivialaste eestikeelsete õppematerjalide vähene hulk (2.4). 
 
Võimalused: 
− maapõueseaduses on seatud kaevandamise maksimaalseks aastamääraks 20 miljonit 

tonni põlevkivi aastas, mis on loonud eelduse põlevkivi kestlikuks kaevandamiseks 
ja kasutamiseks (1.1 ja 1.2); 

− on loodud ja tööd alustanud põlevkiviõli tööstuse parima võimaliku tehnoloogia 
(PVT) töörühm, kelle loodavat struktuuri on võimalik arvestada keskkonnalubade 
menetlemisel (1.1); 

− põlevkivivaru ümberhindamise kriteeriumid on välja töötatud ning nende 
rakendamisel suureneb aktiivse varu ja seeläbi potentsiaalsete mäeeraldiste hulk 
(1.3); 

− põlevkivi arengukava 2016−2030 koostamiseks vajalike andmete analüüsiga on 
alustatud, mis loob eeldusi uue põlevkivi arengukava koostamiseks (2.1); 

− Haridus- ja Teadusministeerium on rahastanud Põlevkivi Kompetentsikeskust ja 
sellega loonud eeldused rahvusvaheliste koostööprojektide loomiseks (2.2); 

− põlevkiviga seotud erialade edasine populariseerimine (põlevkiviga seonduva 
tutvustamine keskkoolidele ja teistele erialaga mitte kursis olevatele asutustele ning 
isikutele) (2.4); 

− põlevkivi põhjaveevarud on kaardistatud (3.1), mis võimaldab jätkata meetme 3.1 
täitmist; põhjavee seisundi kaardistamine on üks etapp kogu meetmest; 

− rakendusuuringud maardla kaevandamistundlikkuse kategooriate määramiseks on 
tehtud, mis loob eeldusi potentsiaalsete kaevandatavate alade valikuks (3.2); 
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− tellitud töö „Põlevkivialade elanikele ja kohalikele omavalitsustele kahjude 

kompenseerimine: õiguslik regulatsioon ja edasised võimalused” tulemuste põhjal 
on võimalik süsteemselt kompenseerida kohalikele tekitatud kahjusid (3.4). 
 

Ohud: 
− riigi huvi on maapõueseaduses määratlemata (1.1); 
− sihiks seatud kaevandamismahu 15 miljonit tonni aastaks 2015 analüüsi ei ole 

alustatud, seetõttu pole antud siht enam aastaks 2015 rakendatav (1.2); 
− keskkonnatasude põhjendamata tõstmine ohustab Eesti põlevkivitööstust; ettevõtete 

maksukoormus peab olema optimaalne ja põhjendatud nii, et riigi tulu pikas 
perspektiivis oleks maksimaalne ja ettevõtetel oleks huvi ning kindlus investeerida 
antud valdkonda (1.2); 

− jäätmeseaduses ei ole seatud piiranguid õlitootmise tahkete jäätmete orgaanilise aine 
sisalduse osas (1.3); 

− ei ole välja töötatud meetmeid/kaevandamistehnoloogiaid, millega oleks võimalik 
vähendada kaevandamisega seotud kadusid (2); 

− rakendusuuringutega on liialt viivitatud või ei ole alustatud (2.1); 
− ei ole piisavalt analüüsitud ega tehtud uuringuid, mida saaks kasutada 

keskkonnatasude põhimõtete ülevaatamiseks (2.3); 
− süvauuringuid põlevkivikasutusest tulenevate heitmete, keskkonnakvaliteedi 

muutuste ja piirkonnas asuvate elanike haigestumuste seoste kindlaks tegemiseks 
pole uuritud (3.1 ja 3.3); 

− maapõeseaduses on keskkonnakaitse erimeetmed rakendamata (3.1); 
− alusuuringud ja ka vastavad rakendused kaevandatud alade kiireks 

taaskasutuselevõtuks on tegemata (3.3). 
 
Olulisemad faktorid strateegiliste eesmärkide edasiseks täitmiseks 
 
Lähtudes kehtivast põlevkivi arengukavast tuleb maapõueseaduses säilitada põlevkivi 
kaevandamise aastamäär ja sätestada mehhanism kaevandamise aastamäära 
vähendamiseks 15 mln tonnini.  
 
Vaja on üle vaadata keskkonnatasude põhimõtted, võttes arvesse: a) põlevkivi 
kasutamise strukturaalseid muudatusi; b) vajadust motiveerida vähendama 
kaevandamise kadusid; c) vajadust motiveerida põlevkivi kaevandusjääkide 
sisulist taaskasutamist; d) suur maksukoormus võib pikas perspektiivis ettevõtete 
tegevust hakata pärssima ja investeerimishuvi vähendama. Senine 
keskkonnatasude struktuur ei ole tulevikus enam jätkusuutlik, kuna ei arvesta 
eeltoodud põhimõtteid.  
 
Jätkata seniste programmidega põlevkivi õlitööstuse PVT väljatöötamisel, 
Põlevkivi Kompetentsikeskuse arendamisel ning põlevkivialase teadus- ja õppetöö 
edendamisel. 
 
Viia läbi kompleksuuring põlevkivi kaevandamise ja kasutamise sotsiaal-, 
majanduslike-, keskkonna- ja tervise mõjude kohta. Uuringu tulemusi saab 
kasutada kaevandamislubade menetlemisel ja keskkonnatasude seaduse 
muutmisel. 
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Täiendada maapõueseadust keskkonnakaitse erimeetmetega, 
kaevandamistundlikkuse kategooriate määratlustega, sh arvestada neid 
kaevandamislubade menetlemisel ja viia sisse geoloogilise uuringu korda 
põlevkivivarude uued kriteeriumid.  
 
Kommentaar: Antud alapeatükk on koostatud lähtudes kehtivas põlevkivi arengukavas 
esitatud strateegilistest eesmärkidest ning nende täitmiseks ettenähtud meetmetest. 
Seejuures ei seatud kahtluse alla strateegilisi eesmärke ega nende täitmiseks ettenähtud 
meetmeid ehk eeldati, et strateegilised eesmärgid on adekvaatsed ja kehtivad ning nende 
täitmiseks ettenähtud meetmed on asjakohased ja töötavad eesmärkide heaks. See 
tähendab, et antud alapeatüki järeldused võivad minna ja osaliselt ka lähevad vastuollu 
töö üldiste järeldustega, kus on lähtutud muutunud turu tingimustest ja seega ka 
uuenenud riigi huvist ning strateegilistest eesmärkidest. Seega ei saa antud alapeatüki 
järeldusi vaadelda kui lõplikke järeldusi uue põlevkivi arengukava koostamiseks, vaid 
järeldusi lähtuvalt vanas põlevkivi arengukavas esitatuga. Sellega tuleb arvestada 
käesoleva alapeatüki viitamisel ja/või refereerimisel. 
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4.2 Uuring põlevkivi säästliku ressursikasutuse pikaajaliseks planeerimiseks ja 
põlevkivi kasutamise prioriteetide seadmiseks aastatel 2016−2030, lähtudes riigi 
huvist tulenevatest vajadustest ja keskkonnakaitselistest piirangutest 
 
4.2.1 Riigi huvi 
 
Praegu kehtivates põlevkivi kasutamisega seotud arengukavades /1, 11, 12/ on kõigis 
riigi huvi üheselt seotud vajadusega tagada Eesti elektrivarustus. Allpool mõned 
väljavõtted neist kavadest. 
 
Eesti jaoks on esmane tagada riigi elektriga varustamiseks vajalik põlevkivi kogus, 
sellest ülejääv kogus on võimalik kasutada põlevkiviõli ning -keemiatoodete tootmiseks 
/11, ptk. 1.4.2.6/. 
 
Arengukava eesmärgiks on suunata ettevõtteid tegema selliseid investeerimisotsuseid, 
mis tagaks riiklike huvide täitmise elektriturul. Riigi eesmärgiks on tagada pidev, 
säästlik ja põhjendatud hinnaga elektrivarustus Eestis /11, sissejuhatus/. 
 
Riigi huvi on Eesti tarbijate tõrgeteta varustamine elektri- ja soojusenergiaga ning 
väärtustatud põlevkivitoodetega, rakendades põlevkivi kaevandamisel ja töötlemisel 
parimat võimalikku tehnoloogiat, kasutades põlevkivi ja sellega kaasnevaid 
loodusvarasid efektiivselt ning võimalikult väikese negatiivse keskkonna- ja sotsiaalse 
mõjuga nii, et põlevkivi jätkuks võimalikult pikaks ajaks ja oleks tagatud riigi julgeolek 
ning jätkusuutlik areng /12, kokkuvõte/. 
 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on väljendanud riigi huvi 
põlevkivisektoris ja ootusi sektorile järgnevalt: 
− riigi roll põlevkiviressursi omanikuna on tagada sektori stabiilne, tulutoov ja 

läbipaistev ärikeskkond;  
− põlevkivitööstuse keskkonnamõju vähendamine; 
− põlevkivi senisest efektiivsem kasutamine; 
− põlevkivialase kompetentsi hoidmine ja arendamine; 
− põlevkivi roll energiajulgeoleku ja varustuskindluse tagamiseks säilib ka elektrituru 

avanemise järel. 
  

Riigil on sektori väärtusloomest osa saamiseks erinevaid võimalusi, mis on leidnud 
kajastamist aruteludel. Need oleksid: 
− Vabariigi Valitsuse kehtestatud kaevandamisõiguse tasu (praegu kehtiv); 
− põlevkivi „õlimaks” ehk põlevkiviõli müügitulu maksustamine (tulevikuvõimalus); 
− põlevkivitoote turuhinnast sõltuv kaevandamisõiguse tasu (tulevikuvõimalus). 
Arvestades ülatoodut, tuleb ka riigi huvi defineerida uutest oludest lähtuvalt ja see võiks 
olla järgnev:  
 
„Riigi huvi on, et põlevkivi kui rahvuslikku rikkust kasutatakse ratsionaalselt ja 
tulutoovalt, rakendades kaevandamisel ja töötlemisel parimat võimalikku 
tehnikat, kasutades põlevkivi ja sellega kaasnevaid loodusvarasid efektiivselt ning 
võimalikult väikese negatiivse keskkonna- ja sotsiaalse mõjuga nii, et oleks tagatud 
riigi energeetiline sõltumatus ning põlevkivisektori jätkusuutlik areng.” 
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Eesti põlevkivisektoris on selgelt näha suund õlitootmise laienemisele. 
Tehtud on suuremahulised investeeringud uutesse õlitootmisseadmetesse ja 
vastu on võetud finantseerimisotsused uuteks investeeringuteks. Suund on 
põlevkiviõli väärindamisele mootorkütuseks, mis tagaks vedelkütuste 
maailmaturu hindade kõrget taset arvestades põlevkiviõli tootmisest 
lisandväärtuse kasvu. 
 
Hindamaks, kui palju põlevkivi on võimalik maksimaalselt teadaolevate (k.a kindlalt 
kavandatud) tootmisvõimsuste baasil kasutada keskkonnakaitselisi piiranguid 
arvestades, tehti vastavad arvutused. Eelduseks võeti, et nimetatud võimsusi kasutatakse 
aasta jooksul nimikoormusega ehk arvutus peab näitama maksimaalset piiri, mida on 
võimalik tarbida. Arvutustes olid põhilisteks sisendparameetriteks põlevkiviõli 
tootmisel TSK-seadmete puhul seadmete nimivõimsused ja nende maksimaalsed 
aastased kasutustegurid. GSK-seadmete (Kiviter-retortide) puhul võeti nende viimaste 
aastate faktiline aastatoodang. Elektri tootmisel olid sisendparameetriteks seadmete 
kasutada olevad võimsused, netokasutegurid ja aastased kasutustegurid. Elektritootmisel 
eeldati, et kogu toodetud elektrienergiat on võimalik tarbijatele realiseerida ilma 
piiranguteta. Lihtsuse mõttes põlevkivikulu sooja tootmiseks ei arvestatud, vaid 
kompenseeriti see koostootmisploki tööga kondensatsioonrežiimil. Põlevkivivajadus 
tsemendi tootmiseks võeti vastavalt ettevõtte vajadushinnangule. Arvutustes kasutati 
järgmisi SO2 eriheite tegureid: plokid ilma väävlipuhastusseadmeteta 700 kg SO2/TJ 
kütuse kohta, väävlipuhastusseadmetega plokid 150 kg SO2/TJ kütuse kohta ja 
keevkihtkateldega plokid 6 kg SO2/TJ kütuse kohta. 
 
Tabelis 4.1 on esitatud põlevkiviõli võimalikud tootmisseadmed aastatel 2016−2023 ja 
nende arvutuslikult leitud maksimaalne kaubapõlevkivi tarbimisvajadus. 
 
Tabel 4.1. Aastast 2016 põlevkiviõli võimalikud tootmisseadmed ja nende arvutuslik 
maksimaalne kaubapõlevkivi tarve, MJ/kg, tuh t 
 

Põlevkiviõli tootmisseade 

Kasutatava 
kaubapõlevkivi 

kütteväärtus, 
MJ/kg 

Tootmisseadme 
aastakeskmine 
kasutustegur 

Arvutuslik 
maksimaalne aastane 

kaubapõlevkivi 
vajadus, tuh t 

VKG Kiviter-retodid 12,5 
Faktiline aastane 
tootmisvõimsus 

1695 

Petroter I 8,4 0,82 1005 
Petroter II 8,4 0,82 1005 
Petroter III 8,4 0,82 1005 
Enefit140 8,4 0,75 920 
Enefit140 8,4 0,75 920 

Enefit280 I 8,4 0,82 2010 
Enefit280 II 8,4 0,82 2010 
Enefit280 III 8,4 0,82 2010 

Kiviõli Keemiatööstuse 
OÜ Kiviter-retordid 

9 
Faktiline aastane 
tootmisvõimsus 

450 

TSK-500 8,4 0,75 150 
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Tuginedes AS-i Elering aruandele aastast 2012 /13/, kujuneks aastast 2016 
põlevkiviküttel elektritootmisseadmete kasutadaolev võimsus järgnevaks:  
− väävlipuhastusseadmetega (deSO2) paigaldatud plokid kokku 674 MW; 
− olemasolevad (386 MW) keevkihtplokid ja uus Auvere (270 MW) keevkihtplokk 

kokku 656 MW; 
− võimalus kasutada vastavalt IED-le täiendavalt piiratud kasutustundidega 

(ajavahemikul 01.01.2016−31.12.2023 summaarselt 17 500 töötundi) plokke 
võimsusega kokku 661 MW. 

 
Joonisel 4.1 on esitatud arvutuste tulemused ehk arvutuslik maksimaalne 
kaubapõlevkivi (taandatud kütteväärtusele 8,4 MJ/kg) tarbimine aastas ajavahemikus 
2016−2023, kui kõik tootmisseadmed (elektri, õli, tsemendi tootmine) töötaksid 
maksimaalse võimsusega arvutusliku aastase kasutusteguriga.  
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Joonis 4.1 Arvutuslik maksimaalne kaubapõlevkivi (taandatud kütteväärtusele 
8,4 MJ/kg) tarbimine aastas (vahemikus 2016−2023), kui kõik tootmisseadmed 
töötaksid maksimaalse võimsusega arvutusliku aastase kasutusteguriga, mln t 
 
Arvutustulemused näitasid, et maksimaalselt oleks võimalik kasutada 28,8 mln t 
kaubapõlevkivi kütteväärtusega 8,4 MJ/kg. Sellest elektritootmiseks läheks  
14,6 mln t (50,7%) ja põlevkiviõli tootmiseks 13,9 mln t (48,3%). Põlevkivi osakaal 
tsemenditootmiseks oleks 1%. 
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Seejuures arvutuslik SO2 aastane emissioon elektritootmisest oleks 20 150 t ja 
toodetaks 11,2 TWh elektrienergiat. Võrdluseks, Eesti elektritootmise SO2 heitme 
piirnorm on 25 000 t/a. 
 
Kasutades AS-i Eesti Energia Kaevandused keskkonnaregistris arvel oleva varu 
ümberhindamise koefitsienti kaubapõlevkiviks (keskmiselt 1,2), saame maksimaalselt 
kaevandada lubatud kaubapõlevkivi koguseks 24 mln t.  
 
Arvutuse tulemused tõstatavad küsimuse maapõueseaduses kehtestatud 
põlevkivi kaevandamise aastamäära arvväärtuse,  
20 mln t, otstarbekusest uues majandus- ja turusituatsioonis. 
 
Kui riik peab vajalikuks Eestis põlevkivist elektri tootmise olemasolu varustuskindluse 
ja julgeoleku tagatisena, põlevkiviõli tootmist lisaks vedelkütuse sõltumatusele ka riigile 
tulukuse kasvu vahendina, kui põlevkivi kasutamine tagab vastavuse EL-i 
keskkonnanormidele ja piirangutele, tuleb kaaluda ja põhjendada põlevkivi 
kaevandamise aastamäära arvväärtust. Tuleb põhjendatult analüüsida, milline on 
aktsepteeritav keskkonnakoormus põlevkivi kaevandamisel ja töötlemisel, 
vaatamata keskkonnapiirangute ja normide tagamisele. 
 
Praeguseks on tekkinud olukord, kus ettevõtete võimalused investeerida 
põlevkivitööstusesse, luues regioonis uusi töökohti, on pärsitud. 
Ettevõtetevaheline koostöö põlevkiviressursi kasutamise optimaalsemaks ja 
efektiivsemaks muutmisel on asendunud üksteisele vastutöötamisega.  
 
Näitena saab siin tuua vaidlused ja kohtuprotsessid ettevõtete vahel põlevkiviressursi 
kasutuse üle. 
 
Seetõttu on otstarbekas kehtestatud põlevkivi kaevandamise aastamäär uuesti üle 
vaadata ja analüüsida, milline selle arvväärtus oleks vastuvõetav riigi huvist 
lähtudes. 
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4.2.2 Stsenaariumid 
 
Uue põlevkivi arengukava alusuuringu koostamisel oli üheks alamülesandeks koguda 
andmeid põlevkivi säästliku ressursikasutuse pikaajaliseks planeerimiseks ja põlevkivi 
kasutamise prioriteetide seadmiseks aastatel 2016−2030, lähtudes riigi huvist 
tulenevatest vajadustest ja keskkonnakaitselistest piirangutest ning võrrelda erinevaid 
põlevkivi kasutamise stsenaariume, et anda võrdluse põhjal soovitusi põlevkivi 
kasutamiseks aastani 2030. Eri stsenaariumite võrdlemiseks lepiti tellijaga kokku 
kasutada rahvusvaheliselt tunnustatud arvutitarkvara Excel-põhist mudelit pikaajaliseks 
energiakasutuse planeerimiseks, nn LEAP-mudelit. 
 
Stsenaariumite analüüsis kasutatava LEAP mudeli kirjeldus 
 
LEAP (Long-Range Energy Alternatives Planning System) /14/ on stsenaariumitel 
põhinev energia ja keskkonna vaheliste suhete modelleerimise tarkvara, mis sobib 
energia tarbimise, tootmise ja emissioonide analüüsimiseks kõikides 
majandussektorites. Antud mudelit on võimalik kasutada nii energiasektori kui ka 
muude sektorite kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamiseks ja prognoosimiseks. 
LEAP võimaldab analüüsida mitte ainult CO2, vaid ka kõiki teisi kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid, samuti õhuheitmeid nagu SO2 ja NOx. 
 
LEAP võimaldab simuleerida kogu energiasüsteemi − energia lõpptarbimist sektorite 
kaupa, primaarenergiaressursse, ressursside tootmist, elektri- ja soojusenergia tootmist 
erinevate tehnoloogiatega. Peale selle arvutab mudel energiabilansi ja heitmete 
koguseid. LEAP-i sisenditeks on andmed energia tarbimisest, mis on kättesaadavad 
statistika andmebaasidest. 
 
LEAP on vahend, mida saab kasutada, et luua mudeleid erinevate energiasüsteemide 
jaoks, millest igaüks nõuab unikaalset andmestruktuuri. Seejuures saab mudeli 
koostamisel valida, kui täpselt mingit sektorit modelleeritakse ja kõik valdkonnad ei pea 
olema kirjeldatud sama detailselt. Peamine LEAP-mudeli eelis võrreldes teiste sarnaste 
mudelitega on selle madal esialgsete andmete nõue. LEAP tugineb lihtsamatele 
arvestuspõhimõtetele ja paljud aspektid mudelis on vabatahtlikud. Mudel sisaldab ka 
sisemist tehnoloogiate ja emissioonikoefitsientide andmebaasi TED, mis võimaldab 
hoida algandmete nõuded üsna madalad. Kasutaja saab kiiresti luua esialgseks 
analüüsiks vajaliku mudeli, mis on võimalikult lihtne. Hiljem iteratsioonide tulemusena 
saab aga lisada keerukust ja modelleerida mingit valdkonda täpsemalt.  
 
Näiteks, uurides transpordist tulenevaid emissioone saab lihtsama energia- ja 
heitmeteprognoosi sisestades vaid sektori energiatarbimise aastase koguse kütuste 
lõikes. Keerukamaks modelleerimiseks saab aga sisestada teatud tüüpi sõidukite arvu 
(sõiduautod, veoautod, liinibussid, rongid jne), nende läbitud aastase keskmise läbisõidu 
ning keskmise heitmete koguse kilomeetri kohta. Erinevad tulevikustsenaariumid 
sisaldaksid seejuures muutusi eelnimetatud sisendites. Mudel võimaldab ka uurida, kui 
palju väheneksid õhuheitmed elektriautode laialdasema kasutuselevõtu korral. Juhul kui 
uuritakse vaid transpordisektori emissioone, ei pea teiste majandussektorite andmeid 
mudelisse sisestama. Kui aga on eesmärgiks vaadelda transpordisektori osa kogu riigi 
emissioonides, sisestatakse ja prognoositakse ka teiste valdkondade energiatarbimist. 
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Elektrienergia tootmist on võimalik modelleerida, kasutades andmeid tootmisvõimsuse, 
tootmise kasuteguri, elektri ja soojuse koostootmise võimsuse ja maksimaalse 
kasutatavuse kohta. Mudel võimaldab tootmisüksusi määratleda nii erinevate kütuste 
(põlevkivi, maagaas, turvas, puit, tuul, hüdro jne) kui ka sama kütuse piires erinevate 
tehnoloogiate kaupa (nt tolm- ja keevkihtpõletus põlevkivi puhul). Elektri tootmise 
simuleerimine põhineb kasutaja määratletud süsteemi koormuskõveral ja tootmise 
prioriteetidel (baas, kesk- ja tipukoormuse katmine). Mudel võtab seejuures arvesse 
elektrienergia tarbimise, võrgukaod, elektrijaamade omatarbe, elektri importi ja eksporti 
ning arvutab välja iga-aastase elektri tootmise tootmisüksuste lõikes, võttes arvesse ka 
tootmise prioriteedid. Tulevikuprognooside jaoks hinnatakse algandmete muutumist, 
nagu näiteks tootmisüksuste sulgemist ja uute rajamist, muutusi kasutegurites ja 
kasutusajas. Stsenaariumid sisaldavad aga erinevaid elektri tootmise võimalusi, näiteks 
taastuv- või tuumaenergia laialdast kasutust, uute põlevkivijaamade rajamist jne. 
 
Mudel on kasulik erinevate poliitiliste otsuste omavaheliseks võrdlemiseks, nii energia 
nõudluse ja pakkumise kui ka nendega seotud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
analüüsimiseks. LEAP-mudelit saab rakendada energiaga seotud poliitikate 
kujundamiseks – energia tootmise, transpordi, tööstuse, põllumajanduse, 
kodumajapidamiste kohta. LEAP-mudelit saab rakendada alternatiivide/stsenaariumite 
väljatöötamiseks, kaasates sihtgruppe, edastada tulemusi ning esile tuua olulisi küsimusi 
edasise poliitika jaoks. 
 
LEAP on keskmise ja pikaajalise modelleerimise vahend. Arvutusi mudelis tehakse 
ajalises sammus tavaliselt üks aasta ja aegreas võib olla praktiliselt piiramatu arv 
aastaid. Tavaliselt kasutatakse uuringutes prognoosiperioodi vahemikus 20 kuni 50 
aastat. Mudelisse sisestatakse tavaliselt ka andmed eelnenud aastate kohta (5−10 aastane 
periood) ning seejuures on võimalik kontrollida, kui hästi võimaldab LEAP imiteerida 
teada olevate statistiliste andmete alusel kasvuhoonegaaside koguseid. Samuti 
võimaldab mudel lisada mitmeid tulevikku suunatud stsenaariume, mille loomine ning 
omavaheline tulemuste võrdlemine on tehtud väga lihtsal ja ülevaatlikul viisil. 
 
Mudel võimaldab visualiseerida tulemusi nii tabelite, diagrammide kui ka võrdlevate 
jooniste kujul. Lähteandmeid ja tulemusi on hõlpsasti võimalik üle kanda Excelisse või 
PowerPointi. Tulemusi on võimalik jälgida nii kogu modelleeritud energiasüsteemi kui 
ka iga selle haru kohta. LEAP sisaldab ka energiabilansi vaadet, mis järgib IEA 
standardset formaati. 
 
LEAP-mudel on kasutusel rohkem kui 190 riigis üle maailma. Selle kasutajate hulka 
kuuluvad valitsusasutused, ülikoolid, teadusasutused, äriühingud ja energiaettevõtted. 
LEAP-mudelit on kasutatud paljudes erinevates mõõtkavades alates linnadest ja 
osariikidest riigi, piirkondliku ja ülemaailmse rakenduseni. 
 
LEAP on kiiresti muutumas de facto-standardiks riikide integreeritud ressursside 
planeerimiseks ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise võimaluste 
hindamiseks. ÜRO teatas hiljuti, et enam kui 85 riiki on otsustanud kasutada LEAP-i 
tarkvara osana oma kohustusest anda aru ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonist 
(UNFCCC). 
 
LEAP on oluliselt mõjutanud energia-ja keskkonnapoliitika kujundamist üle maailma. 
Mõned näited: 
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1. „Global Scenarios and Governance Implications” aruandes /15/ kirjeldatakse 

mitmeid globaalseid stsenaariume aastani 2050 ning kasvuhoonegaaside prognoose. 
Analüüsiks kasutatakse mudelit LEAP, kus terve planeet on jagatud 22 regiooniks. 

2. „Europe’s Share of the Climate Challenge: Domestic Actions and International 
Obligations to Protect the Planet” aruandes /16/ analüüsitakse Euroopa riikide 
võimalusi kasvuhoonegaaside alandamiseks 2050. aastaks 90% võrra 1990. aasta 
tasemega võrreldes energiasäästu ja taastuvatele energiaallikatele ülemineku kaudu. 
Töö põhineb simulatsioonidel LEAP-mudeliga 27 Euroopa riigi kohta. 

3. Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruandes /17/ analüüsitakse Eesti elektri ja soojuse tootmise stsenaariume 
ning prognoositakse nende CO2 ja SO2-emissioone, kasutades LEAP-mudelit. 

 
Põhjalik loetelu projektidest, milles on kasutatud LEAP-i, on esitatud kasutatud 
kirjanduse peatükis /18/. 
 
Põlevkivi kasutamise stsenaariumite valik 
 
Käesoleva töö lähteülesandeks olnud stsenaariumite olemus on toodud aruande lisas 1. 
 
Pärast arutelusid töögrupiga leiti, et nimetatud lähteülesanne ei ole põlevkivi 
tulevikustsenaariumite hindamiseks sobiv, seega lepiti tellija ning Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi esindajaga kokku stsenaariumites ja nende 
põhiparameetrites, mis on toodud allolevas tabelis 4.221. 
 
Stsenaariumite tuletuskäik on toodud aruande lisas 5. 
 
 

                                                 
21 Oluline on tähele panna, et selles tabelis on tootmisvõimsustel näidatud installeeritud võimsuste 
näitajad, aga mudelis on kasutada olevate võimsuste näitajad, mida kirjeldatakse täpsemalt allpool. 
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Tabel 4.2. Põlevkivi kasutamise kõige tõenäolisemad stsenaariumid ja nende 
sisendparameetrid, I 
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Tabel 4.2. Põlevkivi kasutamise kõige tõenäolisemad stsenaariumid ja nende 
sisendparameetrid, II 
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Tabel 4.2. Põlevkivi kasutamise kõige tõenäolisemad stsenaariumid ja nende 
sisendparameetrid, III 
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Igat põhistsenaariumit võrreldakse veel kolme eri CO2 hinnataseme (10 €/t; 20 €/t ja  
30 €/t) juures, kus mudelisse lisatakse vastavad piirangud kõrge CO2 heitmesisaldusega 
kütust (põlevkivi) kasutavate elektritootmisvõimsuste kasutusajale. Eeldatakse, et CO2 
hinnataseme 10 EUR/t juures ajalisi kasutuspiirangud ei teki, 20€/t CO2 hinnataseme 
puhul 2012. aastast alates ei oleks vanad tolmpõletuskatlad konkurentsivõimelised, 
ülejäänud töötaksid 4000 h aastas. 30 €/t puhul alates 2012. aastast vanad 
tolmpõletuskatlad ei oleks konkurentsivõimelised ning ülejäänud leiaksid rakendust 
2000 h aastas. Et LEAP-mudel ei võimalda prognoosida elektrituru (nõudlust ja 
pakkumist) käitumist, on eeltoodud piirangud kokkuleppelised eeldused, mis ei tugine 
senisele põlevkiviplokkide tegelikule koormamisele. Eeldused lähtuvad Nord Pool Spoti 
elektribörsi viimaste aastate kogemusest, kus näiteks Põhjamaade söejaamu 
koormatakse 2000−3000 töötunni ulatuses aastas, kuna kõrgemate muutuvkulude tõttu 
ei ole need fossiilkütustel jaamad madalamate muutuvkuludega elektritootmisviisidega 
võrreldes konkurentsivõimelised. 
 
Kõigi stsenaariumite ja alamstsenaariumite puhul on eeldatud, et uued põlevkiviküttel 
CFB võimsused võivad kuni 50% ulatuses üle minna biomassi kasutamisele. 
 
Stsenaariumite realiseerimise tõenäosus ja nende realiseerumisega kaasnevad riskid 
 
Mis iganes sektori arengustsenaariumid nii riigi- kui ka globaalsel tasandil sõltuvad 
kümnetest, kui mitte sadadest, eri tingimustest ja mõjuteguritest, millest avatud 
majanduse ja välisturgudele orienteeritud majandusstruktuuriga riikides on 
tähtsaimateks riikide arengutase, olemasolev majanduse struktuur, üleilmne 
majandusseis, turunõudluse kõikumised, konkurents eri majanduspiirkondade vahel ja 
majanduspiirkondade sees ning turupiirkonnas kehtivad majandusreeglid ja nende 
trendid. Kõrge keskkonnakasutuse mahuga ja keskkonda koormavates tootmisharudes 
nagu energia tootmine ja põlevkivikasutus mõjutavad arengut ka riigi ja regiooni (Eesti 
puhul Euroopa Liidu ühised) energia ning keskkonnapoliitikast, sh eriti 
kliimapoliitikast, tulenevad arengud ja piirangud.  
 
Stsenaariumite realiseerumise tõenäosust mõjutab ka riigi soov ja suutlikkus 
majandusprotsesse/arengut poliitikameetmete rakendamisega ohjata. Vaadeldes kas või 
viimastes energiamajanduse riiklikes arengukavades püstitatud eesmärke, neis kavades 
kokku lepitud poliitikameetmeid ja hinnates nende poliitikameetmete elluviimist, võib 
väita, et Eesti Vabariik oma üsna liberaalsest maailmavaatest lähtudes ei soovi 
rakendada ega ole rakendanud mõjusaid meetmeid majanduse restruktureerimisel, 
majanduse konkurentsivõime tõstmisel ja/või majanduse ressursi ja energiamahukuse 
vähendamisel. Eesti majanduse arengut ja sealjuures eriti energia- ja põlevkivisektorit 
on mõjutanud Euroopa Liiduga liitumine, EL-i ühise keskkonnapoliitika ja 
keskkonnaseadustiku ülevõtmisest ning seeläbi karmistuvatest keskkonnanõuetest 
tulenev vajadus põlevkivi kasutamisel uute ja paremate tehnoloogiate kasutuselevõtuks. 
Väga selgelt on näha, et Eesti on jätkuvalt kauplemas ja on olnud edukas 
põlevkivisektorile erisuste loomisel nii keskkonnanõuete rakendamise ajapikenduste kui 
ka näiteks ka CO2 heitmekaubanduse turu käivitamisel. Nii võib eeldada, et vähem 
tõenäoline on nende stsenaariumite realiseerumine, kus nähakse ette EL-i üldisest 
foonist karmimate nõuete ja piirangute seadmist ning üleüldse sekkumismeetmete 
rakendamist, nagu käesoleval puhul kolme põhistsenaariumit võrreldes on väiksema 
tõenäosusega realiseeritav KESTLIK arengustsenaarium ja suurima tõenäosusega 
realiseeruv BAU stsenaarium. 
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Eestit peavad kõrge sissetulekuga riikide hulka kuuluvaks nii Maailmapank kui ka 
OECD, Eesti liitus viimasega 2011. aastal. ÜRO nimetab Eestit kui arenenud riiki, mille 
inimarengu indeks on „väga kõrge”. Riiki järjestatakse kõrgele positsioonile, arvestades 
nii pressivabadust, majandustegevuse vabadust, demokraatiat, inimõiguste kaitset ja 
poliitilisi vabadusi kui ka hariduse taset iseloomustavate näitajaid.  
 
Vaatamata asjaolule, et riik ja riigi osakaal maailmamajanduses on väikesed, on Eesti 
majanduskasv viimasel aastakümnel olnud üsna kõrge tänu liitumisele Euroopa Liiduga, 
valitsuste rakendatud liberaalsele majanduspoliitikale ning järjepidevalt rakendatud 
konservatiivsele eelarve- ja rahanduspoliitikale. Majandus- ja rahanduskriisist kiirele 
väljumisele on kaasa aidanud ekspordile suunatud ettevõtete ja energiasäästumeetmete 
toetamine riigieelarve vahenditest. Lähtudes praegusest majandus- ja 
väliskaubandusnäitajatest ning prognoosidest, võib suure tõenäosusega eeldada, et Eesti 
majanduse (SKP) kasv jätkub mõõdukal 2,5% aastase kasvu tasemel.  
 
Rahvastiku arengu (elanike arvu) trend Eestis on olnud elanike arvu pidev kahanemine 
keskmiselt 0,2% aastas ja valitsuse püüded iivet positiivseks pöörata on seni olnud 
edutud. Et põlevkivikasutuse arenguid vaadatakse käesolevas töös vaid kuni aastani 
2030, siis nii rahvastiku vähenemine kui ka välja- ja sisseränne majandusnäitajatele ning 
tarbimisnäitajatele erilist mõju ei avalda. Liiatigi kui energiatarbimisel oleme täielikult 
läinud üle avatud turule, mille mõju tarbimisele on palju suurem, siis lihtsuse huvides 
on stsenaariumites rahvastiku arv jäetud kogu ajaperioodil samaks. Ükski teadaolev 
prognoos rahvastikunäitajate osas mingeid kõrvalekaldeid ei ennusta.  
 
Eesti on kinnitanud oma valmisolekut panustada ülemaailmsesse initsiatiivi 
kasvuhoonegaaside (edaspidid ka KHG) heitmete vähendamiseks, allkirjastades Rio de 
Janeiro kliima raamkonventsiooni 1992. aastal ja selle konventsiooni raames Kyoto 
protokolli 2002. aastal /20/. Täiendavalt on Eesti võtnud endale mitmeid KHG heitmete 
vähendamisele suunatud kohustusi pärast Euroopa Liiduga ühinemist. 
 
Eesti riikliku KHG inventuuri 1990−2010 aruande alusel /21/ paisati Eestis 2010. aasta 
seisuga õhku ligi 16 800 gigagrammi (Gg)22 KHG heitmeid CO2 ekvivalendina (ilma 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse koguefekti arvestamiseta oleks KHG 
heitmete suurus ~20 500 Gg). Perioodil 1990−2010 kahanesid KHG heitmed ligikaudu 
poole võrra. Peamiseks vähenemise põhjuseks oli Eesti iseseisvumine ja üleminek 
plaanimajanduselt turumajandusele, mis tõi kaasa kiire languse KHG emissioonides 
(eriti aastatel 1990−1993) nii energeetikas, põllumajanduses (oluliselt vähenes 
kariloomade arv ja põlluväetiste kasutamine) kui ka tööstuses.  
 
Eestis annab KHG-de mahust suurima osa CO2 ehk süsinikdioksiid, mis moodustab 
88,8% Eesti KHG-dest CO2 ekvivalendina. Dilämmastikoksiid ehk N2O annab 5,3%, 
metaan ehk CH4 5,1% ja fluoreeritud gaasid ehk F-gaasid 0,8% KHG heitmetest /21/. 
 
Sektoritest on selgelt kõige KHG-mahukam energeetika, kust pärineb 88,6% Eesti KHG 
heitmetest. Põllumajanduse (6,6%), tööstuse (2,4%), jäätmekäitluse (2,3%) ja muude 
sektorite osatähtsus on märgatavalt väiksem /21/. 
 

                                                 
22 Gigagramm (gg) on võrdne 1 miljoni kilogrammiga (1000 tonni). 
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Kuna põhiliseks erisuseks valitud stsenaariumitel on nende mõju elektri tootmisele ja 
Eesti elektritootmise portfellis fossiilsete energiakandjate ja taastuvkütuste ning -energia 
vahekorral, see tähendab energiasektori ja majanduse üldisemalt, CO2-heitmete hulk, 
siis olulisim mõjutegur stsenaariumite realiseerumise tõenäosusele saab olema CO2 
hinna tase Euroopa emissioonikaubanduse turul. Mida kallim on CO2-kvoodi hind, seda 
konkurentsivõimelisem on CO2 vähese energia tootmine ja müük, seda vähem tarbitakse 
põlevkivist toodetud elektrit, kuna võrreldes teiste tehnoloogiatega elektri tootmisel on 
põlevkivielektri CO2-heitmete tase üks kõrgemaid. Uutes Narva elektrijaamade CFB 
plokkides 1 kWh elektri tootmisel paisatakse õhku 1,197 kg CO2 ekv, kogu 
elektritootmise olelusringi (kaevandamisest tarbijani toimetamiseni ja kõigi 
kasvuhoonegaaside summeerimise) mõju arvestades.  
 
Prestiižikaima emissioonikaubanduse turgu jälgiva hindaja Thomson Reuters 
PointCarbon /22/ hinnanguil jääb CO2-kvoodi hind Euroopa heitmekaubanduse turul, 
kus kvoodi hind 2012. aasta lõpus on tasemel 7−8 €/t, perioodil 2013−2020 vahemikku 
14−20 €/t (keskmine hind 16 €/t) ja neljandal kauplemisperioodil pärast 2020. aastat 
jääb kvoodi (EUA−EU Emission Allowance) hind vahemikku 27−47 €/t. 
 
EL-i ühise kliima ja energiapoliitika suundumusi arvestades on kõige tõenäolisem, et 
realiseerub põlevkivikasutamise KESTLIK stsenaarium ja kõige vähem tõenäoline, et 
realiseerub VABATURU stsenaarium. Lähtudes Euroopa Komisjoni initsiatiividest ja 
eeldatavatest poliitikameetmete mõjust, on kõige tõenäolisem, et vaadeldavatest CO2-
kvoodi hinnatasemetest rakenduvad hinnatasemed samm-sammult eeloleva ajaperioodi 
jooksul ja võib eeldada 20 €/t hinnataseme saavutamist EL-i heitmekaubanduse turul 
ajavahemikus 2018−2020 ja 30 €/ t hinnataseme saavutamist perioodil 2021−2030. 
 
Kõigi stsenaariumite tõenäosuse hindamisel on üks oletatavalt olulise mõjuga tegur see, 
milliseks kujuneb ÜRO kliima raamkonventsiooni raames toimuvatel läbirääkimistel 
kasvuhoonegaaside vähendamise rahvusvaheline režiim (Kyoto leppe rakendamine) ja 
riikide kasvuhoonegaaside vähenduskohused ajaperioodiks 2021−2030 ja edasi. Paraku 
ei ole töögrupil praegu piisavalt informatsiooni (UNFCC läbirääkimised on käimas, aga 
veel ei ole andnud selget indikatsiooni) kliimaleppe võimalike arengute kohta 
vaadeldavaks perioodiks, et käesoleva töö raames sellest protsessist mingeid täiendavaid 
järeldusi teha põlevkivikava uuendamise tarbeks. 
 
Stsenaariumite realiseerumisega kaasnevad riskid on töögrupi hinnangul eelkõige 
seotud Eesti ja Euroopa Liidu energia- ning kliimapoliitika eesmärkide ja 
keskkonnaeesmärkide (riigi poolt rahvusvaheliste lepetega või EL-isiseste lepetega) 
võetud heitmete vähendamise kohustustega vastavuse saavutamise või 
mittesaavutamisega. Põlevkivikasutuse olulisimaks piirajaks eeloleval perioodil on 
rahvusvahelise piiriüleste õhuheitmete piiramise konventsioonist /23/ tulenevad 
piirangud ja osapoolte kohtumisel, k.a mais kokku lepitud uued aastaste summaarsete 
heitkoguste piirmäärad (tabel 4.3), mida tuleb järgida heitmelubade väljaandmisel 
põlevkivi kasutajatele, sest mõnede heitmete õhkupaiskamisel on põlevkivikasutajate 
osakaal suurim. 
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Tabel 4.3. Eesti summaarsete heitkoguste piirmäärad alates aastast 2020 /24/ 
 

 
SO2 NOX NH3 VOC PM2,5 

2010−2020 lagi, tuh t /25/ 100 60 29 49 0 
2005 tegelik, tuh t 76 36 9,8 41 20 

Vähendus % 2005. a tasemest 32 18 1 10 15 
Piir alates aastast 2020, tuh t 51,68 29,52 9,7 36,9 17 

2010. a tegelik, tuh t 83,22 36,804 10,252 38,185 23,744 
2010. a energiasektor, tuh t 77,312 14,661 0 0,384 9,972 

Energiasektori osakaal aastal 2010, % 94 41,50 
 

7 42 
sh NEJ EE ja Balti EJ, % 79,90 

    
Transpordisektori osakaal, % 0,15 26,50 2,10 8 3 
Põllumajanduse osakaal,% 

 
3,10 93,50 10 3 

Tööstuse osakaal, % 4,98 4,40 
 

17 8 
Kodumajapidamiste osakaal, % 0,83 6 

 
48 42 

 
Lähtudes ekspertide kogemusel põhinevast hinnangust on vaadeldavate stsenaariumite 
realiseerimisega kaasnevad riskid alljärgnevad: 
 
KESTLIKU stsenaariumi realiseerumisel on risk (nii Eesti kui ka EL-i) 
keskkonnaeesmärkidega vastavuse saavutamisel kõige madalam, st tõenäoliselt ollakse 
kõigi hetkel kehtivate ja põlevkivikava ajaperioodil karmistuvate keskkonnanõuetele 
vastav.  
 
BAU stsenaariumi realiseerumisel on risk kehtivate ja rahvusvaheliste lepete raames 
kokku lepitud keskkonnaeesmärkidega vastavuse saavutamiseks ja/või vastavuses 
püsimiseks mõõdukas, st kui Eestisse rajatakse uusi heitmerohkeid tööstusi või 
põlevkivikasutus hüppeliselt kasvab, võib Eestil tulla raskusi piiriülese õhusaaste 
kauglevi konventsiooni ja selle SO2 vähendamise protokolli raames seatud SO2 aastase 
summaarse heitkoguse piires püsimisega. Tänasel tasemel piiratud (20 mln t/a) 
põlevkivi kaevandamismahtude puhul, samuti teada olevate investeeringute käiku 
laskmisel, Eestil väävliheitmete piirangute tasemel püsimisega probleeme ei teki (vt ptk 
4.2.1). 
 
VABATURU stsenaariumi realiseerumisel on risk kehtivate ja rahvusvaheliste lepete 
raames kokku lepitud keskkonnaeesmärkidega vastavuse saavutamiseks ja/või 
vastavuses püsimiseks kõrge. See tähendab, et on võimalik, et põlevkivi kasutamise 
mahtude kasvades ei suuda Eesti täita piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni ja 
selle SO2, NOx ja tahkete osakeste vähendamise protokolli raames seatud heitmete 
aastaste summaarse heitkoguse piire ning EL-i ühise kliima ja energiapoliitika raames 
võetud taastuvenergia osakaalu kasvatamise ja eriti biokütuste osakaalu kasvatamisel 
autokütustes võetud numbrilisi kohustusi. 
 
Stsenaariumite võrdlemine 
 
Stsenaariumite modelleerimiseks ja võrdlemiseks koostati Eesti energiasüsteemi mudel 
LEAP-tarkvara abil. Selleks koondati vajalikud statistilised andmed energia tootmise, 
ülekande ja tarbimise kohta Eestis. Statistikaameti publitseeritav „Energiabilanss” ja 
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internetipõhine andmebaas /26/, Eleringi tootmispiisavuse aruanne /27/ ja teised 
infoallikad olid aluseks andmestikule LEAP-mudelis. 
 
Eesmärgiks oli vaadelda põlevkivi tarbimist, elektri ja põlevkiviõli tootmist, CO2, SO2 
ja NOx emissioone erinevate põlevkivi kaevandamismahtude ning elektri tootmise 
stsenaariumite puhul aastatel 2000−2030. Emissioonide modelleerimiseks on LEAP-is 
määratletud kütuste emissioonitegurid, mida võimaldab mudelis sisalduv andmebaas. 
Energiasüsteemi modelleerimiseks sisestati andmed kütuste lõpptarbimise kohta 
sektorite lõikes, elektri-ja soojusenergia tarbimise, kadude, omatarbe, ekspordi ja 
impordi kohta. Samuti loodi etteantud andmete põhjal elektri, soojuse ja põlevkivi 
tootmisseadmete tootmisüksused LEAP-is ning optimeeriti nende käitu nii, et see 
vastaks reaalsele olukorrale. Statistilised andmed sisestati aastate 2000−2011 kohta ning 
2012. aastast alates on tegemist juba prognoosandmetega. Seejärel loodi 9 
stsenaariumit, kus: 
− BAU-10 – BAU stsenaarium CO2 hinna 10 €/t korral; 
− BAU-20 – BAU stsenaarium CO2 hinna 20 €/t korral; 
− BAU-30 – BAU stsenaarium CO2 hinna 30 €/t korral; 
− KES-10 – KESTLIK stsenaarium CO2 hinna 10 €/t korral; 
− KES-20 – KESTLIK stsenaarium CO2 hinna 20 €/t korral; 
− KES-30 – KESTLIK stsenaarium CO2 hinna 30 €/t korral; 
− VAB-10 – VABATURU stsenaarium CO2 hinna 10 €/t korral; 
− VAB-20 – VABATURU stsenaarium CO2 hinna 20 €/t korral; 
− VAB-30 – VABATURU stsenaarium CO2 hinna 30 €/t korral. 
 
Järgnevalt on antud ülevaade mudeli sisendandmetest. 
 
SKP 
 
LEAP mudeli sisendiks SKP kohta on statistilised andmed aastate 2000−2011 
majandussektorite lõikes, mis on esitatud tabelis 4.4.  
 
Tabel 4.4. SKP aastate 2000−2011 lõikes, mln € /26/ 
 

Mln € 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Põllumajandus 263 288 286 308 328 346 367 493 405 316 414 495 

Kaubandus 2468 2761 3068 3402 3772 4349 5090 6142 6687 6057 6006 6475 
Tööstus 2201 2570 2931 3346 3661 4368 5321 6339 6220 4623 5007 5722 

Transport 572 616 631 727 807 833 983 1108 1128 904 1056 1208 
Kokku 5505 6235 6917 7783 8568 9896 11761 14083 14440 11900 12483 13900 

 
Aastateks 2012−2030 prognoositi, et SKP kasv on lineaarne kasvutempoga 2,5% aastas. 
Eeldatud on, et erinevate majandussektorite osakaal SKP-s jääb 2011. aasta tasemele. 
Ülevaade SKP prognoosist on esitatud tabelis 4.5 ja joonisel 4.2. 
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Tabel 4.5. SKP prognoos aastate 2012−2030 lõikes, mln € /26/ 
 

Mln € 2012 2015 2020 2025 2030 
Põllumajandus 508 547 619 700 792 

Kaubandus 6637 7147 8086 9149 10 351 
Tööstus 5865 6316 7146 8085 9148 

Transport 1238 1333 1508 1706 1930 
Kokku 14 247 15 343 17 359 19 640 22 221 

 

 
 
Joonis 4.2. SKP aastate 2000−2030 lõikes, miljard € 
 
Rahvaarv 
 
LEAP-mudeli sisendiks rahvaarvu kohta on kodanike arv aastail 2000−2011, mis on 
esitatud tabelis 4.6. 
 
Tabel 4.6. Rahvaarv aastate 2000−2011 lõikes, tuhat inimest /26/ 
 

Tuh in 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Rahvaarv 1372 1367 1361 1356 1351 1348 1345 1342 1341 1340 1340 1340 

 
Aastateks 2012−2030 eeldati kõigi stsenaariumite puhul, et elanike arv ei muutu. 
Ülevaade rahvaarvu prognoosist on esitatud joonisel 4.3. 
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Joonis 4.3. Rahvaarvu prognoos aastate 2000−2030 lõikes, tuhat inimest 
 
Põlevkivi kaevandamine 
 
Põlevkivi kaevandamise sisendiks LEAP-mudelis on põlevkivi kaevandamise ja 
kasutamise mahtudena toodud kaubapõlevkivina ettevõtete poolt arvele võetud ja 
kasutatud kogused aastatel 2000−2011 TJ-des, mis on esitatud tabelis 4.7 ja joonisel 
4.4. 
 
Tabel 4.7. Kaubapõlevkivi kaevandamismahud aastate 2000−2011 lõikes, mln t, tuh TJ 
/26/ 
 

Põlevkivi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Kaevandamine,

 mln t 
11,7 11,8 12,4 14,9 14,0 14,6 14,1 16,5 16,1 14,9 17,9 18,7 

Kaevandamine,
 tuh TJ 

108,3 106,2 111,1 132,1 124,1 129,4 125,0 146,7 143,0 134,5 161,4 166,7 

 
Seejärel sisestati erinevate stsenaariumite kaevandamismahud, mis on toodud tabelis 4.8 
ja joonisel 4.4. Tulevikustsenaariumite kaevandamismahtude teisendamiseks mln t-st 
TJ-deks kasutati statistika andmebaasis esitatud andmete põhjal arvutatud keskmist 
põlevkivi kütteväärtust (8,9 GJ/t).  
 
Tabel 4.8. Erinevate stsenaariumite kaubapõlevkivi kaevandamismahud aastate 
2012−2030 lõikes, mln t, tuh TJ 
 

Põlevkivi 
BAU KESTLIK VABATURU 

2012-2015 2016-2030 2012-2015 2016-2030 2012-2015 2016-2030 
Kaevandamine, 

 mln t 
20,0 20,0 20,0 15,0 25,0 25,0 

Kaevandamine,  
tuh TJ 

178,0 178,0 178,0 133,5 222,5 222,5 
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Lisaks määratleti põlevkivi kasutamise piiranguna, et põlevkivi import ei ole lubatud.  
 

 
 
Joonis 4.4 Kaubapõlevkivi kaevandamismaht aastate 2012−2030 lõikes, tuh TJ 
 
Kütuste lõpptarbimine majandussektorite lõikes 
 
LEAP-mudeli sisendiks on kivisöe, põlevkivi, põlevkiviõli, turba, puidu, maagaasi, 
diislikütuse ja muude naftatoode lõpptarbimine TJ-des tööstuses, põllumajanduses, 
transpordis, äri- ja avalikus sektoris ning kodumajapidamistes aastatel 2000−2011. See 
tarbimine ei sisalda kütuste tarbimist elektri, soojuse ja põlevkiviõli tootmiseks, mida 
modelleeritakse täpsemalt ning neid kirjeldatakse seetõttu eraldi. 
 
Aastateks 2012−2030 prognoositi, et kütuste tarbimine tööstuses, põllumajanduses, 
transpordis, äri- ja avalikus sektoris kasvab sarnaselt SKP-le 2,5% aastas. Kütuste 
tarbimine kodumajapidamistes sõltub rahvaarvu prognoosist ja jääb seega 2011. aasta 
tasemele, kuna rahvaarvu muutust polnud ette nähtud.  
 
Erandida tehti kolm alljärgnevat muudatust kütuste tarbimise prognooside sisestamisel. 
1. Kuna stsenaariumite eeldusena oli märgitud, et kogu toodetav põlevkiviõli 

eksporditakse, asendati põlevkiviõli tarbimine tööstuses maagaasiga. 
2. Kuna tööstuse kütuste tarbimises sisaldub ka põlevkivi kasutamine tsemendi 

tootmiseks, sisestati mudelisse põlevkivi tarbitud kogused TJ-des, mis aastate 
2000−2011 kohta on esitatud tabelis 4.9. Tulevikustsenaariumite põlevkivi 
tarbimismahud on toodud tabelis 4.10 ning nende teisendamiseks TJ-desse on 
arvestatud statistika andmebaasi andmete põhjal arvutatud keskmist tsemendi 
tootmiseks kasutatud põlevkivi kütteväärtust (9,7 GJ/t). 

3. Stsenaariumite VAB-10, VAB-20 ja VAB-30 puhul sisestati alates 2020. aastast 
põlevkiviõlist toodetud diislikütuse turuletulek, mis asendab 50% naftadiisli 
tarbimisest.  
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Tabeli 4.9. Põlevkivi kasutamine tsemendi tootmiseks aastate 2000−2011 lõikes, mln t, 
tuh TJ /26/ 
 

Põlevkivi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Tarbimine 

tsemendi tootmiseks,
mln t 

0,22 0,22 0,19 0,16 0,18 0,27 0,21 0,29 0,29 0,16 0,16 0,26 

Tarbimine 
tsemendi tootmiseks,

tuh TJ 
2,1 2,0 1,7 1,4 1,5 2,3 1,8 4,1 2,5 1,5 1,3 3,0 

 
Tabel 4.10. Tsemendi tootmiseks põlevkivi põlevkivi kasutamise prognoos aastate 
2012−2030 lõikes, mln t, tuh TJ 
 

Põlevkivi 2012−2015 2016−2020 2021−2030 
Tarbimine tsemendi tootmiseks, mln t 0,223 0,250 0,300 
Tarbimine tsemendi tootmiseks, tuh TJ 2,16 2,43 2,91 

 
Kütuste lõpptarbimine sektorite kaupa aastate 2000−2030 lõikes on esitatud joonisel 
4.5. Kütuste lõpptarbimine kütuste lõikes stsenaariumite BAU ja KESTLIK korral on 
toodud joonisel 4.6 ning VABATURU stsenaariumite korral joonisel 4.7. 
 

 
 
Joonis 4.5 Kütuste lõpptarbimine majandussektorite kaupa aastate 2000−2030 lõikes, 
tuh TJ 
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Joonis 4.6 Lõpptarbimine kütuste kaupa aastate 2000−2030 lõikes, stsenaariumid BAU 
ja KESTLIK, tuh TJ 
 

 
 
Joonis 4.7 Lõpptarbimine kütuste kaupa aastate 2000−2030 lõikes, VABATURU 
stsenaariumid, tuh TJ 
 
Eespool toodud eelduste kohaselt tähendab see kütuste lõpptarbimise kasvu keskmiselt 
1,4% aastas. See tuleneb eeldustest, et tööstuses, põllumajanduses, transpordis ning äri- 
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ja avalikus sektoris kasvab tarbimine 2,5% aastas, kuid tarbimine kodumajapidamistes 
jääb samale tasemele. 
 
Põlevkiviõli tootmine 
 
Põlevkiviõli tootmine sisestati LEAP mudelisse eraldi tootmisüksusena. Sisenditeks on 
aastatel 2000−2011 kogused TJ-des põlevkiviõli tootmiseks tarbitud kaubapõlevkivi ja 
toodetud põlevkiviõli kohta, mis on toodud tabelis 4.11.  
 
Tabel 4.11. Sisendandmed kaubapõlevkiviõli tootmise kohta aastate 2000−2011 lõikes, 
tuh TJ /26/ 
 

Tuh TJ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tarbitud 
põlevkivi 

24,3 25,7 26,1 29,0 29,8 31,7 33,2 33,2 37,0 40,7 46,6 42,8 

Toodetud 
põlevkiviõli 

9,3 10,0 10,8 12,0 12,9 13,5 14,3 16,3 13,9 16,8 17,7 19,4 

 
Tulevikustsenaariumite põlevkiviõli tootmismahud sisestati mudelisse samuti TJ-des. 
Kõigi stsenaariumite puhul oli tulevikustsenaariumite eelduseks ühesugused 
põlevkiviõli tootmiseks kasutatavad põlevkivikogused on arvutatud vastavalt kasutusel 
oleva tehnoloogia nõuetest põlevkivi kütteväärtusele (TSK, Enefit ja Petroter – 8,4 GJ/t 
ning Kiviter – 12,5 GJ/t) ning proportsionaalselt vaja mineva põlevkivi kogusele. 
Põlevkiviõli tootmise kasuteguriks eeldati 55%. Arvutatud põlevkivi tarbimismahud ja 
põlevkiviõli toodang on toodud tabelis 4.12.  
 
Tabel 4.12. Sisendandmed tarbitava kaubapõlevkivi ja põlevkiviõli tootmise kohta 
aastate 2012−2030 lõikes, mln t, tuh TJ  
 

 2012−2013 2014−2015 2016−2020 2021−2030 
Tarbitud põlevkivi, 

mln t/a 
4,5 7,7 12,8 13,2 

Tarbitud põlevkivi, 
tuh TJ aastas 

47,84 74,72 121,57 122,57 

Toodetud põlevkiviõli, 
tuh TJ aastas 

26,31 41,10 66,86 67,41 

 
Veel eeldati VABATURU stsenaariumi puhul, et alates aastast 2016 kasutatakse pool 
toodetud põlevkiviõlist autokütuse tootmiseks. Põlevkiviõli rafineerimise 
modelleerimiseks kasutati eeldusena, et aastatel 2016−2020 tarbivad 
rafineerimistehased 33,43 tuh TJ ja alates 2021. aastast 33,71 tuh TJ põlevkiviõli. 
Põlevkiviõlist autokütuse tootmise kasuteguriks eeldati 95% ning lisaks määrati, et iga 
tarbitud põlevkiviõli TJ kohta on elektrienergia omatarve 16,67 MWh.  
 
Elektri tootmine 
 
Elektri tootmise modelleerimiseks LEAP-mudelis on vaja määratleda elektrienergia 
tarbimine, võrgukaod, elektrijaamade omatarve, elektri eksport ja import, aasta 
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koormusgraafik ning elektritootmisseadmete andmed. LEAP-i sisestatud elektri 
tarbimine, võrgukaod, omatarve, eksport ja import on esitatud tabelis 4.13. 
 
Tabel 4.13. Elektrienergia tarbimine, võrgukaod, omatarve, import ja eksport aastate 
2000−2011 lõikes, GWh /26/ 
 

GWh 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Tarbimine 5422 5607 5686 6013 6326 6403 6901 7180 7427 7080 7431 7155 
Võrgukaod 1249 1367 1263 1193 1120 1106 1080 1361 1131 886 1044 949 
Omatarve 933 902 898 1061 1077 1095 1009 1234 1081 896 1235 1224 

Import 374 496 412 93 347 345 251 345 1369 3025 1100 1690 
Eksport 1303 1118 1102 1989 2141 1953 1100 2765 2310 2943 4354 5252 

 
Elektri tarbimine on sisestatud mudelisse GWh-des summaarse tarbimisena kõigi 
majandussektorite kohta, kuna stsenaariumid ei puuduta täpsemalt muutusi erinevates 
tarbijagruppides. Aastate 2012−2030 kohta on stsenaariumite BAU ja VABATURU 
puhul eeldatud, et elektri tarbimine kasvab lineaarselt 2,4% aastas ning stsenaariumi 
KESTLIK korral jääb see 2011. aasta tasemele. Veel mõjutab VABATURU 
stsenaariumi elektri tarbimist eeldus, et alates 2016. aastast kasutatakse 50% toodetud 
põlevkiviõlist autokütuse tootmiseks. Seetõttu lisandub õli rafineerimise elektri 
tarbimine 2016−2020 aastani 557 GWh aastas ning 2021−2030 aastani 562 GWh aastas 
(muutumine tingitud põlevkiviõli tootmismahu kasvust). Ülevaade elektri tarbimise 
ajaloolistest ja statistilistest andmetest on toodud joonisel 4.8. 
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Joonis 4.8 Elektri tarbimine aastate 2000−2030 lõikes, GWh 
 
Andmed võrgukadude kohta sisestati LEAP-mudelisse protsentides. Tabelis 4.13 on 
toodud sisestatud protsentide põhjal mudeli arvutatud võrgukaod. Mudelisse on 
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võrgukaod sisestatud protsentides ning omatarve elektrijaamade toodangu kohta, 
seetõttu ei vasta mudeli arvutatud võrgukaod ja omatarve GWh-des täpselt statistilistele 
andmetele. Elektrivõrgu jaotus- ja ülekandekadude vähenemist aastatel 2012−2030 ette 
ei nähtud. 
 
Elektrijaamade erinevate tootmisüksuste omatarbe eeldused on toodud tabelis 4.13. 
Tulevikuprognoosides on eeldatud, et elektrijaamade omatarve GWh elektri tootmise 
kohta ei muutu, kuid erinevate stsenaariumite puhul sõltub omatarbe kogus toodetud 
elektrienergia kogusest. Omatarbe muutust aastatel 2000−2011 ja prognoosi aastateks 
2012−2030 on võimalik erinevate stsenaariumite puhul jälgida jooniselt 4.9. 
 
Elektrienergia impordi ja ekspordi kohta sisestati andmed GWh-des ning need on 
leitavad tabelist 4.13. Tulevikuprognoosides eeldati, et elektri import jääb 2011. aasta 
tasemele (1690 GWh). Elektri ekspordi suhtes eeldati, et eksporti ei piirata. Kuid 
elektriturul toimuva elektrienergia vahetuse simuleerimiseks eeldati, et elektrienergia 
eksport jääb kuni 2024. aastani 2011. aasta tasemele (5252 GWh) ning seejärel langeb 
1000 GWh-ni, kuna selleks hetkeks on tekkinud Eestis tootmisvõimsuste puudujääk. 
Mudelis on eeldatud, et juhul kui mõnede stsenaariumite puhul tekib puudujääk varem, 
siis vajaminev elekter imporditakse ning tulemustes on toodud joonis elektri 
netoimpordi kohta. 
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Joonis 4.9. Elektrijaamade omatarve aastate 2000−2030 lõikes, GWh 
 
Elektri tootmise simuleerimiseks sisestati LEAP-i elektri tarbimise aasta 
koormuskestvusgraafik, mille koostamiseks kasutati Eleringi kodulehelt allalaetavaid 
tunniandmeid elektri tarbimise kohta 2011. aastal. Mudelisse sisestatud koormusgraafik 
on leitav jooniselt 4.10. Koormusgraafiku kujus muutusi ei prognoositud, kuid LEAP 
muudab vastavalt elektri tarbimise kasvule igaks aastaks vajaminevat tipuvõimsust. 
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Joonis 4.10. Eesti elektrisüsteemi aastane koormusgraafik LEAP-mudelis  
 
Mudelisse sisestati 12 tootmisseadet, kus Oil Shale CFB tähendab põlevkivi 
keevkihtpõletustehnoloogiat, Wood in CFB puidu koospõletust koos põlevkiviga 
keevkihtkateldes, Oil Shale PF põlevkivi tolmpõletustehnoloogiat, Oil Shale PFF 
väävlipüüdurseadmetega varustatud tolmpõletustehnoloogiat ning Peat turba 
koospõletust puiduhakkel koostootmisjaamades.  
 
Mudelisse sisestati statistilised andmed aastate 2000−2011 elektri tootmise kohta 
kütuste kaupa (tabel 4.14). Seejuures on põlevkiviõlist, kütteõlidest ja diislikütusest 
toodetud elektrienergia kogused liidetud põlevkivi tolmpõletusplokkides toodetud 
koguse juurde, kuna statistikas ei ole eraldi välja toodud põlevkivist elektri tootmise 
koguseid erinevate põletustehnoloogiate kaupa, kuid see on vajalik emissioonide 
arvutamiseks (emissioonitegurid on kütuste põletustehnoloogiast sõltuvad ja 
tootmisüksuseti erinevad). Seetõttu eeldati, et keevkihtplokkide elektri toodang aastal 
2004 on 1500 GWh (töötas vaid üks uus keevkihil energiaplokk), aastatel 2005−2009 
on 3000 GWh aastas ja 2010.−2011. aastani 2700 GWh (10% kütusest moodustab puit), 
mis vastab 7 720 töötunnile maksimaalvõimsusel.  
 
Tabel 4.14. Elektri tootmise statistilised andmed aastate 2000−2011 lõikes, GWh /26/ 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Biogaas 0 0 7 6 7 12 12 14 13 31 36 16 
Hüdroenergia 5 7 6 13 22 22 14 22 28 32 27 30 

Maagaas 560 566 518 505 486 545 541 350 422 107 306 249 
Puit 55 22 20 20 24 21 26 22 25 283 406 459 
Puit 

keevkihtplokis 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 305 

Põlevkivi 
keevkiht 

0 0 0 0 1500 3000 3000 3000 3000 3000 2700 2700 

Põlevkivi 
tolmpõletus 

7868 7863 7950 9588 8239 6534 6044 8666 6943 5066 8791 8676 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Turvas 19 20 20 20 15 14 16 22 15 62 122 86 
Tuuleenergia 0 1 1 6 8 54 76 91 133 195 277 368 
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Alates 2012. aastast simuleerib LEAP ise elektri tootmist, võttes arvesse tootmisseadme 
võimsust (tabel 4.16 ja joonis 4.11), maksimaalset kasutatavustegurit ja talitluse reeglit 
(tabel 4.15).  
 
Tabel 4.15. Elektri tootmise seadmete tehniliste andmete eeldused  
 

 

Elektri 
tootmise 

kasu-
tegur, % 

Soojuse 
tootmise 

kasu-
tegur, % 

Kasu-
tegur 

kokku, 
% 

Maksi-
maalne 
kasuta-
tavus-
tegur, 

% 

Koormus
-graafiku 
täitmise 

prioriteet 

Talitluse 
reegel 

Elektri 
oma-
tarve, 

% 

Biogaas 43 45 88 90 1 
Täis-

koormusel 
10,0 

Hüdroenergia 100 0 100 75 1 
Täis-

koormusel 
0,0 

Maagaas 22 65 87 50 2 Prioriteedid 10,0 

Prügi 30 60 90 80 1 
Täis-

koormusel 
10,2 

Puidul ja turbal 
koostootmine 

30 60 90 80 1 
Täis-

koormusel 
10,2 

Põlevkivi tolmpõletus 29 0 29 91,3 1 Prioriteedid 10,6 
Põlevkivi tolmpõletus 

väävlifiltritega 
29 0 29 74,2 1 Prioriteedid 10,8 

Põlevkivi keevkiht 
(põlevkivi + puit) 

36 20 56 74,2 1 
Täis-

koormusel 
10,5 

Tuuleenergia 100 0 100 28,5 2 
Täis-

koormusel 
0,0 

 
Maksimaalne kasutatavustegur tähendab suhet aasta jooksul antud tootmisüksuse poolt 
maksimaalselt võimalikku elektrienergia toodangut, kui see oleks toodetud, töötades 
vaid maksimaalsel võimsusel (väljendatuna protsentides). Maksimaalne 
kasutatavustegur 100% tähendaks, et tootmisseadmel on võimalik töötada 
maksimaalvõimsusel aasta ringi, 8760 h aastas. 80% kasutatavustegur tähendab 
töötamist maksimumvõimsusel 7000 h aastas ning 28,5% tähendab töötamist 2 500 h 
aastas. 
 
Tootmise optimeerimiseks on kasutatud kombineeritud reeglit, kus osa tootmisüksusi 
nagu biogaasi ja hüdroelektrijaamad, elektrituulikud, puidul ja turbal 
koostootmisjaamad ning põlevkivi keevkihtpõletusplokid (CFB) töötavad maksimaalsel 
võimsusel, võttes arvesse kasutatavustegurit. Teisi tootmisüksusi, nagu maagaasil 
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elektrijaamad ja põlevkivi tolmpõletusplokid, kasutatakse koormusgraafiku täitmata 
jäänud osade katmiseks. 
 
Tabel 4.16. Elektri installeeritud netovõimsuste prognoos aastate 2012−2030 lõikes, 
MW /113/ 
 

 2012 2013−2015 2016−2023 2024−2030 
Biogaas 5 11 11 11 

Hüdroenergia 5 5 5 5 
Maagaas 185 123 123 123 

Prügi 0 17 17 17 
Puidul ja turbal koostootmine 65 95->180 195->350 350 

Põlevkivi tolmpõletus 1671 661 661 0 
Põlevkivi tolmpõletus 

väävlifiltritega 
0 674 674 674 

Põlevkivi keevkiht (põlevkivi + 
puit) 

386 386 656 656 

Tuuleenergia 258 300->400 440->780 860->1520 
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Joonis 4.11. Elektri tootmisvõimsused aastate 2000−2030 lõikes, MW 
 
Tootmisvõimsuste loetelu 2012. aaasta seisuga ning prognoos 2030. aastani on toodud 
tabelis 4.16. Tootmisvõimsustest on välja jäetud generaatorgaasil, põlevkivi uttegaasil 
elektrijaamad, mille heitmeid arvestatakse mudelis põlevkiviõli tootmise juures, ning 
gaasimootoritel avariielektrijaam, kuna eeldatakse, et see töötab vaid avariide korral ja 
elektri tootmisel ei osale.  
 
Elektritootmisvõimsuste prognoosis nähti ette alljärgnevaid muudatusi: 
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− Põlevkivist elektri tootmise võimsusi tänases (2012. a) mahus 2060 MW, perioodil 

2012−2015 mahus 1720 MW (661 MW tolm, 674 MW deSOx tolm ja 386 MW 
CFB), 2016−2023 võimsusi mahus 1990 MW (661 MW tolm (piiratud kogutööajaga 
17 500 töötundi), 674 MW deSOx ja 656 MW CFB) ja perioodil 2024−2030 
põlevkivivõimsusi mahus 1330 MW (674 MW deSOx ja 656 MW CFB). 

− Biomassil koostootmisjaamade võimsused kasvavad 20% aastas, kuni saavutavad 
2020. aastal elektrilise võimsuse 350 MW (sealhulgas turba koospõletus puiduga 
10% mahust). 

− Elektrituulikute võimsus kasvab 2012. aastal 258 MW-lt 2013. aastal 300 MW-le 
ning edaspidi kasvab 10% aastas, saavutades 2030. aastaks võimsuse 1520 MW. 

− Hüdroelektrijaamade võimsus on 5 MW ja see ei muutu. 
− Bio- ja prügilagaasil koostootmisjaamade võimsus kasvab 2013. aastaks 11 MW-ni, 

kuid edaspidi kasvu ei prognoosita.  
− Prügipõletusjaam elektrilise võimsusega 17 MW alustab tööd 2013. aastal. 
 
Tuuleelektri tootmisvõimsusi saab prognoositud tasemel rakendada vaid siis, kui 
rajatakse uusi võrguühendusi Põhjamaadega ja rajatakse elektrienergia salvestusjaamu 
nagu kavandatav pumphüdroelektrijaam Muugal. 
 
Iga põhistsenaariumit võrreldakse veel kolme eri CO2 hinnataseme (10 €/t; 20 €/t ja  
30 €/t) juures, kus mudelisse lisatakse vastavad piirangud kõrge CO2-heitmesisaldusega 
kütust (põlevkivi) kasutavate elektri tootmise võimsuste kasutusajale. Eeldatakse, et 
CO2 hinnataseme 10 €/t juures ajalisi kasutuspiiranguid pole, 20 €/t CO2 hinnataseme 
puhul 2012. aastast alates vanad tolmpõletuskatlad ei tööta, ülejäänud töötavad 4000 h 
aastas. 30 €/t puhul 2012. aastast alates vanad tolmpõletuskatlad ei tööta, ülejäänud 
töötavad 2000 h aastas. Kõigi põhi- ja alamstsenaariumite puhul on eeldatud, et uued 
põlevkiviküttel CFB võimsused võivad kuni 50% ulatuses üle minna biomassi 
kasutamisele, juhul kui nende põlevkivi kasutust piiratakse. Nagu eelpool mainitud, on 
need CO2 hinnatasemetele vastavad võimsuste kasutuspiirangud tinglikud ja ei baseeru 
senisel ega tehniliselt võimalikul põlevkiviplokkide kasutusel. 
 
Soojuse tootmine 
 
Soojuse tootmine LEAP-mudelis on modelleeritud sarnaselt energiabilansiga: tootmine 
elektrijaamades ja tootmine katlamajades. Elektrijaamade soojuse tootmise määrab 
soojuse tootmise kasutegur, mis on toodud tabelis 4.15. Katlamajades soojuse tootmise 
sisendandmeteks on tootmisseadmete andmed tabelis 4.19. Soojusenergia tarbimine ja 
võrgukaod on aga mõlematele soojuse tootjatele ühine. LEAP-i sisestatud soojuse 
tarbimine ja kaod soojustrassides on esitatud tabelis 4.17. 
 
Tabel 4.17. Soojuse tarbimine ja võrgukaod aastate 2000−2011 lõikes, GWh /26/ 
 

GWh 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Soojuse 

tarbimine 
8527 9055 9146 8982 9282 9351 9233 9068 8284 8064 8752 8168 

Kaod 
soojustrassides 

1297 1401 1391 1271 1338 1168 1106 1075 951 997 1038 968 
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Soojuse tarbimine aastatel 2000−2011 on sisestatud mudelisse GWh-des summaarse 
tarbimisena kõigi majandussektorite kohta, kuna stsenaariumid ei puuduta täpsemalt 
muutusi tarbijagruppide kaupa. Aastate 2012−2030 kohta on stsenaariumite BAU ja 
VABATURU puhul eeldatud, et soojuse tarbimine jääb 2011. aasta tasemele  
(8168 GWh) ning stsenaariumi KESTLIK korral väheneb 1% aastas, jõudes 2030. 
aastaks 6748 GWh-ni. Ülevaade soojuse tarbimise muutusest on nähtav joonisel 4.12. 
 
Andmed võrgukadude kohta sisestati LEAP-mudelisse protsentides. Tabelis 4.17 on 
toodud sisestatud protsentide põhjal mudeli arvutatud võrgukaod. Soojustrassi kadude 
vähenemist aastatel 2012−2030 ette ei nähtud.  
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Joonis 4.12 Soojuse tarbimine aastate 2000−2030 lõikes 23, GWh 
 
Mudelisse sisestati statistilised andmed aastate 2000−2011 soojuse tootmise kohta 
kütuste kaupa, kuid 2012. aastast alates simuleerib LEAP ise soojuse tootmist, võttes 
arvesse tootmisseadme võimsust, maksimaalset kasutatavustegurit ja talitluse reeglit, 
mis on toodud tabelis 4.19. Soojuse tootmisel on kasutatud optimeerimise reeglit, kus 
on määratud iga kütuse osakaal aasta toodangus.  

                                                 
23 Kuni 2011. aastani graafikul kõik jooned ühtivad, alates 2011. aastast kattuvad stsenaariumid BAU ja 
VAB musta joonena ning stsenaariumid KES sinise joonena. 
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Tabel 4.18 Soojuse tootmise statistilised andmed aastate 2000−2011 lõikes, GWh /26/ 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Elekter 45 35 27 23 21 17 16 19 12 13 13 12 
Kivisüsi 93 80 74 70 67 62 43 38 25 22 21 16 
Maagaas 2272 2563 2620 2783 3223 3224 3354 3443 3105 2939 3064 2916 

Kerge kütteõli 1 051 903 726 546 451 423 332 342 311 323 316 232 
Puit 1394 1660 1715 1700 1862 1922 1677 1670 1472 1561 1584 1835 

Põlevkivi 64 47 48 39 12 5 0 0 0 0 0 0 
Põlevkiviõli ja
raske kütteõli 

945 1009 1082 909 949 893 761 584 516 466 548 512 

Turvas 180 164 215 241 223 218 317 381 407 239 224 113 
Kokku 6044 6461 6507 6311 6808 6764 6500 6477 5848 5563 5770 5636 

 
Tabel 4.19. Soojuse tootmise seadmete tehniliste andmete eeldused, MW, % 
 

 
Tootmis-
võimsus, 

MW 

Soojuse 
tootmise 

kasutegur, 
% 

Maksi-
maalne 

kasutatavus
-tegur, % 

Tootmise 
osakaal, % 

Talitluse 
reegel 

Elekter 22 99 35 0,2 Osakaal 
Kerge kütteõli 649 80 35 4,5 Osakaal 

Kivisüsi 36 60 35 0,3 Osakaal 
Maagaas 3196 90 35 52->57 Osakaal 

Puit 719 75 35 30->35 Osakaal 
Põlevkiviõli ja raske 

kütteõli 
683 80 35 10->0 Osakaal 

Turvas 113 70 35 3 Osakaal 
 
Muutusi tootmisseadmete võimsuses, kasuteguris ja maksimaalses kasutatavusteguris 
ette ei nähtud. Muudatus tehti vaid tootmise osakaaludes. Kuna stsenaariumite 
eeldusena oli märgitud, et kogu toodetav põlevkiviõli eksporditakse, asendati 
põlevkiviõli tarbimine soojuse tootmises võrdses osas maagaasi ja puiduga. Seetõttu 
kasvas maagaasi osakaal soojuse tootmises 52%-lt 2011. aastal 57%-le aastatel 
2012−2030 ning puidu osakaal 30%-lt 35%-le. 
 
Emissiooni koefitsiendid 
 
LEAP-mudeli üheks väljundiks on õhuemissioonid, mille arvutamiseks on mudelis 
olemas emissiooni koefitsientide ja arvutusvalemite andmebaas. 
 
CO2 emissioonide arvutamiseks kasutatakse valemit: 
 

MCO2 = 10–3 × B1 × qC × KC × 44/12, kus 
 
B1 – kütusekulu (TJ); 
qC – süsiniku eriheide (tC/TJ); 
KC – oksüdeerunud süsiniku osa. 
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Mudelis kasutatud kütuste süsiniku eriheite ja oksüdeerunud süsiniku koefitsiendid on 
toodud tabelis 4.20. Kütusekulu TJ-des arvutab välja LEAP, võttes arvesse mudelis 
loodud prognoose. 
 
Tabel 4.20. CO2 emissiooni arvutamiseks kasutatud koefitsiendid /122/ 
 

 qC KC 
Bensiin 18,9 0,99 

Diislikütus 20,2 0,99 
Diislikütus põlevkiviõlist 36,9 0,99 

Kerge kütteõli 19,6 0,99 
Kivisüsi 25,8 0,98 
Maagaas 15,3 0,995 

Põlevkivi keevkihtpõletamisel 26,94 0,98 
Põlevkivi tolmpõletamisel 27,85 0,98 

Põlevkivi tsemendi tootmisel 29,1 0,98 
Põlevkiviõli 21,1 0,99 

Raske kütteõli 21,1 0,99 
Turvas 28,9 0,98 

 
Erandina kasutati põlevkiviõli tootmisest tekkivate CO2 emissioonide arvutamiseks 
koefitsienti 25 t CO2/TJ tarbitud põlevkivi kohta ning põlevkiviõli rafineerimisel  
8 t CO2/TJ tarbitud põlevkiviõli kohta. 
 

SO2 emissioonide arvutamiseks kasutati alljärgnevaid eeldusi. 
− Põlevkivi tolmpõletamisel 2000.−2006. aastani 900 kg/TJ tarbitud kütuse kohta ja 

2007. aastast alates 800 kg/TJ tarbitud põlevkivi kohta. 
− Põlevkivi tolmpõletamisel koos väävlipüüdurseadmetega 150 kg/TJ tarbitud 

põlevkivi kohta. 
− Põlevkivi keevkihtpõletamisel 6 kg/TJ tarbitud põlevkivi kohta.  
− Tsemendi tootmisel 200 kg/TJ tarbitud põlevkivi kohta. 
− Põlevkiviõli tootmisel 40 kg/TJ tarbitud põlevkivi kohta. 
− Põlevkiviõli rafineerimisel 0 kg/TJ tarbitud põlevkiviõli kohta. 
− Ülejäänud kütuste emissioonide arvutamiseks kasutab LEAP valemit:  

SulfurContent × (1-SulfurRetention) × (SO2/s) kg/kg tarbitud energia kohta. 
 

Stsenaariumite võrdlemise tulemused 
 
Põlevkivi kaevandamise mahust tekkivad piirangud 
 
Kõigepealt analüüsiti valitud üheksa stsenaariumi põlevkivi summaarset vajadust ning 
võrreldi seda ette antud kaevandamismahtudega. Joonisel 4.13 on esitatud põlevkivi 
tarbimine stsenaariumite BAU-, joonisel 4.14 KESTLIK- ja joonisel 4.15 VABATURU 
korral. Seejuures on ette antud põlevkivi kaevandamise maht näidatud joonistel halli 
punktiirjoonena. 
 
Põlevkivi kaevandamise mahust kõrgem põlevkivi tarbimine on viie stsenaariumi – 
BAU-10, KES-10, KES-20, KES-30 ja VAB-10 – puhul. Stsenaariumite eeldustes oli 
märgitud, et kõige prioriteetsemaks põlevkivi tarbijaks on tsemendi tootmine, seejärel 
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põlevkiviõli ning viimasena elektri tootmine. Seetõttu tuli nende kahe stsenaariumi 
põlevkivil põhinevate tootmisvõimsuste tootmist piirata.  
 
Stsenaariumid BAU-10 tekib põlevkivipuudus alates aastast 2014, kusjuures aastatel  
2016−2024 jääb aastas puudu kuni 46 tuh TJ (5,2 mln t) kaubapõlevkivi ning alates 
2024. aastast 13 tuh TJ (1,8 mln t) kaubapõlevkivi aastas (joonis 4.13). Seetõttu seati 
mudelisse piiranguna, et väävlipuhastusseadmeteta tolmpõletusplokid suletakse 2014. 
aastast alates ning puhastusseadmetega tolmpõletusplokid saavad töötada alates 2016. 
aastast kuni 800 h/a. Keevkihtplokkide tootmist põlevkivi puudujääk ei piira. 
 
Stsenaariumi KES-10 puhul on kaubapõlevkivi puudujääk alates 2014. aastast, millest 
aastatel 2016−2023 kuni 84 tuh TJ (9,4 mln t) aastas ja 2024. aastast alates 46 TJ  
(5,1 mln t) aastas (joonis 4.14). Sedavõrd suur puudujääk tekib seetõttu, et 2016. aastast 
alates on põlevkivi kaevandamise piiriks 133,5 tuh TJ, samas tsemendi- ja põlevkiviõli 
tootmine tarbivad sellest 2016.−2020. aastani 124,0 tuh TJ ning alates 2021. aastast 
125,5 tuh TJ. Seetõttu tuleb sulgeda filtriteta tolmpõletusplokid 2014. aastal ja filtritega 
2016. aastast alates ning keevkihtplokid saaksid töötada alates 2016. aastast vaid kuni 
1300 h ning alates 2021. aastast kuni 1050 h/a.  
 
Stsenaariumite KES-20 ja KES-30 puhul on juba CO2 hinna tõttu eeldatud, et 
tolmpõletusplokid suletakse 2012. aastal ning alates 2016. aastast töötavad 
keevkihtplokid piiratud kasutustundidega. Ka sellisel juhul tarbiksid kasutajad alates 
2016. aastast rohkem põlevkivi, kui kaevandamismaht lubaks. Aga kuna aastatel 
2012−2015 on kaubapõlevkivi tarbimine (87 tuh TJ ehk 9,8 mln t), mis on väiksem kui 
kaevandamismaht (178 tuh TJ ehk 20 mln t), piisab sellel perioodil kogunenud 
reservidest ülejäänud perioodi kaevandamismahtu ületava tarbimise katmiseks. Seega 
pole nende kahe stsenaariumi korral põlevkivist elektri tootmise kasutustunde vaja veel 
lisaks piirata.  
 
Stsenaariumi VAB-10 põlevkivi tarbimine ületab küll aastatel 2016−2023 
kaevandamismahtu, aga kuna 2012.−2015. aastani on põlevkivi tarbimine 
kaevandamismahust väiksem, kasutatakse tekkinud reserve kõrgema tarbimisega 
perioodil. Seega ei piirata ka selle stsenaariumi elektrijaamade põlevkivi tarbimist.  
 
Stsenaariumite BAU-10 ja KES-10 elektri tootmise töötundide piirangud viidi 
mudelisse sisse ning edaspidi on tulemused esitatud juba piiratud töötundidega elektri 
tootmise korral. 
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Joonis 4.13. Põlevkivi tarbimine stsenaariumi BAU korral aastate 2000−2030 lõikes, 
tuh TJ 
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Joonis 4.14. Põlevkivi tarbimine stsenaariumite KESTLIK korral aastate 2000−2030 
lõikes, tuh TJ 
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Joonis 4.15. Põlevkivi tarbimine stsenaariumite VABATURU korral aastate 2000−2030 
lõikes, tuh TJ 
 
SO2 heitmete piirmäära tõttu tekkivad piirangud 
 
Peale põlevkivi kaevandamise mahtude piiravad stsenaariumite elektri tootmist  
SO2-heitmed. Alates 01.01.2012. a kehtib põlevkiviküttel olevatest suurtest 
põletusseadmetest välisõhku eralduva vääveldioksiidi heitmetele summaarne piirkogus 
25 000 tonni aastas. Joonisel 4.16 on toodud elektri tootmise SO2 emissioonid. 
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Joonis 4.16. Elektri tootmise SO2 emissioonid aastate 2000−2030 lõikes, tuh t 
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Jooniselt 4.16 on eristatavad stsenaariumite BAU-10, KES-10 ja VAB-10 elektri 
tootmise SO2 emissioonid ning nende puhul on näha, et stsenaariumite BAU-10 ja KES-
10 emissioonid ületavad piirmäära vaid aastatel 2012−2013 ning stsenaariumil VAB-10 
aastatel 2012−2015. Stsenaariumite BAU-10 ja KES-10 emissioonid on kõrgemad vaid 
kahel esimesel prognoosaastal, kuna põlevkivi kaevandamis mahtude piirangu tõttu 
piirati tolmpõletuskatelde töötunde 2014. aastast alates ja eeldades, et enne 2014. aastat 
kasutavad põlevkivi võimsused kogu maksimaalselt saadaoleva põlevkivikoguse. 
 
Ülejäänud stsenaariumite (lõpuga -20 ja -30) emissioonid on samal, madalal, tasemel, 
kuna nende stsenaariumite puhul eeldati, et CO2-kvoodi hind piirab põlevkivist elektri 
tootmist (tolmpõletuskatlad ei tööta 2012. aastast alates kui ebarentaablid) ning nende 
stsenaariumite puhul SO2 piirkoguse ületamise probleemi ei teki. 
 
SO2-heitmete piirangu järgimiseks lisati mudelisse, et stsenaariumites BAU-10 ja KES-
10 perioodil 2012−2013 ja stsenaariumis VAB-10 aastatel 2012−2015 saavad 
väävlipuhastusseadmeteta põlevkiviplokid töötada maksimaalkoormusel vaid kuni 
2 800 h/a. Need elektri tootmise töötundide piirangud stsenaariumite BAU-10, KES-10 
ja VAB-10 puhul viidi mudelisse sisse ning alljärgnevad tulemused on esitatud juba 
piiratud töötundidega elektri tootmise korral.  
 
Tabel 4.21. Piirangud põlevkivist elektri tootmise töötundidele 
 

Piirangud 
töötundidele 

BAU-10 KES-10 VAB-10 
BAU-20, 
KES-20, 
VAB-20 

BAU-30, 
KES-30, 
VAB-30 

Põlevkivi 
tolmpõletus 

2012.−2013. 
aastani kuni 

2800 h/a 
(SO2) ning 
suletakse 

2014. aastal 
(PK) 

2012.−2013. 
aastani kuni 

2800 h/a 
(SO2) ning 
suletakse 

2014. aastal 
(PK) 

2012.−2015. 
aastani kuni 

2800 h/a 
(SO2), 

2016.−2023. 
aastani kuni 

2200 h/a ning 
suletakse 

2024. aastal 

Suletakse 
2012. 
aastal 
(CO2) 

Suletakse 
2012. 
aastal 
(CO2) 

Põlevkivi 
tolmpõletus 

deSOx 

Töötavad 
alates 2016. 
aastast kuni 

8000 h/a (PK) 

Suletakse 
2016. aastal 

(PK) 

Piiranguteta 
(töötavad kuni 

6500 h/a) 

Suletakse 
2012. 
aastal 
(CO2) 

Suletakse 
2012. 
aastal 
(CO2) 

Põlevkivi 
keevkiht 

Piiranguteta 
(töötavad kuni 

8000 h/a) 

2016.−2020. 
aastani kuni 

1300 h/a ning 
2021.−2030. 
aastani kuni  

1050 h/a (PK) 

Piiranguteta 
(töötavad kuni 

8000 h/a) 

Töötavad 
alates 
2012. 
aastast 

kuni 4000 
h/a 

Töötavad 
alates 
2012. 
aastast 
kuni  

2000 h/a 
 
Iga piirangu taga on märgitud piiramise põhjus, kus: 
− CO2 – CO2-kvoodi hinnast tulenev piirang; 
− PK – põlevkivi kaevandamise mahust tingitud piirang; 
− SO2 – elektritootmise summaarsete SO2-heitmete piirang. 
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Tabelist on näha, et põlevkivi tolmpõletusplokid töötavad alates 2012. aastast piiratud 
töötundidega või osa stsenaariumite puhul hoopis suletakse. Väävlipüüdurseadmetega 
põlevkivi tolmpõletusplokid saavad vaid stsenaariumi VAB-10 ning keevkihtplokid 
stsenaariumite BAU-10 ja VAB-10 korral töötada piiranguteta.  
 
Põlevkivi tarbimine 
 
Erinevate stsenaariumite põlevkivi tarbimine tsemendi, põlevkiviõli ja elektri 
tootmiseks on toodud joonisel 4.17.  
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Joonis 4.17. Põlevkivi tarbimine aastate 2000−2030 lõikes, tuh TJ 
 
Jooniselt 4.17 ei ole kõigi stsenaariumite põlevkivi tarbimise mahud nähtavad − 
stsenaariumi BAU-20 joon kattub KES-20 ja VAB-20 joonega ning BAU-30 joon 
kattub KES-30 ja VAB-30 joonega, kuna nende stsenaariumite eeldused põlevkivi 
kaevandamise mahtude ja põlevkivist elektri tootmise kasutustundide kohta olid 
samasugused. Jooniselt on järeldatav, et stsenaariumite KES-10, BAU-30, KES-30 ja 
VAB-30 maksimaalne kaubapõlevkivi aastane vajadus on kuni 15,6 mln t (139 tuh TJ) 
ja stsenaariumitel BAU-20, KES-20 ja VAB-20 17,1 mln t (152 tuh TJ). Stsenaariumi 
BAU-10 kaubapõlevkivi tarbimine on kuni 20 mln t (178 tuh TJ) ning stsenaariumil 
VAB-10 võib ulatuda aastatel 2016−2023 kuni 25,8 mln t-ni (230 tuh TJ).  
 
Joonistel 4.18−4.20 on toodud põlevkivi tarbimine tsemendi, põlevkiviõli ja elektri 
tootmiseks. Põlevkivi kasutus tsemendi ja põlevkiviõli tootmiseks oli stsenaariumite 
eeldustes määratud ning erinevusi nende vahel ei olnud. Samas aga elektri tootmises on 
põlevkivi kaevandamise piirangute, SO2 piirmäära ja CO2-kvoodi hinna piirangute tõttu 
elektrijaamade põlevkivi vajadus väga erinev, kuigi tootmisvõimsused on kõigil täpselt 
samaväärsed. 
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Jooniselt 4.20 on selgelt eristatavad stsenaariumite BAU-10, KES-10 ja VAB-10 
elektrijaamades tarbitava põlevkivi tasemed (jooned). Stsenaariumi BAU-20 joon kattub 
KES-20 ja VAB-20 joonega ning BAU-30 joon kattub KES-30 ja VAB-30 joonega, 
kuna nende stsenaariumite eeldused põlevkivist elektri tootmisel on samasugused. 
Aastatel 2012−2023 on maksimaalseks kaubapõlevkivi tarbimismahuks elektrijaamades 
12,1 mln t (108 tuh TJ), minimaalseks aga vaid 1 mln t. Alates 2024. aastast on 
elektrijaamade kaubapõlevkivi vajadus vahemikus 1,6−5,5 mln t (14−49 tuh TJ).  
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Joonis 4.18. Põlevkivi tarbimine tsemendi tootmiseks aastate 2000−2030 lõikes, tuh TJ 
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Joonis 4.19. Põlevkivi tarbimine põlevkiviõli tootmiseks aastate 2000−2030 lõikes, tuh 
TJ 
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Joonis 4.20. Põlevkivi tarbimine elektrijaamades aastate 2000−2030 lõikes, tuh TJ 
 
Elektri tootmine 
 
Erinevate stsenaariumite elektritoodangu kogused on esitatud joonisel 4.21. 
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Joonis 4.21. Elektri tootmise mahud aastate 2000−2030 lõikes, TWh 
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Jooniselt 4.21 on näha, et praegune elektri tootmise maht suudetakse saavutada vaid 
stsenaariumi VAB-10 korral ning madalaim elektritoodang on stsenaariumil KES-10. 
Sarnane elektrienergia tootmise maht on stsenaariumitel BAU-30, KES-30 ja VAB-30 
(BAU-30 ja VAB-30 kattuvad) ning BAU-20, KES-20 ja VAB-20 (BAU-20 ja VAB-20 
kattuvad). 
 
Elektri tootmise graafikud kütuste kaupa on iga stsenaariumi puhul eraldi välja toodud 
joonistel 4.22−4.26. 
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Joonis 4.22. Elektri tootmine aastate 2000−2030 lõikes stsenaariumil BAU-10, GWh 
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Joonis 4.23. Elektri tootmine aastate 2000−2030 lõikes stsenaariumil KES-10, GWh 
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Joonis 4.24. Elektri tootmine aastate 2000−2030 lõikes stsenaariumil VAB-10, GWh 
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Joonis 4.25. Elektri tootmine aastate 2000−2030 lõikes stsenaariumitel BAU-20, KES-
20 ja VAB-20, GWh  
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Joonis 4.26. Elektri tootmine aasate 2000−2030 lõikes stsenaariumitel BAU-30, KES-
30 ja VAB-30, GWh 
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Joonis 4.27. Elektri netoimport aastate 2000−2030 lõikes, GWh  
 
Joonisel 4.27 on toodud kõigi stsenaariumite elektri neto impordi vajadus, mis saadakse 
kui elektrienergia impordi kogusest lahutatakse eksport. Negatiivne väärtus tähendab 
neto eksporti ja positiivne väärtus netoimporti. Aastatel 2000−2011 on Eesti olnud 
peamiselt elektrit eksportiv riik.  
 
Stsenaariumite puhul, kus elektri tootmist piiravad põlevkivi kaevandamise 
mahud, SO2 piirmäärad ja CO2-kvoodi hinnad, on 2012. aastal vaja 
importida kuni 5 100 GWh elektrit aastas, kuid edaspidi on elektri impordi 
vajadus kuni 4 300 GWh/a.  
 
Vaid stsenaariumil KES-20 jääb Eesti ka edaspidi elektrit eksportivaks riigiks, 
stsenaariumi VAB-10 puhul toimub elektri neto eksport aastani 2023. Elektri tarbimise 
kasvu prognoos: stsenaariumite KESTLIK puhul on näha, et see tähendab aina 
vähenevat impordivajadust ning stsenaariumi KES-20 korral on alates 2019. aastast 
võimalik taas elektrit rohkem eksportida kui importida. 
 
CO2 emissioonid 
 
Stsenaariumite hindamiseks vaadeldakse ka nende CO2- ja SO2-heitmeid. Joonisel 4.27 
toodud CO2 emissioonide hindamisest selgub, et kõrgeimad emissioonid on 
stsenaariumitel VAB-10 ja BAU-10 ning madalaimad stsenaariumitel KES-10, KES-30 
ja BAU-30. Erinevate stsenaariumite emissioonid aastal 2020 on vahemikus 
8,8−19,0 mln t ja 2030. aastal vahemikus 9,3−17,0 mln t. Samalt jooniselt on võimalik 
hinnata ka mõju emissioonidele põlevkiviõlist toodetud diislikütuse kasutuselevõtul 
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transpordis, mis on stsenaariumitel VAB-20 ja VAB-30 nähtav hüppelise tõusuna 2016. 
aastal. 
 
Elektri tootmise emissioonide hindamisel jooniselt 4.29 selgub, et kõrgeimad 
emissioonid on samuti VAB-10 ja BAU-10 stsenaariumitel. Aastaks 2030 langevad 
nende stsenaariumite emissioonid vastavalt 7,5 mln t ja 5,7 mln t aastas, samas kui teiste 
stsenaariumite emissioonid on siis vahemikus 1,5−3,2 mln t. 
 
Joonisel 4.30 stsenaariumi VAB-10 sektorite kaupa esitatud CO2 emissioonidest võib 
järeldada, et elektri tootmisel on aina vähenev osakaal ning suureneb tööstuse (tsemendi 
tootmise) ja põlevkiviõli tootmise ning transpordi osa, mis moodustavad 2030. aastaks 
peaaegu poole emissioonidest. Joonisel 4.31 toodud stsenaariumi VAB-10 CO2 
emissioonidest kütuste kaupa on näha, et kuigi põlevkivist elektri tootmise osakaal 
väheneb, siis põlevkivi, põlevkiviõli ja sellest toodetud diislikütuse osakaal 
emissioonides kasvab. Joonisel 4.32 oleva aastate 2000−2030 stsenaariumite 
kumulatiivsete CO2 emissioonide võrdlusest on aga näha, et stsenaariumitel BAU ja 
KESTLIK on põlevkivi osakaal väiksem. 
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Joonis 4.28. CO2 emissioonid aastate 2000−2030 lõikes, mln t 
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Joonis 4.29. CO2 emissioonid elektri tootmisest aastate 2000−2030 lõikes, mln t 
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Joonis 4.30. CO2 emissioonid sektorite kaupa aastate 2000−2030 lõikes stsenaariumil 
VAB-10, mln t  
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Joonis 4.31. CO2 emissioonid kütuste kaupa aastate 2000−2030 lõikes stsenaariumil 
VAB-10, mln t 
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Joonis 4.32. Stsenaariumite kumulatiivsete CO2 emissioonide võrdlus aastatel  
2000−2030, mln t 
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SO2 emissioonid 
 
Joonisel 4.33 toodud SO2 emissioonide puhul on näha, et kõikide stsenaariumite 
heitmed langevad tunduvalt. Joonisel on eristatavad stsenaariumite BAU-10, KES-10 ja 
VAB-10 emissioonid. Stsenaariumite BAU-20, BAU-30, KES-20, KES-30, VAB-20 ja 
VAB-30 emissioonid kattuvad. Emissioonid on nendel stsenaariumitel ühesugused, 
kuna nendes eeldati põlevkivi tolmpõletusplokkide sulgemist 2012. aastal. 
Stsenaariumite BAU-10 ja KES-10 SO2 emissioonid on aastatel 2012−2015 kõrgemad, 
kuna tolmpõletusplokid saavad veel töötada, kuid pärast nende sulgemist 2016. aastal 
on emissioonid sama madalal tasemel. 
 
Elektri tootmise emissioonide hindamisel jooniselt 4.34 selgub, et kõrgeimad 
emissioonid on stsenaariumil VAB-10. Aastatel 2012−2015 on stsenaariumite BAU-10, 
KES-10 ja VAB-10 SO2 emissioonid vahemikus 9−25 tuh t, kuid ülejäänud 
stsenaariumite emissioonid on ligikaudu 3 tuh t/a. BAU-10, KES-10 ja VAB-10 
emissioonid on kõrgemad seetõttu, et põlevkivi tolmpõletusplokke ei suleta 2012. aastal 
täielikult, nagu on eeldatud kõigi teiste stsenaariumite korral.  
 
Joonisel 4.35 stsenaariumi VAB-10 sektorite kaupa esitatud SO2 emissioonidest võib 
järeldada, et elektri tootmise osakaal väheneb märkimisväärselt ning tööstuse (tsemendi 
tootmise) ja põlevkiviõli tootmise ning transpordi osa kasvab, mis moodustavad 2030. 
aastaks üle poole emissioonidest. Joonisel 4.36 toodud stsenaariumi VAB-10 SO2 
emissioonidest kütuste kaupa on näha, et põlevkivi, põlevkiviõli ja sellest toodetud 
diislikütuse osakaal emissioonides väheneb. Joonisel 4.37 oleva aastate 2000−2030 
stsenaariumite kumulatiivsete SO2 emissioonide võrdlusest on näha, et vaid 
stsenaariumi VAB-10 summaarsed heitmed on teistest kõrgemad.  
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Joonis 4.33. SO2 emissioonid aastate 2000−2030 lõikes, tuh t 
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Joonis 4.34. SO2 emissioonid elektri tootmisest aastate 2000−2030 lõikes, tuh t 
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Joonis 4.35. SO2 emissioonid sektorite kaupa aastate 2000−2030 lõikes stsenaariumil 
VAB-10, mln t 
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Joonis 4.36. SO2 emissioonid kütuste kaupa aastate 2000−2030 lõikes stsenaariumil 
VAB-10, mln t 
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Joonis 4.37. Stsenaariumite kumulatiivsete SO2 emissioonide võrdlus aastatel 2000 -
2030, mln t 
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Erinevate stsenaariumite võrdlemisel ja paremusjärjestamisel lähtuti lihtvõrdlusest, kus 
igale stsenaariumile jagati vaadeldavas aspektis (põlevkivikulu – mida väiksem, seda 
rohkem punkte, sisemaise tarbimise vajaduse rahuldamine – mida parem, seda rohkem 
punkte, heitmed välisõhku – mida vähem, seda rohkem punkte jne) punkte 1-st kuni  
9 -ni, kusjuures võrdse tulemuse puhul antud aspektis anti stsenaariumile aritmeetiline 
keskmine väärtus punkte. Aspektid, mida eri stsenaariumite võrdluses käsitleti, olid 
alljärgnevad.  
1. Põlevkivi tarbimine, kusjuures paremuse hindamisel lähtuti põlevkivi kasutamise 

jätkusuutlikkusest ehk taastumatute põlevkivi varude kestlikkust silmas pidades 
peeti paremaks varianti, kus põlevkivi kasutamine oli väikseim, st põlevkivivarusid 
jätkub kauemaks.  

2. Elektri tootmine, kusjuures paremuse hindamisel lähtuti varustuskindlusest ehk 
paremaks peeti stsenaariumi, kus kodumaise elektritootmise osakaal oli suurim 
(impordivajadus oli väiksem või puudus). 

3. CO2- ja SO2-heitmed välisõhku, kusjuures paremuse hindamisel lähtuti 
keskkonnahoiust ehk paremaks peeti stsenaariumi, kus heitmeid tekkis vähem. 

 
Stsenaariumite võrdlemisel saadud punktid on toodud tabelis 4.22. 
 
Tabel 4.22. Põlevkivi kasutamise stsenaariumite võrdlus (punkte skaalal 1–9) 
 

Aspekt 
BAU KES VAB 

10 20 30 10 20 30 10 20 30 
Põlevkivi 
tarbimine 

2 4 7 9 4 7 1 4 7 

Elektri 
tootmine 

8 6,5 3,5 1 5 2 9 6,5 3,5 

CO2-heide 2 5 7 9 6 8 1 3 4 
SO2-heide 2 6,5 6,5 3 6,5 6,5 1 6,5 6,5 
KOKKU 14 22 24 22 21,5 23,5 12 20 21 
Põlevkivi 

aastakasutuse 
mahupiir, mln t 

20 15 25 

Mahupiiri järgi 
eristatuna 
KOKKU 

60 67 53 

 
Stsenaariumite võrdluses eelmainitud aspektide lõikes osutus kehtivas põlevkivi 
kasutamise riiklikus arengukavas 2008−2015 sätestatud riiklike huve (majanduskasv, 
varustuskindlus, keskkonnahoid) silmas pidades parimaks stsenaarium BAU-30, kus 
esmajoones energiavarustuskindlust silmas pidades saab olemasolevaid ja rajatavaid 
põlevkivivõimsusi põlevkivitoodete sisemaise ja ekspordi vajaduse rahuldamiseks 
kasutada kehtivaid keskkonnapiiranguid järgides, põlevkivi kasutamise mahu piiranguks 
on 20 miljonit tonni aastas ja rakendatakse maksimaalselt poliitikameetmeid, mis 
eelistavad süsinikuvähest tootmist. Paremuselt teiseks tuli stsenaarium KESTLIK-30, 
kus esmajoones keskkonnahoidu (ka siin võrdluses vaatluse alt välja jäänud 
keskkonnaaspekte) silmas pidades piiratakse põlevkivi kasutamise mahtu 15 miljoni 
tonnini aastas ja rakendatakse maksimaalselt poliitikameetmeid, mis eelistavad 
süsinikuvähest tootmist ning energia varustuskindluse osas lähtutakse eelkõige 
vabaturupiirkonna mitte niivõrd kodumaiste elektri tootmise võimsuste olemasolust. 
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Selgelt eristusid riigi huve mitte silmas pidavad ja seetõttu paremusjärjestuse lõppu 
jäänud stsenaariumid BAU-10 ja VABATURU-10, kus majanduse süsinikuväheseks 
viimise poliitikameetmed on nõrgad, mistõttu põlevkivi kasutamise negatiivsed mõjud 
kõige suuremad.  
 
Võrreldes vaadeldud eri stsenaariumite korral kehtivas põlevkivi arengukavas esitatud 
riigi huvide komplektset järgimist (eri aspektide summaarset kaalu) lähtuvalt põlevkivi 
kasutamise aastamahu piirangu määratud tasemetest, kuna muude poliitikameetmete 
rakendamisega võrreldes on riigil nii põlevkivi kaevandamisele kui ka kasutamisele (nii 
põlevkivisektori kui ka muude majandussektorite poolt) avalduvat mõju kõige lihtsam 
kontrollida ja suunata just põlevkivi kasutamise aastase mahu piirangut seades ja 
muutes, selgub punkte summeerides, et võrreldud tasemete (15, 20, 25 mln t/a) juures 
on riigi huvid kõige paremini tagatud põlevkivi aastase kasutuse mahu piirangu tasemel 
15 miljonit tonni aastas. Samas tuleb stsenaariumite võrdlemise tulemuste 
tõlgendamisel arvestada, et tegemist on hüpoteetiliste põlevkivisektori arengut ette 
nägevate võimalike eri suundumustega, mille sisendid on seatud, lähtudes praegu teada 
olevatest ja kokku lepitud eeldustest. Ühe või teise stsenaariumi realiseerumine sõltub 
nii pidevas muutuses olevast globaalse majanduse seisust, regulatiivsest keskkonnast 
kui ka reast olemasolevatest ja kavandatavatest poliitikameetmetest, mida on ette näha 
peaaegu võimatu ja praegused eeldused ei pruugi vaadeldaval perioodil kirjeldatud moel 
rakenduda. 
 
Kommentaar: Käesolevas alapeatükis stsenaariumite hindamisel on lähtutud kehtivas 
põlevkivi arengukavas esitatud riigi huvist ja strateegilistest eesmärkidest ning hinnatud 
on eelkõige keskkonnakaitselisi eesmärke ja nende täitmist. Uue põlevkivi arengukava 
koostamisel tuleb hinnata ka põlevkivi kaevandamise ja kasutamise mõju 
varustuskindlusele ning majandusele terviklikult, lähtudes muutunud turu tingimustest 
ja seeläbi uuenenud põlevkivi arengukavas esitatud riigi huvist ning strateegilistest 
eesmärkidest (vt alaptk 4.2.1 ja 4.3).  
 
4.2.3 Varu hindamise kriteeriumid 
 
Kasutuses olevad põlevkivivaru määramise majanduslikud kriteeriumid töötas 1997. 
aastal välja TTÜ Mäeinstituut. Põlevkivi kui maavara põhikriteeriumiks võeti tootsa 
kihindi energiatootlus, mis on kõikide kihtide (põlevkivi ja lubjakivi vahekihtide) 
paksuse, kütteväärtuse ja mahumassi (kuiv aine) korrutiste summa. Aktiivse varu 
majanduslikeks kriteeriumiteks kehtestati energiatootlus üle 35 GJ/m², erijuhtudel 
vähemalt 34 GJ/m². Passiivse varu majanduslikeks kriteeriumiteks võeti energiatootlus 
vahemikus 25−35 GJ/m². Nimetatud kriteeriumid olid kogu maardla põlevkivivaru 
ümberhindamise aluseks aastatel 1997−1999 ja selle täpsustamisel 2007. aastal.  
 
Põlevkivivaru määramise kriteeriumite väljatöötamisel 1997. aastal oli arvestatud vaid 
põlevkivi tahke kütusena kasutamise suunda. Tol ajal (1997−1999) vähenes põlevkivi 
tarbimine termiliseks töötlemiseks Eestis järsult, kuna põlevkiviõli kaotas 
konkurentsivõime seoses nafta hinna langusega maailmaturul alla 15 USD$/bbl. Õli 
tootmise tasuvust Eestis hinnati vaid nafta hinna juures üle 16 USD/bbl. Kuid juba 
2000. aastal saipõlevkiviõlitööstus mõõnaperioodist üle, sest nafta hind tõusis tasemeni 
20−30 USD/bbl. Tänapäeval on põlevkiviõli kui nafta asendaja väärtus oluliselt 
kasvanud, kuna nafta hind on tõusnud üle 100 USD/bbl.  
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Olemasolevatel andmetel on AS Eesti Energia viimastel aastatel seoses 
nafta kõrge hinnaga teeninud palju rohkem tulu õlitööstusest kui elektri 
tootmisest, kasutades selleks ühe ja sama kvaliteediga põlevkivi. 
 
See näitab, et põlevkivi kui maavara hindamise majanduslikud kriteeriumid tahke 
kütusena kasutamiseks ei pea paika põlevkivi kasutamisel termiliseks töötlemiseks. 
Seepärast on vaja kasutusele võtta uue põlevkivivaru määramise majanduslikud 
kriteeriumid. 
 
TTÜ Mäeinstituut esitas oma 2005. aasta alusuuringutes /28/ uued põlevkivivaru 
hindamise kriteeriumid. Tehti ettepanek seada põlevkivivaru kaevandamisväärse ehk 
aktiivse varu kvaliteedi alampiiriks tootsa kihindi energiatootlus 30 GJ/m², mis seni oli 
35 GJ/m². Energiatootluse uue alampiiri väljatöötamisel oli arvestatud muutunud 
majandusolukorda ja kasutatavate põlevkiviseadmete efektiivsuse kasvu. Passiivse varu 
arvutamise alampiiriks soovitati jätta endiselt põlevkivi energiatootlus 25 GJ/m². Tuleb 
arvestada asjaolu, et TTÜ Mäeinstituudi alusuuringud tehti ajal, kui nafta hind oli 
50−60 USD/bbl juures. Nagu mainitud, on see praeguseks tõusnud üle 100 USD/bbl, 
mis tähendab, et tõenäoliselt oleks tänaseks majanduslikult tasuv kaevandada põlevkivi, 
mille energiatootlus on juba ka alla 30 GJ/m². Kas reaalseks tasuvuspiiriks on 26 GJ/m², 
28 GJ/m² või mõni muu arv, sõltub juba konkreetse objekti tingimustest ja kaevandava 
ettevõtte äriplaanist.  
 
Käesoleval ajal kasutatakse suures osas ühe ja sama kvaliteediga peenpõlevkivi 
(0−25 mm) nii põletamiseks kui ka termiliseks töötlemiseks tahke soojuskandjaga 
seadmetes Narvas, Kohtla-Järvel ja Kiviõlis. Erandiks on generaatorites utmiseks 
kasutatav kõrgema kvaliteediga tükikivi (25−125 mm), mis moodustab tänapäeval alla 
10% kogu kasutatavast põlevkivi mahust ning tulevikus väheneb veelgi uute 
peenpõlevkivi kasutatavate seadmete kasutusele võtmisega. Vajaliku kvaliteediga 
tükikivi on võimalik saada kõikidest kaevandustest ja karjääridest mäemassi 
rikastamisega ehk põlevkivikihtide selektiivse väljamisega. Seega pole põlevkivivaru 
jaotada ega reserveerida erinevate tööstusharude tarbeks tõenäoliselt otstarbekas.  
 
Seega tuleb riigi põlevkivivaru ajakohastatud hindamiseks muuta aktiivse 
tarbevaru kriteeriume 35 GJ/m²-lt 30 GJ/m²-le. Seejuures ei tohiks olla ettevõtetel 
piiratud ka kaevandamine madalama energitootlusega alal, sest tegeliku 
kaevandamisväärse varu alumise piirmäära määrab iga ettevõtja ise, lähtudes oma 
kasutadaolevast tehnoloogiast ja äriplaanist. Kriteeriumi näol on tegemist 
vahendiga, mille abil saab riik hinnata maavaravarusid, see ei ole otseselt 
tasuvuspiir. 
 
Põlevkivivaru jaotamine kriteeriumite alusel erinevate tööstusharude tarbeks pole 
otstarbekas. 
 
Tootsa kihindi kaevandamisväärsuse piiri alandamisega kuni 30 GJ/m²-ni muutuks 
aktiivseks praegu majanduslikult passiivsed tarbevarud ligi 340 mln t24 ulatuses, millega 
saaks uute kaevanduste planeerimisel tulevikus arvestada. Alad, kus on arvel madala 

                                                 
24 Aktiivsete varude hulka pole loetud keskkonnakaitseliste piirangute tõttu passiivseid varusid, need 
jäävad ka kriteeriumite muutmisel passiivseks 
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usaldusväärsusega reservvaru, vajavad veel täiendavaid uuringuid, st ka nende alade 
lisandumine kaevandamisväärseks tulevikus on võimalik25. 
 
Nimetatud perspektiivseid alasid on detailsemalt käsitletud alapeatükis 4.4.2. 

                                                 
25 Kriteeriumite alandamisel muutuks aktiivseks üle 230 mln t reservvaru. 
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4.3 Riigi põlevkivi kasutamise vajaduse ja võimaluse ning ettevõtete põlevkivi 
kaevandamise soovide võrdlus 
 
Riigi huvi on alapeatükis 4.2.3 defineeritud alljärgnevalt. 
 
Riigi huvi on, et põlevkivi kui rahvuslikku rikkust kasutatakse ratsionaalselt ja 
tulutoovalt, rakendades kaevandamisel ja töötlemisel parimat võimalikku 
tehnikat, kasutades põlevkivi ja sellega kaasnevaid loodusvarasid efektiivselt ning 
võimalikult väikese negatiivse keskkonna- ja sotsiaalse mõjuga nii, et oleks tagatud 
riigi energeetiline sõltumatus ning põlevkivisektori jätkusuutlik areng. 
 
Riigi põlevkivi kasutamise vajaduse tingib eesmärk tagada või vähendada energeetilist 
sõltumatust vabariigi varustamisel nii elektrienergia kui ka vedelkütustega. Võimaluse 
määravad aga keskkonnakaitselised piirangud ja elanikkonna sotsiaalne taluvus. Riigi 
huvides on, et põlevkivi kasutamist ratsionaalselt ehk soodustada põlevkivi kasutust 
viisil, mis katab ühest küljest vajadused ja teisalt annab suuremat tulu. 
 
Peale põlevkivi kasutamise keskkonnakaitseliste piirangute kehtib praegu piirang 
kaevandamise aastamäära näol, mis maapõueseaduse alusel võimaldab aastas 
kaevandada keskkonnaregistris arvel olevat põlevkivivaru kuni 20 miljonit tonni. 
 
Samas on põlevkivi kaevandavad ja kasutavad ettevõtted viinud läbi uuringuid ja teinud 
ning ka kavandanud teha investeeringuid, et muuta põlevkivi kaevandamine ja kasutus 
efektiivsemaks ning keskkonnasäästlikumaks. Seetõttu on otstarbekas kehtestatud 
kaevandamise aastamäär uuesti üle vaadata ja analüüsida, milline oleks selle 
vastuvõetav arvväärtus lisaks keskkonnahoidu arvestades ka energeetilise 
sõltumatuse tagamise ja riigi tulu maksimeerimise seisukohast lähtudes, arvestades 
muutunud turu tingimusi ja sellest sõltuvalt ka uues põlevkivi arengukavas 
sätestatud riigi huvi ning strateegilisi eesmärke. 
 
Põlevkivivajaduse hindamiseks ajaperioodiks 2016−2030 küsitleti kõiki põlevkivi 
kasutavaid ettevõtteid ning alltoodud kirjelduses on lähtutud ettevõtete esitatud 
soovidest/plaanidest, mis lähtudes poliitilistest otsustest, ettenägematute 
keskkonnakaitseliste piirangute, muutuva turusituatsiooni jms tõttu ei pruugi reaalselt 
rakenduda.  
 
Elektri- ja soojusenergia tootmist põlevkivi otsepõletamisel jätkavad AS Narva 
Elektrijaamad kogu vaadeldaval perioodil ja Sillamäe Soojuselektrijaam kuni aastani 
2025. Ahtme Soojuselektrijaamas lõpetatakse põlevkivi põletamine 2012. aasta lõpuks. 
Kohtla-Järve Soojuselektrijaam ja Kiviõli Soojuselektrijaam kasutavad 
energiatootmiseks uttegaasi ning põlevkivi otsepõletamist ei kavanda. Soojusenergia 
tootmist põlevkivi otsepõletamisel jätkatakse Balti Elektrijaamas koostootmisrežiimil 
senisel tasemel, soojatarbimise kasvu ei prognoosita. 
 
Narva Elektrijaamades jäävad töösse kaks keevkiht- ja kaheksa tolmpõletuskateldega 
energiaplokki. Neljale tolmpõletusplokile on paigaldatud suitsugaaside vääveldioksiidist 
puhastamise seadmed (deSOx seadmed) ja samadele energiaplokkidele paigaldatakse 
aastaks 2016 ka lämmastikoksiidide puhastamise seadmed (deNOx seadmed). Seega on 
kavandatud, et keevkiht- ja puhastusseadmetega energiaplokid, mis vastavad kehtivatele 
keskkonnanõuetele, jäävad töösse kogu vaadeldavaks ajaperioodiks ehk aastani 2030. 
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Neile lisandub 2015. aastal valmiv Auvere Elektrijaama keevkihtkatlaga energiaplokk. 
Narva Elektrijaamade neli ilma puhastusseadmeteta tolmpõletusplokki on kavas jätta 
töösse piiratud kasutusajaga 17 500 tundi kuni aastani 2023 ja pärast seda need 
suletakse. Viimaste töösse jätmiseks aastani 2023 on ettevõttel vaja veel esitada taotlus 
ja Keskkonnaministeeriumilt saada positiivne otsus. 
 
Põlevkiviõli tootmist jätkavad kõik seni õlitootmisega tegelevad ettevõtted: AS VKG 
Oil, AS Eesti Energia Õlitööstus ja Kiviõli Keemiatööstuse OÜ. Seejuures AS VKG Oil 
ja AS Eesti Energia Õlitööstus on kavandanud oluliselt suurendada tootmismahte 
käesoleva tasemega võrreldes. AS VKG Oil ja Kiviõli Keemiatööstuse OÜ jätkavad nii 
olemasolevate GSK-protsessil kui ka TSK-protsessil põhinevate utteseadmete 
kasutamist (vt alaptk 3.5). AS VKG Oil on alustanud teise Petroter-3000 seadme ehitust 
ja ka kolmanda analoogse seadme ehituseks on investeerimisotsus tehtud. Kavas on ka 
rafineerimistehase ehitus. Kiviõli Keemiatööstuse OÜ uute seadmete ehitamiseks 
investeerimisotsuseid teinud veel ei ole, kuid kavas on tootmist laiendada. AS Eesti 
Energia Õlitööstus jätkab kahe olemasoleva Enefit140 seadme käitamist. Esimene 
Enefit280 on plaanis töösse viia jaanuaris 2013, teise ehitamiseks tehakse 
investeerimisotsus orienteeruvalt mais 2013. Kavas on ka kolmas, selle 
investeerimisotsus tehakse hiljem. Põlevkivivajadust on arvestatud kolme Enefit280 
tarvis. Kavas on rajada ka rafineerimistehas aastaks 2016. 
 
Tsemendi tootmist jätkab AS Kunda Nordic Tsement samadel tootmismahtude 
tasemetel nagu praegu. Aastaks 2020 vahetatakse olemasolevad märgmeetodil 
põletusahjud kuivmeetodi vastu tootmismahte oluliselt muutmata. 
 
Ettevõtete põlevkivi kasutamise soovid on esitatud tabelis 4.23. On oluline märkida, et 
nimetatud tabelis toodud kaubapõlevkivi koguseid on põhiliselt hinnatud, lähtudes 
põlevkivi kättesaadavusest, mida piirab maapõueseaduses kehtestatud kaevandamise 
aastamäär 20 mln t ja välja antud kaevandamisload. Järgnev viide tabelite ja jooniste 
juures kehtivat kaevandamise aastamäära arvestades on aga tinglik, kuna arvutuslik 
aastane vajadus siiski ületab veidi kehtivat aastamäära. 
 
Tabel 4.23. Kaubapõlevkivi vajadus viieaastastel perioodidel kokku 
tegevusvaldkondade kaupa kehtivat kaevandamise aastamäära arvestades, tuh t (lisa 6) 
 

Tegevusvaldkond 2016−2020 2021−2025 2026−2030 
Elektrienergia 47 140 41 250 22 155 
Soojusenergia 1435 1435 1385 
Põlevkiviõli 73 986 76 320 76 320 

Tsement 1250 1500 1500 
Viie aasta peale kokku 123 811 120 505 101 360 

Ühe aasta arvutuslik keskmine 24 762 24 101 20 272 
Kaevandamise aastamäär * 24 000 

* kaubapõlevkivis (arvutuslik) 
 
Energia tootmiseks kasutatakse kaubapõlevkivi keskmise kütteväärtusega 8,4 MJ/kg. 
Tsemenditööstuses peab kaubapõlevkivi kütteväärtus olema vähemalt 10 MJ/kg ja MgO 
sisaldus põlevkivi mineraalosas alla 5%. Põlevkiviõli tootmiseks on sõltuvalt 
tehnoloogilisest protsessist vaja erineva kvaliteediga põlevkivi. Generaatorprotsessi 
puhul on vaja kaubapõlevkivi tükisuurusega 25−125 mm ja kütteväärtusega 
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11−12,5 MJ/kg, TSK-protsessi puhul ei ole kvaliteedinõuetest tingitud olulisi 
piiranguid. Saab kasutada nii madala kütteväärtusega peenpõlevkivi kui ka rikastatud 
põlevkivi. Joonisel 4.38 on näidatud orienteeruv kaubapõlevkivi vajadus nii generaator- 
kui ka TSK-protsessiga seadmete tarvis. 
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Joonis 4.38. Orienteeruv kaubapõlevkivi vajadus generaator- ja TSK-protsessiga 
seadmetele viieaastaste perioodide peale kokku, tuh t (lisa 6) 
 
Joonisel 4.38 on näidatud kaubapõlevkivi vajaduse osakaalud tegevusvaldkondade 
kaupa kehtivat kaevandamise aastamäära arvestades kogu vaadeldava ajaperioodi 
(2016−2030) peale kokku. 
 
Kui möödunud perioodil 2007−2011 prevaleeris põlevkivi kasutamine 
elektrienergia tootmiseks (74%), siis vaadeldaval perioodil kavandavad 
ettevõtted suurendada põlevkivi kasutamist põlevkiviõli tootmiseks (ligi 
66%) ja seda elektrienergia tootmise arvelt. 
 

Tabelis 4.24 on näidatud kaubapõlevkivi aasta keskmised vajadused 
tegevusvaldkondade lõikes kehtivat kaevandamise aastamäära arvestades. Tabelis 
toodud mahud on arvutuslikud viieaastase perioodi kohta. Maksimaalne aastase 
põlevkivikasutuse maht on perioodil 2016−2020, mis ületab veidi 24 700 tuh t aastas.  
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Joonis 4.39. Kaubapõlevkivi vajaduse osakaalud tegevusvaldkondade lõikes kehtivat 
kaevandamise aastamäära arvestades, % (lisa 6) 
 
Tabel 4.24. Kaubapõlevkivi aasta keskmised vajadused tegevusvaldkondade lõikes 
kehtivat kaevandamise aastamäära arvestades, tuh t (lisa 6) 
 

Tegevusvaldkond 2016−2020 2021−2025 2026−2030 
Elektrienergia 9428 8250 4431 
Soojusenergia 287 287 277 
Põlevkiviõli 14 797 15 264 15 264 

Tsement 250 300 300 
Kokku 24 762 24 101 20 272 

 
AS Eesti Energia on esitanud täiendavalt ülaltoodud andmetele põlevkivivajaduse 
hinnangu, lähtudes ettevõtte võimekusest kasutada põlevkivi elektri tootmiseks 
olemasolevate seadmete baasil. Täiendavad põlevkivi kasutamise mahud on arvestatud 
ainult elektrienergia tootmiseks ning ettevõtte kinnitusel täidetakse seejuures kõiki 
keskkonnakaitsenõudeid. Teised põlevkivikasutajad täiendavaid ettepanekuid teinud ei 
ole, kuid teadaolevalt on ka neil kavas mõningane võimekusevaru, mistõttu on uue 
põlevkivi arengukava koostamise käigus kõigi ettevõtetega vaja seda aspekti veel 
kindlasti täpsustada. 
 
Tabelis 4.25 on toodud kaubapõlevkivi vajadus tegevusvaldkondade lõikes ettevõtete 
võimekust arvestades ja joonisel 4.40 vajaduse osakaalud tegevusvaldkondade lõikes. 
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Tabel 4.25. Kaubapõlevkivi vajadus tegevusvaldkondade lõikes ettevõtete võimekust 
arvestades, tuh t* (lisa 6) 
 

Tegevusvaldkond 2016−2020 2021−2025 2026−2030 
Elektrienergia 78 211 78 239 73 527 
Soojusenergia 1435 1435 1385 
Põlevkiviõli 73 986 76 320 76 320 

Tsement 1250 1500 1500 
Kokku 154 882 157 494 152 732 

* Tabeliga 4.23 võrreldes on täiendavalt arvestatud ainult AS-i Eesti Energia esitatud võimekust kajastav 
põlevkivi vajadus elektrienergia tootmiseks 

 

 
 
Joonis 4.40. Kaubapõlevkivi vajaduse osakaalud tegevusvaldkondade lõikes ettevõtete 
võimekust arvestades, % (lisa 6) 
 
Tabelis 4.26. on näidatud kaubapõlevkivi aasta keskmised vajadused 
tegevusvaldkondade lõikes ettevõtete võimekust arvestades. Tabelis toodud mahud on 
arvutuslikud, lähtudes viieaastaste perioodide vajadustest.  
 
Tabel 4.26. Aasta keskmised kaubapõlevkivi vajadused tegevusvaldkondade lõikes 
ettevõtete võimekust arvestades, tuh t* (lisa 6) 
 

Tegevusvaldkond 2016−2020 2021−2025 2026−2030 
Elektrienergia 15 642 15 648 14 705 
Soojusenergia 287 287 277 
Põlevkiviõli 14 797 15 264 15 264 

Tsement 250 300 300 
Kokku 30 976 31 499 30 546 

* Tabeliga 4.24 võrreldes on täiendavalt arvestatud ainult AS-i Eesti Energia esitatud võimekust kajastav 
põlevkivivajadus elektrienergia tootmiseks 
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Maksimaalne aastase põlevkivi kasutamise maht langeb perioodile 
2021−2025 ja on ligi 31 500 tuh t aastas. Kasutades kaubapõlevkivi 
ümberarvestuse koefitsienti keskkonnaregistris arvel olevaks põlevkiviks 
ehk 1,2, saame selleks vajalikuks kaevandatavaks põlevkivi koguseks 
~26,25 mln t. 
 
Alapeatükis 4.2.1 on esitatud arvutus, leidmaks, kui palju põlevkivi on võimalik 
maksimaalselt teadaolevate (ka kindlalt kavandatud) tootmisvõimsuste baasil kasutada 
keskkonnakaitselisi piiranguid arvestades. Arvutused on tehtud eeldusel, et nimetatud 
võimsusi kasutatakse aasta jooksul nimikoormusega arvutusliku aastase kasutusteguriga 
ehk arvutus näitab maksimaalset piiri, mida on võimalik tarbida. Tulemuseks saadi 
28,8 mln t kaubapõlevkivi (8,4 MJ/kg kütteväärtusele taandatuna) aastas. Sealjuures on 
tagatud keskkonnanormid ja piirangud. Arvutuse tulemust on võrreldud ka tabelis 4.26 
ajaperioodil 2021−2025 toodud ettevõtete soovidega. Võrreldavate kütteväärtuste juures 
andis arvutus 11% väiksema tulemuse kui ettevõtete soovitu, mis näitab, et ettevõtted on 
oma võimekust üle hinnanud. See asjaolu kinnitab veelkord vajadust uue põlevkivi 
arengukava koostamisel detailsemalt analüüsida ettevõtete soovide põhjendatust.  
 
Peale kaevandatud põlevkivi otsese kasutamise tuleb lahendada ka aherainemägede 
läbitöötamisel tekkiva peenpõlevkivi kasutamine. Teemat on detailsemalt käsitletud 
käesoleva töö alapeatükis 3.6. Nii on AS-i Ahtme Killustik aheraine killustikuks 
ümbertöötlemisel tekkiv peenpõlevkivi ladustatud (ladestatud) sealsel 
tööstusterritooriumil (hinnanguliselt vähemalt 1 mln t). Sama probleem on ka Edise 
aheraineladestuse puistangust nr 3 killustiku tootmisel. Hinnanguliselt, 
kaevandamisjäätmehoidlates tänaseks ladestatud aheraine sisaldab põlevkivi enam, kui 
on praegune aastane põlevkivi kaevandamise maht. 
 

Teiseks veel kasutamata ressursiks on põlevkivi utmisel generaatorprotsessil 
põhinevatel seadmetel tekkiv poolkoks, milles on orgaanikat veel 6−8%. Praegu 
ladestatakse poolkoks põhiliselt prügilates. Keskkonnateabe Keskuse andmetel tekkis 
2011. aastal põlevkivi poolkoksi kokku veidi üle 1001 tuh t, millest taaskasutust leidis 
ligi 271 tuh t. Poolkoksi on taaskasutatud vanade poolkoksimägede sulgemisel 
kattepinnase komponendina. AS-il Viru Keemia Grupp on ette valmistatud projekt 
poolkoksi taaskasutamiseks tsemenditööstuses. Projekt on investeerimisotsuse ootel. 
Uurimist vajaks poolkoksi kasutusvõimalused energia tootmiseks, sealhulgas selle 
õiguslik aspekt. Kui poolkoks on ohtliku jäätmena arvele võetud, tuleb seda ka 
energiatootmisel käidelda kui ohtlikku jäädet, mis komplitseerib poolkoksi taaskasutust. 
Seega tuleb lihtsustada poolkoksi taaskasutust. 
 
Ettevaatlikult tuleks suhtuda ettepanekutesse võtta kasutusse poolkoks vanadest 
mägedest. Ei ole uuritud, mis materjal on sinna ladestatud ja millises seisus see kogu 
mäe ulatuses on. Kohtla-Järve poolkoksimäe põleng (2012, juuli) annab tunnistust 
olukorra keerukusest. 
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4.4 Eesti põlevkivimaardla jaotamine kaevandamise perspektiivsuse ja 
kaevandamistundlikkuse järgi erineva tähtsusega kaevandamispiirkondadeks 
aastatel 2016−2030 koos põhjenduse ja võimaliku kaevandamistehnoloogia 
kirjeldusega 
 
Käesolevas aruandes tehtud prognoosi kohaselt (vt alaptk 3.1.4) ammendatakse 
mäeeraldiste varu Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-l aastaks 2020/2023, AS-il Kunda Nordic 
Tsement aastaks 2022, AS-il Eesti Energia Kaevandused aastaks 2038 ja OÜ-l VKG 
Kaevandused aastaks 2032. Arvestades, et kaevanduse rajamine on pikk protsess, mis 
võib aega võtta kuni kümme aastat, tekib prognoositud kaevandamismahtude juures 
ajavahemikus 2016−2030 vajadus uute kaevanduste ja/või karjääride rajamiseks. 
 
Käesolevas alapeatükis on vaadeldud potentsiaalseid alasid kaevanduste või karjääride 
rajamiseks, lähtudes maardla kaevandamistundlikkusest ja perspektiivsusest. 
 
4.4.1 Eesti põlevkivimaardla jaotamine kaevandamistundlikkuse järgi 
 
Põlevkivimaardlas tuleb järgida kõiki looduskaitse piiranguid. Looduse säilitamisel 
põlevkivimaardlas lähtutakse teaduslikest põhjendustest, looduskaitse kõrval ei jäeta 
tähelepanuta ka majanduslikke ja kultuurilisi aspekte ega sotsiaaltingimusi. 
 
Looduskaitseseaduse /29/ järgi tuleb riikliku kaitse alla võtta kõik I kaitsekategooria 
liikide elupaigad ning vähemalt 50% II kaitsekategooria ja 10% III kaitsekategooria 
liikide elupaikadest. Seega on kaitstavate eluslooduse objektide lisandumine pidev 
protsess ja kaitstavate alade moodustamine jätkub vastavalt teabe lisandumisele. 
Kaitstavate liikide puhul peaks abiks olema liigi tegevuskavad, neis tuleb arvestada ka 
muu looduskasutuse vajadustega. Kui liigi tegevuskava muud looduskasutust (ka 
maavarad) ei arvesta, võib tulemus olla ühekülgne. 
 
Eestis on kaitstava maismaa territooriumi (kaitse- ja hoiualad, kohaliku omavalitsuse 
objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid koos piiranguvööndiga) pindala 7848 km2 ehk 
moodustades 18%26 /30/ kogu Eesti pindalast. Kaitstavad alad moodustavad 29% Eesti 
põlevkivimaardla pindalast, seejuures seni kaevandamata alast 38%. Kaevandamata 
aladel on kaitstavaid alasid enam kui kaks korda rohkem kui Eestis keskmiselt ja 
seetõttu on vajalik täiendav tähelepanu eeskätt Eesti põlevkivimaardla aktiivse varuga 
aladel esinevate ohustatud ja kaitset vajavate liikide elupaikade ning loodusdirektiivi 
elupaigatüüpide tundlikkuse hindamiseks allmaakaevandamise suhtes. 
 
Eeltoodud arvudest on selge, et edasisel kaevandamisel tuleb põlevkivimaardlas aina 
sagedamini kokku puutuda looduskaitseobjektide põhjustatud piirangutega. 
Maapõueseaduse /2/ § 34 järgi keeldutakse kaevandamisloa andmisest alale, kus 
kaevandaja kavatseb kasutada avakaevandamist ja kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskiri 
keelab maavara kaevandamise või kaevandamine kahjustab loodusobjekti, mille kaitse 
alla võtmine on menetluses. Allmaakaevandamise korral keeldutakse kaevandamisloa 
andmisest, kui kaevandamine kahjustab kaitstavat loodusobjekti või loodusobjekti, 
mille kaitse alla võtmist menetletakse. 

                                                 
26 Maailmas ligi 13% ehk 17 miljonit ruutkilomeetrit /31/ 
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Eesti põlevkivimaardla kasutamisvõimaluse rajoneerimine, lähtudes keskkonnakaitse 
nõuetest (kaevandamistundlikkusest), on detailsemalt käsitletud AS-i Maves 2010. aasta 
aruandes /32/ ja TTÜ Mäeinstituudi 2005. aasta aruandes /28/. 
 
Kaevandamistundlikkuse kategooriad väljendavad ühetaoliste looduskaitseliste 
piirangute pindalalist levikut põlevkivimaardlas. Sisuliselt on grupeeritud ja liidetud 
kokku ühetaolisi piiranguid (näiteks avakaevandamise keeld) põhjustavad 
looduskaitseobjektide alad (sh kaitsevööndid) erinevateks kaevandamistundlikkuse 
kategooriateks. Kokkuvõtvalt on põlevkivimaardla kaevandamistundlikkuse 
rajoneerimine eelmainitud 2010. aasta aruande põhjal esitatud alljärgnevas tabelis 4.27. 
Korrates aruandes I kaevandamistundlikkusega alade arvestust 2012. aasta andmetega, 
saadi esimese kaevandamistundlikkusega ala suurenemiseks summaarselt 1 km2, 
üksikaladena on muutused kohati olnud suuremad.  
 
Tabel 4.27. Kaevandamistundlikud alad arvel olevate maavaravaru plokkidel  
 

Eesti põlevkivimaardla 
 pindala 1648 km2 

Kaevandamis-
tundliku ala pindala, 

km2 

Kaevandamis-
tundlikkuse 

kategooriata ala, km2 
Lisanduv 
osa km2 

I kaevandamistundlikkuse 
kategooria 

456 1192 

I + II kaevandamistundlikkuse 
kategooria 

467 1181 11 

I + II + III kaevandamis-
tundlikkuse kategooria 

472 1176 5 

I + II + III + IV kaevandamis-
tundlikkuse kategooria 

539 1109 67 

 
Ülaltoodust tabelist näeme, et Eesti põlevkivimaardlas on määravaks I 
kaevandamistundlikkuse kategooria alad (kokku 85% kaevandamistundlikkusega 
aladest, 28% maavaravaru plokkide pindalast). Suures osas looduskaitselised piirangud 
kattuvad, madalama kaitsekategooria liikide elupaigad asuvad enamasti kaitsealadel ja 
kõrgema kaitsekategooria liikide püsielupaikades jne. 
 
Kokku on 28% Eesti põlevkivimaardlast avakaevandamine looduskaitseliste piirangute 
tõttu välistatud (I kaevandamistundlikkuse kategooria). Allmaakaevandamine maardla 
põhjaosas on tehniliselt probleemne varu katvate kivimite vähese paksuse tõttu ja kogu 
põlevkivimaardlas johtuvalt nõudest mitte kahjustada kaitstavat loodusobjekti või 
loodusobjekti, mille kaitse alla võtmist menetletakse. 
 
Arvestada tuleb, et ulatuslikult kaitseala all kaevandamist raskendab ka asjaolu, et 
ventilatsiooni ja vee ärajuhtimist ei saa lahendada vaid maa all. Piirangud maa peale 
tulemiseta allmaakaevandamisele kaitsealade all seab ka ohutustehnika ning 
energiavarustus. 
 
Kommentaar: Need on tehnoloogilised piirangud, mis on lahendatavad ega saa riigil 
otsuste tegemisel aluseks olla. 
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Rangeimad on nõuded sihtkaitsevööndites, kus looduskaitseseaduse § 30 järgi ei 
arvestata loodusvarasid tarbimisvarudena27. Kui kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti, on 
sihtkaitsevööndis keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine. Kokku 
paikneb Eesti põlevkivimaardla varudega plokkidel olemasolevate ja projekteeritavate 
kaitsealade sihtkaitsevööndeid 342 km2 suurusel alal. 
 
Looduskaitseseadus kirjeldab piiranguid eeskätt kahemõõtmelisena, vastav piirang ei 
ulatu koonusekujuliselt maakera keskpunkti ega jätku taevalaotusesse (reeglina pole 
piiratud ka lennuliiklust kaitseala kohal). Nõiakaevu juures väljuvale Tuhala maa-
alusele jõelõigule pole kehtestatud kalda piiranguid, kallas on maismaavöönd28, piiratud 
pole sügavate veekihtide põhjaveevaru andmine kaitsealade sihtkaitsevööndite alla 
(veehaarded jäävad sihtkaitsevööndist välja) jne. 
 
Looduskaitselised piirangud toimivad efektiivselt ka kahemõõtmelisena, sest piiranguid 
tuleb arvestada kõigi mitmemõõtmeliste mõjude levikul. Põlevkivi kaevandamisel 
loodusobjekti ohustavatel mõjudel on enamasti kolm mõõdet, müra, vibratsioon, 
õhuheide, maapinna vajumine, niiskusrežiimi muutumine jne. Neid mõjusid peab 
põhjalikult käsitlema, välistamaks kaitstava loodusobjekti kahjustamist näiteks 
allmaakaevandamisel.  
 
Peale looduskaitseliste piirangute on kaevandamisele piirangud ka johtuvalt 
inimasustusest, ehitistest, tehnorajatistest, kaevudest, matmispaikadest, peal lasuvatest 
maavaradest (Sonda uuringuvälja põlevkivivaru ja Lääne-Kabala piirkonna 
fosforiidivaru ei saa tõenäoliselt käsitleda lahus) jne.  
 
Põlevkivi kaevandamisega kaasneva veekõrvalduse veeheite piiranguid 
pinnaveekogudesse menetletakse vee erikasutusloaga. Käesolevas 
kaevandamistundlikkuse alapeatükis neid ei käsitleta (maaparandusehitiste eesvoolude 
töökorras säilitamine, lõhejõed, allavoolu paiknevad Natura veekogud jne) nagu ka 
ranna või kalda piiranguvööndeid. Rand või kallas ei ole kaitstav loodusobjekt 
looduskaitseseaduse tähenduses /29/. 
 
I kategooria kaevandamistundlikkusega alad 
 
Alljärgnevalt vaatleme põhjalikumalt I kaevandamistundlikkusega loodusobjekte, kuna 
just need on kõige olulisemad looduskaitselised piirangud põlevkivi kaevandamisel.  
 
Eesti põlevkivimaardlas moodustavad I kaevandamistundlikkuse kategooria ala 
olemasolevad ja projekteeritavad kaitsealad (loodus- ja maastikukaitsealad) ning 
püsielupaigad29, I kaitsekategooria liikide elupaigad30, kaitsealused üksikobjektid 
kaitsevööndiga ning Natura linnu- ja loodusalad31. I kategooria 
                                                 
27 On laiem mõiste kui tarbevaru maapõueseaduse tähenduses. 
28 Kallasrada on kahemõõtmeline. 
29 Sisaldab nii esimese kui ka teise kaitsekategooria liike. Projekteeritavad püsielupaigad pole veel 100% 
kindlusega tulevased püsielupaigad, täpsustatakse kas liigi esinemine ja ala esinduslikkus alal on piisavad 
püsielupaiga moodustamiseks. 
30 I kaitsekategooria liikide puhul liikide kaitstuse tagatusest mujal kui nende esinemisalal rääkida ei saa. 
31 Eesti põlevkivimaardlas Natura linnu- ja loodusalad langevad kokku olemasolevate ja kavandatavate 
kaitsealade ning püsielupaikadega, välja arvatud Muraka linnu- ja loodusala Raju hoiuala Peipsi 
maardlaosa passiivse varu plokil 14 (2,2 ha) ja Sirtsi linnu- ja loodusala (29 ha) suurune osa Sonda 
maardlaosa passiivne varu 28. plokil ning Sirtsi loodusala Kunda jõe piires. Natura aladel ei nõuta range 
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kaevandamistundlikkusega looduskaitseobjektid paiknevad kokku 205-l maavaravaru 
plokil 390-st.  
 
I kaevandamistundlikkuse kategooria aladel on põlevkivi avakaevandamine välistatud32. 
Allmaakaevandamiseks ei anta maapõueseaduse /2/ § 34 lõike 1 punkt 3 kohaselt 
kaevandamisluba alale, kus kaevandamine kahjustab kaitstavat loodusobjekti või 
loodusobjekti, mille kaitse alla võtmine on menetluses. Allmaakaevandamise loa 
saamiseks peab olema tõestatud, et saab kaevandada ilma looduskaitseobjekti 
kahjustamata33. 
  
Põlevkivi aktiivse tarbe- või reservvaruga plokkidel kaitsealade sihtkaitsevööndeid ei 
paikne. Projekteeritavate kaitsealade, Selisoo kaitseala Kõrve ja Mõtuse ning Uljaste 
maastikukaitseala Uljaste oosi ja raba sihtkaitsevööndid jääksid aktiivse põlevkivivaru 
plokkidele.  
 
Aktiivse põlevkivivaru plokkidel paiknevad Kiikla ja Arvila metsise (II 
kaitsekategooria) püsielupaikade sihtkaitsevööndid ning projekteeritavatest 
püsielupaikade sihtkaitsevöönditest Arvila virgiinia võtmeheina (I kaitsekategooria) 
püsielupaiga sihtkaitsevöönd. Põlevkivi allmaakaevandamine Kiikla ja Arvila 
püsielupaikade all on tõenäoliselt võimalik, rakendades vajalikke ettevaatusabinõusid ja 
viies läbi pidevat kaitstava loodusobjekti seiret. 
 
Piiranguvööndis on mõningane majandustegevus lubatud, aga kui kaitse-eeskirjaga ei 
sätestata teisiti, on looduskaitseseaduse § 31 järgi piiranguvööndis maavara 
kaevandamine keelatud.  
 
Kokku paikneb kaevandamisloaga mäeeraldiste aladel I kategooria 
kaevandamistundlikkusega alasid ~12 km2. Suurimad on Kiikla metsise ja Kurtna rohe-
tilksambliku ja kollase virvesambliku püsielupaigad, Mäetaguse maastikukaitseala, 
Puhatu ja Muraka looduskaitseala ning projekteeritav Selisoo looduskaitseala. 
 
Kaevandamisluba taotletavatel aladel paikneb I kategooria kaevandamistundlikkusega 
alasid kokku ~40 km2 ulatuses. Suurimad on metsise püsielupaigad (Koolma, 
Kullikünka, Kaasiksoo, Mustassaare, Kamarna), Sirtsi ja Agusalu looduskaitseala ning 
projekteeritav Selisoo looduskaitseala. 
 
I kategooria kaevandamistundlikkusega alasid on kujutatud joonisel 4.41.  
 

                                                                                                                                               
kaitsekorra kehtestamist ega majandustegevuse täielikku keeldu. Kui inimese tegevus Natura aladel on 
kooskõlas kaitse eesmärkidega, pole välistatud ka maavarade allmaakaevandamine Natura alade all. 
Natura alad üksinda ei tähenda automaatset kaevandamiskeeldu allmaakaevandamise korral, peamine 
allmaakaevandamise takistus tuleneb asjaolust, et Natura loodusalad on reeglina märgalad kus peab 
säilima olemasolev niiskusrežiim, samuti loodusaladele jäävate kaitsealade ja püsielupaikade 
kaitsenõuetest.  
32 Maapõeseadus § 34. Kaevandamisloa andmisest keeldumine. Lõige 1 punkt 2. Loa taotleja kavatseb 
kasutada avakaevandamist ja kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskiri keelab maavara kaevandamise või 
kaevandamine kahjustab loodusobjekti, mille kaitse alla võtmine on menetluses. 
33 Maapõueseadus § 34. Kaevandamisloa andmisest keeldumine. Lõige 1 punkt 19. Keskkonnamõju 
hindamise tulemusel selgub, et kaevandamisega kaasneb oluline keskkonnamõju ja seda pole võimalik ära 
hoida ega leevendada. 
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Joonis 4.41. Eesti põlevkivimaardla I kategooria kaevandamistundlikkusega alad 
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II, III ja IV kategooria kaevandamistundlikkusega alad 
 
Eesti põlevkivimaardlas moodustavad II kategooria kaevandamistundlikkusega ala II 
kaitsekategooria liikide elupaigad (taimed, seened, samblikud, loomad), hoiualad, 
allikad ja allikaalad (pole üksikobjektina kaitse all, peamiselt nitraaditundliku ala 
olulised allikad ja allikaalad). Enamasti paiknevad II kaevandamistundlikkuse 
kategooria alad I kaevandamistundlikkuse kategooria alade piires (2010. aasta 
arvutustes jäi väljapoole 11 km2).  
 
III kaevandamistundlikkuse kategooria ala moodustavad III kaitsekategooria liikide 
elupaigad (taimed, seened, samblikud, loomad), poollooduslikud kooslused, lõhejõed 
ning karstialad34. Enamasti paiknevad III kaevandamistundlikkuse kategooria alad I ja II 
kaevandamistundlikkuse kategooriaga alade piires (2010. aasta arvutustes jäi väljapoole 
5 km2).  
 
IV kaevandamistundlikkuse kategooria ala moodustavad vääriselupaigad, kaitsmata 
põhjaveega alad, üleujutusohuga alad, jääkreostusega alad, seirejaamad, kaitsestaatuseta 
liigid, Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituudi koostatud „Eesti ürglooduse raamatu” 
objektid, jahipiirkonnad ja erinevate projektide ning inventuuride alad ja leiud 
(„Metsandusliku pärandkultuuri kaitse ja rakendamine”, „Eesti märgalade kaitse ja 
majandamise strateegia”, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu niidud, Eesti Looduse Fondi 
koostatud Natura inventuurid). Enamasti paiknevad IV kaevandamistundlikkuse 
kategooria alad I, II ja III kaevandamistundlikkuse kategooriaga alade piires (2010. 
aasta arvutustes jäi väljapoole 67 km2). 
 
II ja III kaitsekategooria liikide puhul saab rääkida liikide kaitstuse tagatusest35, 
loomaliikide puhul ka nende tagasitulekust pärast kaevandamist. Seetõttu ei käsitleta II 
ja III kaitsekategooria liikide kasvu- ja leiukohti väljaspool kaitsealasid I kategooria 
kaevandamistundlikkusega looduskaitseobjektidena, mis välistaksid põlevkivi 
avakaevandamise.  
 
II kaitsekategooria liikide korral võib saada loa avakaevandamiseks, kui liigi kaitse on 
piisavalt tagatud mujal kaitsealadel, hoiualadel või püsielupaikadel. Hoiualad võivad 
tulevikus muutuda kaitsealadeks, kui täpsustatakse alal vajalik kaitsekord. II kategooria 
kaevandamistundlikkusega loodusobjektidest on paljudel potentsiaali aja jooksul 
püsielupaik moodustada. Allikate puhul lisandub vajadus jätta suurem puhverala, kuna 
veeseaduse /63/ järgi ei tohi allikaid likvideerida ega kuivendada (keelatud on vee 
liigvähendamine). Allikate vooluhulga võimalik vähenemine johtuvalt kaevandamise 
mõjust ja vajalikud meetmed jäävad lahendada kaevandamisloa KMH-s.  
 
III kategooria kaevandamistundlikkusega looduskaitseobjektide paiknemine 
põlevkivimaardlas ei põhjusta allmaakaevandamise korral kaevandamiskeeldu. 
Tõenäoliselt leitakse kaevandusloa menetlemisel KMH käigus sobiv kompromiss 
leevendusmeetmete rakendamise kaudu. Võimalik on, et III kaitsekategooria liigi kaitse 
on piisavalt tagatud mujal kaitsealadel, hoiualadel või püsielupaikadel.  

                                                 
34 Reeglina karsti juures maa all ei kaevandata johtuvalt mäetehnilistest tingimustest. 
35 Kui keskkonnaregistris registreeritud elupaikadest või kasvukohtadest on vastavalt 50% või 10% 
kaitsealadel, hoiualadel või püsielupaikades. Kaitsealad, hoiualad või püsielupaigad tehakse 
esinduslikematest aladest. 
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Piiritlemata36 II ja III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi 
kaitse (looduskaitseseaduse § 48 lõige 4). 
 
IV kategooria kaevandamistundlikkusega loodusobjektide paiknemine 
põlevkivimaardlas ei põhjusta kaevandamise keeldu. Tõenäoliselt leitakse rahuldav 
kompromiss ka avakaevandamise korral. Sisuliselt on IV kategooria 
kaevandamistundlikkusega alad sellised, millede olemasoluga tuleb kaevandamisloa 
taotlemisel arvestada ja vajadusel keskkonnakaitsemeetmeid rakendada. Paljudel IV 
kaevandamistundlikkuse kategooria aladel (vääriselupaigad, ürglooduse objektid, ELF 
inventuurid, märgalad) on potentsiaali tulevikus muutuda looduskaitsealuseks objektiks.  
 
Soovitused 
 
Põlevkivi on kaevandatud juba ligi sadakond aastat, pindalaliselt on Eesti 
põlevkivimaardlast kaevandatud enam kui neljandik. Kaevandatud aladel toimuvast 
loodusväärtuste taastumisest on üsna vähe teada, kuid aja jooksul on selge, et ka 
istutatud metsad karjäärides ja loodusliku ilme säilitanud allmaakaevandamise alad 
võivad osutuda kaitsealustele liikidele sobivateks elupaikadeks.  
 
Kaitsealuste liikide elupaiku kaevandatud põlevkivialadel on Keskkonnaregistris vähe. 
Väljaspool olemasolevaid harvu kaitsealasid ja püsielupaiku on kaevandatud alal teada 
II kaitsekategooria kaitsealuste liikide laanerähn, põhja-nahkhiir, kuldking ning III 
kaitsekategooria liikide hiireviu, madal unilook, kahelehine käokeel, laialehine 
neiuvaip, pesajuur, roomav öövilge, suur käopõll ja künnapuu esinemine.  
 
Praeguseks kaevandatud aladel on pärast kaevandamisjärgset korrastamistööd toimunud 
loodusväärtuste aeglane isetaastumine. Mõõdetavaid tulemusi on vähe teada. 
Selgitamist vajab, kas kaevandatud aladel saab kaitsealuste liikide taastumiseks 
soodsamaid tingimusi luua.  
 
Vaja on saada ülevaade juba kaevandatud alade loodusväärtustest (taastumise 
kiirusest sellel 436 km2 suurusel kaevandatud alal), et võimaluste olemasolul 
parendada loodusväärtuste taastumist tulevikus kaevandatavatel aladel ja 
kaevandatud aladel kaevanduste sulgemisel.  
 
Otstarbekas on läbi viia kaevandatud alade loodusväärtuste inventuur. Täpsustada 
allmaakaevandamise mõju elupaikadele, analüüsida loodusliku seisundi taastumist 
korrastatud karjäärialadel, sh taimestiku, loomastiku jt kaitset vajavate liikide 
elupaikade taastumiseks paremate tingimuste loomise võimalusi. Oluline on inventuuril 
leitud liikide ja elupaigatüüpide keskkonnanõuete, eriti veerežiimist tulenevate nõuete 
osas kriteeriumite määratlemine.  
 
Seni kaevandamata põlevkivialadel on looduskaitseliste piirangutega kaetud 38%, 
mistõttu on uute kaevandatavate alade määratlemisel oluline saada ülevaade 
põlevkivikaevandamise mõjust kaitstavatele loodusobjektidele, seda nii kaevandatud kui 
ka perspektiivsetel aladel. 

                                                 
36 Piiritlemine on keskkonnaministri määruse püsielupaiga alad, isendikaitse on seega aladel, mis pole 
kaitsealade, hoiualade või püsielupaikadena piiritletud. 
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Võttes arvesse põlevkivikihindi energiasisalduse vähenemist põlevkivimaardla piires 
lõuna ja lääne suunas, on oluline aktiivse varu plokkide kaevandamistingimuste 
täpsustamine eeskätt I kaevandamistundlikkuse kategooria aladel. 
  
Arvestades liikide soodsa seisundi tagamiseks jäetud kaitsealuste alade suurt osakaalu 
Eesti põlevkivimaardlas, on looduskaitse osas oluline sätestada võimalikult täpsed 
keskkonnatingimused, mis peavad olema täidetud37, et kaevandamine ei kahjustaks 
kaitstavat loodusobjekti või loodusobjekti, mille kaitse alla võtmine on menetluses. 
Nende keskkonnatingimuste põhjal saab hinnata allmaakaevandamise teostatavust ja 
liigi kaitseks vajalike meetmete maksumust. Seejärel saab valida keskkonnakaitseliselt 
ja majanduslikult kõige põhjendatuma lahenduse või loobuda selles kohas 
kaevandamisest.  
 
Vajalik on Eesti põlevkivimaardla aktiivse varuga aladel esinevate 
ohustatud ja kaitset vajavate liikide elupaikade ning loodusdirektiivi 
elupaigatüüpide tundlikkuse hindamine allmaakaevandamise suhtes. 
 
Allmaakaevandamisest negatiivselt mõjutatavate ohustatud ja kaitset vajavate liikide 
elupaikade puhul tuleb välja tuua mõjutegurid, mis seda põhjustavad. Esitada 
ettepanekud konkreetsete nõuete osas, mida tuleb järgida elupaikade kaitseks 
allmaakaevandamisel (näiteks kaevandamise ajalised piirangud), käsitleda tuleb 
kaitsealuste taimede tundlikkust põhjaveerežiimi muutustele, arvestades ka nende 
sõltuvust mullakihis ja kvaternaarisetetes akumuleeruvast sademeveest (ülevaade, 
missugused kaitstavad liigid sõltuvad mullakihis ja kvaternaarisetetes akumuleeruvast 
sademeveest ning missugused on otseselt lubjalembelised ja põhjaveest toituvad).  
 
Arvestades metsise elupaikadest tulenevate piirangute laia ulatust (sobivad metsad), 
tuleks esitada hinnang metsise elupaikade säilitamise ja taastamise võimalustele 
allmaakaevandamise ajal ja pärast kaevandamist38.  
 
Vajalik on analüüsida kaevandatud alal ja kaevandamata alal tegureid, mis võivad 
takistada kaitsealustele liikidele sarnaste elutingimuste tekkimist, kui need olid enne 
kaevandamist. Võrrelda tuleb kaitsealuste liikide levikut ja elupaigatüüpide seisundit ja 
arvukust allmaakaevandatud ja seni kaevandamata aladel, hinnates seejuures ka 
kaevandamisest mitteolenevate mõjude ja tingimuste osakaalu. 
 
Pakutud uuring võimaldaks I kaevandamistundlikkuse kategooria alade osas 
kaitsetingimuste täpsustamist, mis võib vältida ülemääraste kulutuste tegemist 
energiatootluselt vähem efektiivsete alade kasutuselevõtu kaudu ja vähendada 
transpordikulutuste osakaalu põlevkivist energia saamisel.  
 

                                                 
37 Nõuded niiskusrežiimile, metsa/elupaiga tüübile ja vanusele, müra- ja maavõngetele ning muule liigi 
soodsat seisundit mõjutavatele häiringutele. 
38 On õige, kui metsise elupaigametsi juba praegu kaitseme, mitmekümne aasta pärast tuleb kaevandamise 
jõudes elupaiga alla  rakendada piisavad meetmed sealse elupaiga kaitseks, kui liik on endiselt ohustatud, 
allmaakaevandamisel säilib ka sobiv mets. Liikide kaitse kaevandamistingimuste sätestamisel tuleb 
hinnata, kas kaevandamise liiga keeruliseks muutmise ja seisakute maksumuse eest ei saaks midagi 
efektiivsemat teha ohustatud liigi heaks (kaevandatud karjäärides liigile sobivate alade tekke 
kiirendamine). 
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Esitatakse analüüs, milliseid ohustatud ja kaitset vajavate liikide elupaiku 
allmaakaevandamine pole oluliselt mõjutanud ja milliseid elupaiku on 
allmaakaevandamine mõjutanud. Samuti tuuakse välja liigid, mis on pärast 
kaevandamist taastumisvõimelised. Esitatakse ettepanekud kaitsealuste liikide ja 
elupaikade taastamiseks kaevandatud aladel ning tuuakse välja selle protsessi peamised 
takistused. Esitatakse põhjendatud ettepanekud vajadusel kaevandamistundlikkuse 
kategooriate täiendamiseks või muutmiseks. Töö tulemus on aluseks tulevaste 
kaevanduste ja karjääride kavandamisele, keskkonnamõju hindamisele ning vajadusel 
otsuste tegemisele õigusaktide ja keskkonnalubade muutmiseks. 
 
Suuremad I kaevandamistundlikkuse kategooria loodusobjektideta aktiivse maavaravaru 
alad paiknevad Lääne-Viru maakonnas Haljala ja Kohala uuringuväljal ning Ida-Viru 
maakonnas Sonda, Puhatu ja Seli uuringuväljadel ning Estonia kaeveväljal. 
Energiatootlikkuselt on neist suurima väärtusega Puhatu ja Estonia väljad.  
 
Kommentaar: Praegune praktika, kus kaevandamine keelatakse kaitstavate alade all, 
lähtudes rangelt selle administratiivsetest piiridest, on vale. Tuleb lähtuda teaduslikest 
põhjendustest ehk kaevandamise reaalsetest mõjudest kaitstavale alale, st kaevandamine 
kaitstava ala piirini võib siiski mõjutada kaitstava ala kaitse-eesmärke (mõju ulatub 
kaevandamise piirist kaitstava ala sisse), samas võib mõju puududa, kui kaevandatakse 
kaitstava ala all. Mõju olulisus ja ulatus sõltub juba konkreetse koha geoloogilistest 
tingimustest, kaitstava ala kaitse-eesmärkidest ja kaevandamistehnoloogiast.  
 
Kokkuvõte 
 
Arvestades kaevanduste rajamise pikka aega kestvat (kuni kümme aastat) 
ettevalmistusperioodi, on peale Uus-Kiviõli kaevanduse vajalik perioodil 2016−2030 
mõni uus kaevandus rajada või selle ettevalmistustöödega alustada.  
 
Põlevkivimaardlas säilinud varuga aladest on pindalaliselt 38% oluliste looduskaitseliste 
piirangutega (sh 342 km2 olemasolevate või projekteeritavate kaitsealade 
sihtkaitsevööndeid).  
 
Põlevkivimaardla kaevandatud ala (~436 km2) pilootaladel on vaja põhjalikult uurida 
kaitstavate liikide taastumist ja võimalusi selle kiirendamiseks, et leevendada põlevkivi 
kaevandamise mõju maastikule ja looduse mitmekesisusele.  
 
I kaevandamistundlikkuse kategooria looduskaitseobjektide ala välistab 
avakaevandamise, allmaakaevandamine võib olla võimalik, kui ollakse kindlad, et see ei 
kahjusta kaitseala eesmärgi täitmist (või kaitstavat loodusobjekti). Kui kaitseala 
ohustamine39 pole välistatud, rakendatakse enamasti ettevaatusprintsiipi. 
 
 
 
 

                                                 
39 Keskkonnaoht on olulise keskkonnahäiringu tekkimise piisav tõenäosus (keskkonnahäiring on 
inimtegevusega kaasnev vahetu või kaudne ebasoodne mõju keskkonnale, sealhulgas keskkonna kaudu 
toimiv mõju inimese tervisele, heaolule või varale või kultuuripärandile: keskkonnahäiring on ka selline 
ebasoodne mõju keskkonnale, mis ei ületa arvulist normi või mis on arvulise normiga reguleerimata). 
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4.4.2 Eesti põlevkivimaardla jaotamine perspektiivsuse järgi 
 
Käesolevas alapeatükis maardla perspektiivsuse hindamisel on lähtutud varu plokkide 
tootsa kihindi energiatootlusest (vt ptk 4.2.3). Eesti põlevkivimaardla tootsa kihindi 
võib energiatootluse järgi tinglikult jaotada kolmeks vööndiks. Kõige põhjapoolsema 
ehk tööstusliku vööndi põhjapiiriks on kihindi avamusjoon, lõunapiiriks – 
energiatootluse 35 GJ/m² samaväärtusjoon. Selle vööndi piiresse jäävad juba suletud (nr 
2, 4, Kukruse, Käva, Kiviõli, Kütte-Jõu, Kohtla, Pavandu) ning ka veel tegutsevate 
kaevanduste ja karjääride (Ahtme, Aidu, Estonia, Ojamaa, Narva, Põhja-Kiviõli, 
Sirgala, Sompa, Viru) mäeeraldised ning täielikult või osaliselt nendest lõuna poole 
jäävad uuringuväljad ehk reservalad (Uus-Kiviõli, Uljaste, Puhatu, üksikud varuplokid 
Permisküla, Seli, Sonda väljal). Puhatu, Permisküla, Uljaste, Seli ja Sonda 
uuringuväljadel levivad laialdaselt looduskaitsealad ja kaitsealuste liikide elupaigad, 
mis piiravad kaevandamist ja kus põlevkivivaru on arvele võetud kui mitte 
kaevandamiskõlblik ehk passiivne. 
 
Teine vöönd jääb tootsa kihindi energiatootluse 25−35 GJ/m² samaväärtusjoonte vahele. 
Selles vööndis paiknevad põhiliselt reservalad – Permisküla, Sonda, Oandu, Seli, 
Kohala, Pada, Kabala, Haljala, osaliselt ka Peipsi uuringuväljad. Varu vööndi piires on 
hinnatud passiivseks majanduslikel põhjustel ja suurtel aladel on varu samuti 
keskkonnapiirangute tõttu passiivne. Kohala kaeveväljal asub Ubja karjäär, kus on varu 
hinnatud avakaevandamise abikriteeriumite järgi aktiivseks tarbevaruks. 
 
Energiatootluse 25 GJ/m² joon määrab maardla lõunapiiri ja sellest lõuna poole jääb 
kolmas vöönd (tootsa kihindi energiatootlus 20−25 GJ/m²), kus paiknevad Tudu, 
Kõnnu, Rakvere uuringuväljad ja osaliselt Peipsi, mis jääb maardla piiridest välja. 
 
Nimetatud vööndeid on kujutatud joonistel 4.41 ja 4.42 (kaht esimest vööndit). 
 
Olemasolevad alad 
 
Kaevandamisload on antud esimeses kaevandamisväärsuse ehk aktiivse varu vööndis 
(v.a Ubja karjäär) 12 väljal ja kaevandamisväärne jääkvaru ehk mäeeraldiste varu 
31.12.2011. a seisuga moodustab ligi 661 mln t (vt alaptk 3.1.3).  
 
Kõige kõrgema energiatootluse (43−45 GJ/m²) ehk kaevandamisväärsusega on jääkvaru 
Ahtme, Tammiku, Kohtla ja Sompa mäeeraldistel (Ta – 33 mln t). Mõnevõrra 
madalama energiatootlusega (40−43 GJ/m²) on kihind Viru, Ojamaa, Sirgala, Estonia 
(põhjaosas) ning Narva, Põhja-Kiviõli, Estonia (lõunaosa) ja Uus-Kiviõli mäeeraldistel 
− 37−40 GJ/m², kus mäeeraldiste varu moodustab kokku 625 mln t.  
 
Potentsiaalsed alad 
 
Väljaspool mäeeraldisi reservaladel on põlevkivi üldvaru kogus 4013,1 mln t. Aktiivse 
tarbevaru osa sellest on 375 mln t ja aktiivse reservvaru osa 276 mln t. Viimased on 
alad, kus põlevkivivaru on majanduslikult aktiivne ja puuduvad I kaitsekategooria 
kaevandamistundlikkusega alad. Enam-vähem arvestatavad aktiivse tarbevaru kogused 
on nendest arvel vaid Puhatu ja Sonda uuringuväljal, mis moodustavad kokku 
216 mln t. 
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Reservaladest kõige kõrgema tootsa kihindi energiatootlusega (37−41 MJ/m²) aktiivse 
tarbevaru plokid on Puhatu uuringuväljal. Sellele alale planeeriti veel nõukogude ajal 
ehitada Kuremäe kaevandus. Kuid aktiivse tarbevaru kogus on siin väike − 135 mln t 
ning ala geoloogiline ehitus üsna keeruline. 
 
Palju madalama tootsa kihindi energiatootlusega (34,6 MJ/m²) on aktiivne tarbevaru 
Sonda uuringuväljal (80,9 mln t). Alale on esitanud kaevandamisloa taotluse OÜ VKG 
Kaevandused ja Kiviõli Keemiatööstuse OÜ (vt alaptk 3.4). 
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Joonis 4.42. Energiatootlus Eesti põlevkivimaardla kaeve- ja uuringuväljadel 
 
Kuna kõikidel nendel aladel ületab katendi paksus 15−20 m, on võimalik vaid 
allmaakaevandamine. Avakaevandamiseks on sobilik vaid Uljaste uuringuväli 
(energiatootlus 37−40 GJ/m²), kus varu on arvel aktiivse reservvaruna − 28,8 mln t. 
Varu kasutamiskõlblikuks ehk aktiivseks tarbevaruks muutmiseks on vajalikud 
täiendavad uuringud põlevkivi kvaliteedi, hüdrogeoloogiliste, ökoloogiliste ja 
mäenduslike kaevandamistingimuste täpsustamiseks.  
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Teisi üksikuid ja eraldi asuvaid aktiivse varu plokke Permisküla (Ta − 19,6 mln t), 
Puhatu (Ra − 17,9 mln t), Seli (Ta − 32,3 mln t) ja Estonia (Ra − 95,7 mln t) väljal võib 
vaadelda kui altkaevandamise reservi Narva, Sirgala ja Estonia mäeeraldistele.  
 
Et tagada põlevkivikasutuse jätkusuutlikkust ja planeerida põlevkivitööstuse arengut, 
tuleks arvestada ka põlevkivivaruga, mis tänapäeval on hinnatud majanduslikel 
põhjustel mittekaevandamisväärse ehk passiivsena tootsa kihindi energiatootlusega 
30−35 GJ/m² (vt alaptk 4.2.3).  
 
Tootsa kihindi kaevandamisväärsuse piiri alandamisega kuni 30 GJ/m²-ni muutuvad 
aktiivseks majanduslikult passiivsed, kuid keskkonnapiiranguteta (ilma I kategooria 
kaevandamistundlikkusega aladeta) varud Sonda väljal 190 mln t (energiatootlus 
31,9 GJ/m²), Oandu väljal 89 mln t (31,4−33,9 GJ/m²), Kohala väljal 216 mln t (31,6 -
34,2 GJ/m²) ja Seli väljal 35 mln t (32,4 GJ/m²) ning seega tekivad suured alad 
kaevandamisväärsete varudega uute kaevanduste rajamise planeerimiseks tulevikus. 
Peale selle muutub aktiivseks üksikuid väiksemaid põlevkivivaru plokke, mida saab 
vaadelda osade või laiendustena olemasolevatele või planeeritavatele kaevandustele ja 
karjääridele. Nimetatud alad, kus on arvel veel madala usaldusväärsusega aktiivne 
reservvaru, vajavad täiendavaid uuringuid. 
 
Kaevandamistehnoloogiliselt vaadeldes sobib enamikus neid alasid ainult 
allmaakaevandamiseks, avakaevandamiseks sobivad vaid Kohala ja Sonda välja 
põhjapoolsed osad (joonisel 4.43 „katendi samapaksusjoonest” põhja pool asuvad alad). 
 
Lähtudes eeltoodust ja alapeatükis 4.4.1 tulemustest, on perspektiivsed alad, mis on 
jaotatud kahte kategooriasse, toodud joonisel 4.43 ja detailsemalt tabelis 4.28. I 
kategooria perspektiiviga alad on need, mis kehtivate kriteeriumite järgi on 
majanduslikult aktiivsed ehk asuvad esimeses vööndis (joonisel 4.43 „tumesinine”) 
ja II kategooria alad on need, mis tootsa kihindi kaevandamisväärsuse piiri 
alandamisega kuni 30 GJ/m²-ni muutuksid majanduslikult aktiivseks (joonisel 4.43 
„helesinine”) ehk teine vöönd. Ettevaatusprintsiipi rakendades ei ole esialgu 
perspektiivsete hulka loetud alad, kus on I kategooria kaevandamistundlikkusega alad. 
Kaevandatavaks võib need lugeda alles siis, kui on tõestatud, et saab kaevandada ilma 
looduskaitseobjekti kahjustamata. Seda ka ainult allmaakaevandamisel, 
pealmaakaevandamine on seal välistatud. Välja on jäetud ka alad, millel on asustusest 
tingitud piirangud (näiteks Puhatu plokk 1) või keerukad mäetehnilised tingimused 
(näiteks Permisküla plokk 14). Reservvaru alad, kus puuduvad nimetatud piirangud, on 
samuti loetud perspektiivseteks, kuid eeldusel, et enne varu kasutuselevõttu tehakse 
täiendavad uuringud.  
 
Tabel 4.28. Eesti põlevkivmaardla perspektiivsed alad plokkide lõikes 
 

Perspektiiv Väli 

Tarbevaru Reservvaru 

Plokk 
Varu, 
mln t 

Energi-
tootlus, 
GJ/m2 

Plokk 
Varu, 
mln t 

Energi-
tootlus, 
GJ/m2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

Estonia    18 95,7 37,2 
Kohala 2 3,1    26,3 

Permisküla 
1 19,6 37,0 4 20,5 34,8 

23 8,0 36,2    
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1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

Puhatu 
4 73,3 41,3 2 8,5 40,0 
5 62,1 39,1 6 17,9 36,4 

Seli 1 32,3 35,2    

Sonda 
6 68,6 34,6    

13 12,2 34,6    
Uljaste    3 28,8 40,1 
Kokku  279,3   171,4  

II 

Kohala 
   3 57,8 31,6 
   5 71,1 34,2 
   7 87,0 33,6 

Oandu 
1 17,1 31,5    
8 59,4 31,4    

11 12,9 33,9    
Permisküla 5 21,6 33,6    

Puhatu    7 14,3 33,0 
Seli 9 35,3 32,4    

Sonda 

1 88,3 33,2    
15 8,5 33,1    
21 25,3 33,1    
25 68,4 31,9    

Kokku  336,8   230,2  

KOKKU 
 616,1   401,6  

1017,7 
 
Seega on I kategooria perspektiivsusega aladel aktiivset tarbevaru 279 mln t ja 
aktiivset reservvaru 171 mln t. II kategooria perspektiivsusega aladel on tarbevaru 
337 mln t ja reservvaru 230 mln t. Kokku on majanduslikult kaevandamisväärset 
varu perspektiivsetel aladel 1018 mln t, mis tagab Eesti põlevkivitööstuse 
varustatuse aastakümneteks. 
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Joonis 4.43. Eesti põlevkivimaardla perspektiivsed alad 
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4.5 Ülevaade rahvusvahelistest nõuetest ja Eesti õigusaktidest tulenevatest 
piirangutest põlevkivi kaevandamisel ja kasutamisel (õhuheitmed, looduskaitse 
jms) 
 

Nii põlevkivi kaevandajad/kasutajad kui ka riik, kes on praegu põlevkivi kui riikliku 
tähtsusega maavara omanik ning kes korraldab ja kujundab valdkonna toimimist 
mõjutavat seadusruumi ning majanduskeskkonda, peavad arvestama kõigi valdkonda 
mõjutavate riigis kehtivate normide, riiklike arengukavade ja rahvusvahelistest lepetest 
tulenevate nõuete ning võetud kohustustega, mis suunavad ja/või piiravad põlevkiviga 
seotud valdkondades tegutsemist. Pidades silmas uuendatud põlevkivi arengukava 
kehtimise ajavahemikku, tuleb kava koostamisel lähtuda ka võimalikest muudatustest 
valdkonda puudutavates nõuetes ja kohustustes sellel ajavahemikul, lähtuvalt parimast 
teadmisest, käimas olevatest siseriiklikest või rahvusvahelistest keskkonna-, energia- ja 
majanduspoliitilistest läbirääkimistest, protsessidest ja suundumustest. 
 
4.5.1 EL-i poliitikad ja direktiivid 
 
Euroopa Liidu (EL) poliitikate ja direktiivide koostamisel ning kujundamisel osalevad 
kõik EL-i liikmesriigid, sealhulgas Eesti. EL-i keskkonnapoliitika rakendamine toimub 
„ühiselt”, mis tähendab, et EL-i tasandil kokkulepitud keskkonnanõudeid ja norme 
rakendavad kõik liikmesriigid vastavalt kokku lepitud tasemetele ja tähtaegadele. 
Rahvusvaheliste keskkonnalepete sõlmimisel tegutsetakse ühise plokina, kusjuures 
ühisete eesmärkideni jõudmisel arvestatakse kollektiivset panust ja vajadusel lepitakse 
eri liikmesriikidele erinevate kohustustetasemetes kokku nn Burden sharing-printsiibil. 
 
1. EL-i kiima- ja energiapakett 
 
EL-i kliima- ja energiapaketi õigusaktid võeti ametlikult vastu 23. aprillil 2009 ja need 
jõustusid juunis 2009. EL-i kliima- ja energiapakett ehk nn kolmikpakett „20-20-20” 
sisaldab endas eesmärke vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaase 20%, tõsta 
energiatõhusust 20% ja tagada, et 20% energiavajadusest kaetakse taastuvate 
energiaallikatega /33/. 
 
Kliima- ja energiapaketi moodustavad neli õigusakti ning kaks täiendavat 
transpordialast õigusakti: 
− direktiiv 2009/29/EÜ, millega muudetakse EL-i heitkogustega kauplemise süsteemi 

ja mis hõlmab ligikaudu 40% EL-i kasvuhoonegaaside heitmest (puudutab EL-i 
emissioonikaubanduse süsteemi, ETS, kaasatud põlevkivikasutajatele lubatud CO2 
heitkoguste eraldamist ja kasutamist) /34/; 
 

− „jagatud jõupingutuste” otsus nr 406/2009/EÜ, millega seatakse siduvad riiklikud 
eesmärgid seoses heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmamata sektorite 
heitmega (seab piirangud ETS-i mittekaasatud ettevõtete ja sektorite, sh 
transpordisektori CO2-heitmetele, põlevkiviõli kasutamisele kütusena ja 
põlevkividiisli kasutamisele autokütusena) /35/; 
 

− direktiiv 2009/28/EÜ, millega seatakse siduvad riiklikud eesmärgid seoses 
taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamisega energeetikas (mõjutab põlevkivi 
kasutamise osakaalu elektri tootmisel) /36/; 
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− direktiiv 2009/31/EÜ, millega kehtestatakse õigusraamistik süsinikdioksiidi 

kogumise ja säilitamise tehnoloogia turvaliseks ning keskkonnahoidlikuks 
kasutamiseks (sisaldab nõudeid võimalikele põlevkivi kasutamisel tekkivate ja õhku 
paisatavate CO2-heitmete püüdmistehnoloogiatele) /37/; 
 

− määrus nr 443/2009, millega nõutakse uute autode CO2-heitme vähendamist 
keskmiselt 120 grammini km kohta ajavahemikul 2012−2015 ja 95 grammini km 
kohta aastaks 2020 (ei mõjuta otseselt põlevkivi kasutamist, aga võib põhjustada 
autotootjate seatavaid tingimusi põlevkiviõlist valmistatud autokütuste kvaliteedile) 
/38/; 

 
− muudetud kütusekvaliteedi direktiiv 2009/30/EÜ, millega kohustatakse 

kütusetarnijaid vähendama kasvuhoonegaaside heidet kütuse tooteahelas 6% võrra 
aastaks 2020 (sisaldab nõudeid võimaliku põlevkividiisli kvaliteedile ja 
kasutatavusele EL-i siseturul, sh määratakse põlevkiviõli ja -diisli olelusringi CO2 
intensiivsuse vaikeväärtus ja sätestatakse biomassi säästvuskriteeriumid 
koospõletamisel ja/või biokütuste tootmisel ning kasutamisel segamiseks 
põlevkividiisliga) /39/. 

 
EL-i energia- ja kliimapaketi direktiividega seatakse rida piiranguid põlevkivitoodete 
tootmisele ja kasutamisele eesmärgiga vähendada tootmise ja tarbimisega kaasnevate 
kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist. Energia- ja kliimapaketi meetmete jõustamisel 
väheneb oluliselt põlevkivist toodetud elektri konkurentsivõime võrreldes 
taastuvallikatest toodetud elektriga − lisanduv CO2-kvoodi hind, põlevkivi kui kütuse 
hinna tõus CO2-komponendi senisest enama maksustamise jne kaudu.  
 
Põlevkivikava uuendamisel tuleb näha ette meetmed põlevkivi kasutamise mahtude 
vähenemiseks elektri tootmisel seoses põlevkivielektri nõudluse vähenemisega. Ka 
tuleb riigi poolt võetud kasvuhoonegaaside vähendamise kohustusi (nii üldisi kui ka 
sektoripõhiseid) silmas pidades hoolikalt läbi kaaluda ja leida uuendatud põlevkivikavas 
meetmed, mis aitaksid kaasa põlevkivitööstuse kasvuhoonegaaside heitmete 
vähendamisele. 
 
Kommentaar: Põlevkivi kasutust elektri tootmisel dikteerib vaba turu tingimustes 
peamiselt konkurentsivõime, mis on sõltuvuses EL-i kliimapoliitikast (vt alaptk 4.12). 
Seetõttu ei ole ilmtingimata vajalik riigi poolt seada tehislikke piiranguid põlevkivi 
kasutamisele elektri tootmisel, kui kõiki keskkonnanõuded täidetakse, ja seeläbi 
täiendavalt vähendada selle konkurentsivõimet. Kliimapoliitikast tulenevalt 
põlevkivielektri konkurentsivõime vähenemisel, peab riigi elektrivarustatuse ja 
energeetilise sõltumatuse tagamiseks nägema ette meetmed alternatiivsete 
energiaallikate tootmisvõimsuste suurendamiseks ja/või olemasolevate jaamade 
efektiivsuse tõstmiseks, vähendades ühtlasi ka nende KHG-heitmeid.  
 
2. Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitmega majandus aastaks 2050 – edenemiskava (KOM(2011) 112) /40/ 
 
Euroopa Komisjon avalikustas 8. märtsil 2011 teatise: „Konkurentsivõimeline vähese 
CO2-heitmega majandus aastaks 2050 – edenemiskava” (edasipidi teatis), millele 
eelnesid avalikud arutelud huvigruppidega. Lisaks juba avaldatud transpordiküsimusi 
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käsitlevale valgele raamatule ning energiatõhususe tegevuskavale on antud teatis üks 
olulisemaid algatusi ressursitõhususe juhtalgatuse elluviimisel. 
 
Teatise eesmärgiks on vaadata pärast 2020. aastat kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise võimalusi sektorite põhiselt, täites heitkoguste vähendamise eesmärgi 
80−95% aastaks 2050 võrreldes 1990. aasta tasemega ning tagades nii Euroopa 
majanduse ülemineku vähese emissiooniga majandusele. Teatis toob välja sektorid, 
nagu energeetika, tööstus, transport, hooned ja põllumajandus, milles tehtud 
muudatused viivad madala süsinikuga majanduseni.  
 
Vähese CO2-heitmega majanduse edenemiskava konkreetne eesmärk on anda ülevaade 
sellest, kuidas EL-i poliitiline raamistik peaks järgmise kümne aasta jooksul ja pärast 
seda arenema, et 1) võimaldada kasvuhoonegaaside heitkoguste märkimisväärset 
vähendamist kooskõlas teadusandmetega, samal ajal 2) vähendades naftašokkide ja 
muude energiajulgeoleku probleemide ohtu ning 3) kasutades jätkusuutliku kasvu ja 
tööhõive võimalusi (mis on seotud uute vähese CO2-heitmega 
tehnoloogialahendustega), võttes samal ajal arvesse jätkusuutlikkuse ja 
ressursitõhususega seonduvaid üldisi kaalutlusi. Teatis toob välja, et EL-l tuleb hakata 
välja töötama asjakohaseid strateegiaid selles suunas liikumiseks ning liikmesriikidel 
koostada riiklikud edenemiskavad vähese CO2-heitmega majanduseni jõudmiseks, kui 
seda veel tehtud pole. Teatis lähtub Euroopa Ülemkogus 2011. aasta veebruaris 
veelkord kinnitatud EL-i eesmärgist vähendada kasvuhoonegaaside (edaspidi KHG) 
heidet 2050. aastaks 80−95% võrreldes 1990. aasta tasemega, hoidmaks temperatuuri 
tõusu alla 2 ºC. Teatis toob välja vahe-eesmärgid aastateks 2030 ja 2040 ning 
sektoripõhiste meetmete võimalused. Samuti on komisjon hinnanud investeeringute 
mahtu vähese CO2-heitmega tulevikus ning valikute rahvusvahelist mõõdet. 
 
Üldist 2050. aastaks seatud KHG 80−95%-lise vähendamise eesmärki silmas pidades 
tuuakse edenemiskavas välja, et kulutõhus ja järk-järguline üleminek nõuaks  
2030. aastaks EL-i KHG heitme vähendamist 40%, 2040. aastaks 60% ning  
2050. aastaks 80% võrreldes 1990. aastaga. Heitme vähenemine suureneks aja 
jooksul seda rohkem, mida kättesaadavamaks muutub üha suurem valik kulutõhusaid 
tehnoloogialahendusi. Praeguste poliitikameetmete täieliku rakendamise korral 
õnnestub EL-il 2020. aastaks vähendada heidet oma territooriumil 20% ning  
2030. aastaks 30% aastaga 1990 võrreldes. Samadel tingimustel suudetakse aga 2020. 
aastaks täita üksnes pool 20%-lisest energiatõhususe eesmärgist. Lähtudes juba 
saavutatust, tuleb EL-il hakata välja töötama asjakohaseid täiendavaid strateegiaid, eriti 
energiatõhususe valdkonnas. Komisjoni analüüsist selgub, et energiasektori KHG 
heidet oleks aastaks 2050 võimalik vähendada 93−99% võrreldes aastaga 1990. 
 
Elektrienergial on vähese CO2-heitmega majanduses keskne osa, samal ajal peab olema 
tagatud varustuskindlus ning konkurentsivõime. Komisjoni analüüs on näidanud, et 
vähese CO2-heitmega toodetud elektri (nt taastuvad energiaallikad) kasutamisega on 
aastaks 2050 võimalik CO2-heitmest peaaegu täielikult vabaneda ja elektriga saab 
osaliselt asendada transpordi- ja küttesektoris kasutatavaid fossiilkütuseid. Kuigi 
nimetatud kahes sektoris kasutatakse edaspidi elektrit üha rohkem, peaks tänu tõhususe 
pidevale paranemisele üldine elektritarbimise kasv jääma tavapärastesse raamidesse. 
Kergemini ja kiiremaid tulemusi toovaks valdkonnaks on energiatõhusus, kus komisjon 
teeb ettepaneku siduvateks kohustusteks ehitiste remondil/renoveerimisel, nõuded 
tööstusseadmetele, energiaauditid, parema efektiivsuse elektri ja sooja tootmiseks ning 
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targad elektrivõrgud /41/. EL-i elektrienergiasüsteem peab muutuma mitmekesisemaks 
ja varustuskindlamaks ilma, et piirataks liikmesriikide õigust valida oma tingimustele 
sobivaim energiaallikate kogum. Selleks tuleb laialdaselt kasutusele võtta olemasolevad 
tehnoloogiad, sealhulgas kõrgtehnoloogilised lahendused nagu fotogalvaanika, mis 
muutuvad aja jooksul odavamaks ja seega ka konkurentsivõimelisemaks, ning toetada 
uute tehnoloogiate loomist ja realiseerumist. Et energiasektor suudaks oma rolli täiel 
määral täita, võivad tulla kõne alla ka muud võimalused nagu energiakasutuse 
maksustamine. 
 
Elektrienergia keskne koht vähese CO2-heitmega majanduses nõuab taastuvenergia 
allikate suuremahulist kasutamist ja seega tuleb energiavarustuse pidevaks tagamiseks 
teha suuri investeeringuid võrkudesse /42/. Investeeringud arukatesse võrkudesse on 
vähese CO2-heitmega elektrisüsteemi puhul võtmetegur, mis teeb nõudluse tõhusa 
rahuldamise, taastuvenergia osakaalu suurendamise ja hajutatud energiatootmise 
laiendamise ning transpordi elektrifitseerimise märksa lihtsamaks. Tulu saab ühiskond 
tervikuna, sealhulgas tarbijad ja tootjad, kellele tagatakse töökindlam võrk, 
energiavarustuse kindlus ja heitkoguste vähenemine. Sellega seoses tuleks edaspidi 
mõelda, kuidas oleks võimalik poliitiliste meetmetega selliseid investeeringuid 
suurendada nii EL-i, riikide kui ka kohalikul tasandil ning pakkuda stiimuleid nõudluse 
paremaks haldamiseks.  
 
EL-i heitkogustega kauplemise süsteem (edaspidi kauplemissüsteem) on mitmesuguste 
vähese CO2-heitmega tehnoloogiate turule jõudmisel otsustava tähtsusega, andes 
energiasektorile võimaluse kohandada oma investeeringuid ja tegevusstrateegiaid 
muutuvate energiahindade ja -tehnoloogiatega. Et kauplemissüsteem täidaks 2050. 
aastani ettenähtud edenemiskava elluviimisel oma ülesannet, on vaja nii piisavalt 
tugevat süsiniku hinnasignaali kui ka pikaaegset prognoositavust. Sellega seoses tuleks 
kaaluda asjakohaste meetmete rakendamist, sealhulgas kauplemissüsteemi 
kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste piirmäära kokku lepitud lineaarset alandamist40. 
Komisjon tagab ka edaspidi EL-i kauplemissüsteemi püsimise peamise tegurina, mille 
abil CO2-heitme vähendamist toetavaid investeeringuid on võimalik teha kulutõhusalt. 
Samuti jälgib ta tähelepanelikult kõike süsinikdioksiidi lekkega seonduvat, et tagada 
tööstusele võrdsed võimalused. 
 
Komisjon kavatseb sektoripõhiste poliitiliste algatuste ja tegevuskavade (nt energia 
tegevuskava aastani 2050) väljatöötamisel ning juba ilmunud transpordiküsimusi 
käsitleva valge raamatu /43/ ja energiatõhususe tegevuskava /41/ edasisel analüüsil võtta 
aluseks selle edenemiskava. Järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamise 
käigus uurib komisjon, kuidas ELi rahastamisega saab toetada vahendeid ja 
investeeringuid, mida on vaja vähese CO2-heitmega majandusele ülemineku 
edendamiseks, võttes arvesse sektorite, riikide ja piirkondade erisusi.  
 
Teatise teemadega kattuvad mitmed teised tegevused. Komisjon avalikustas transpordi 
valge raamatu ja energiatõhususe kava 2011 ning enne 2011. aasta lõppu esitab energia 
2050 teatise ja keskkonnahoidlikku ehitamist käsitlevas teatises strateegia selle kohta, 

                                                 
40 Direktiiviga 2003/87/EÜ (mida muudeti direktiiviga 2009/29/EÜ) nähakse ette piirmäära lineaarne 
vähendamine 1,74 protsendipunkti võrra aastas. Piirmäära vähendamine on sätestatud heitkoguste 
direktiivis ning jätkub pärast 2020. aastat. 
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kuidas kõnealuse sektori keskkonna- ja kliimamõju vähendades suurendada selle 
konkurentsivõimet. 
 
3. Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Energia 2050 – edenemiskava 
(KOM(2011) 885) /44/ 
 
„Energia teekaardi 2050” avaldas Euroopa Komisjon 15. detsembril 2011. Tegevuskava 
eesmärk on saavutada 2050. aastaks seoses vähese CO2-heitmega seatud eesmärgid ning 
samal ajal ka suurendada Euroopa konkurentsivõimet ja varustuskindlust. Liikmesriigid 
kavandavad juba praegu oma tulevast energiapoliitikat, kuid jõud on vaja ühendada, et 
koordineerida pingutusi üldisemas raamistikus. Pärast tegevuskava käivitatakse 
järgmistel aastatel poliitikaalgatused konkreetsetes energiapoliitika valdkondades. 
Alustuseks tehakse järgmisel aastal ettepanekud siseturu, taastuvenergia ja 
tuumaohutuse küsimuses.  
 
Selleks, et saavutada 2050. aastaks eesmärk vähendada CO2-heidet üle 80%, peab 
Euroopa energiatootmine olema peaaegu CO2-vaba. Küsimusele, kuidas seda saavutada 
ilma energiatarneid katkestamata ja konkurentsivõimet kahjustamata, leiab vastuse 
komisjoni poolt täna esitatavast energiategevuskavast. Dokumendis kirjeldatakse mitme 
eri stsenaariumi analüüsi tulemustele tuginedes tagajärgi, mis kaasnevad CO2-vaba 
energiasüsteemiga, ning vajalikku poliitikaraamistikku. Selle abil peaks liikmesriikidel 
olema võimalik teha vajalikke energialiigivalikuid ja tagada erainvesteeringutele püsiv 
ärikliima eelkõige aastani 2030. 
 
Analüüs põhineb näitlikel stsenaariumitel, mille puhul on ühendatud neli põhilist CO2-
heitme vähendamise viisi (energiatõhusus, taastuvenergiaallikad, tuumaenergia ning 
süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine). Ükski neist stsenaariumitest ei pruugi 
tegelikkuses täielikult rakenduda, kuid need kõik osutavad asjaolule, et tulevaste aastate 
jaoks on olemas mitu aruka tegutsemise võimalust. 
 
2050. aasta energiategevuskavas on välja toodud mitu tegurit, millel on positiivne mõju 
mis tahes oludes, ning sellest tulenevalt määratakse täpsemalt kindlaks mõned 
põhiaspektid. 
− Energiasüsteemi CO2-heitme vähendamine on tehniliselt ja majanduslikult teostatav. 

Kõik CO2-heitme vähendamise võimalused vastavad heitmevähendamise eesmärgile 
ning pikemas perspektiivis võivad need olla praegusest poliitikast odavamad.  

− Eluliselt tähtsad on energiatõhusus ja taastuvenergia. Olenemata sellest, missugused 
konkreetsed energialiigid valitakse energeetikasüsteemi aluseks, on vaja suurendada 
energiatõhusust ja taastuvenergia osakaalu, et 2050. aastaks saavutada CO2-heitme 
vähendamise eesmärgid. Stsenaariumitest ilmneb ka, et elektrienergia hakkab 
mängima praegusest suuremat rolli. Kõik stsenaariumid sisaldavad erineval määral 
nii gaasi, naftat, kivisütt kui ka tuumaenergiat, niisiis on liikmesriikidel võimalik eri 
energialiike kasutada paindlikult tingimusel, et kiiresti luuakse hästi ühendatud 
siseturg.  

− Varases etapis tehtud investeeringud lähevad vähem maksma. Otsused vajalikku 
taristusse tehtavate ja 2030. aastasse ulatuvate investeeringute kohta tuleb teha nüüd, 
sest 30−40 aastat tagasi ehitatud taristu tuleb välja vahetada. Praegu tegutsedes on 
20 aasta pärast võimalik vältida kulukamaid muudatusi. EL-i energiasektori 
arengutendentsid eeldavad energia tootmiseks, ülekandmiseks ja salvestamiseks 
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nagunii sektori ajakohastamist ja paindlikumat taristut, nt piiriüleseid ühendusi, nn 
arukaid energiavõrke ja nüüdisaegseid vähese CO2-heitmega tehnoloogialahendusi. 

− Hinnatõusu ohjeldamine. Praegu tehtavate investeeringutega sillutatakse teed 
tulevastele soodushindadele. Elektrienergiahinnad peaksid tõusma kuni  
2030. aastani, kuid võivad seejärel langeda tänu väiksematele tarnekuludele, 
kokkuhoiupoliitikale ja täiustatud tehnikale. Kulud kompenseeritakse Euroopa 
majandusse tehtavate kestlike investeeringute, kohaliku tööhõive kasvu ja impordist 
sõltuvuse vähenemisega. Kõikide stsenaariumitega saavutatakse CO2-heitme 
vähenemine ilma suuremate erinevusteta üldkuludes või varustuskindluses.  

− Mastaabisääst on vajalik. Euroopa tasandi lähenemisviisiga saavutatakse kulude 
vähenemine ja suurem varustuskindlus paremini kui eri riikides samal ajal 
rakendatavate kavadega. Selline lähenemisviis hõlmab energia siseturgu, mis tuleks 
lõplikult välja ehitada 2014. aastaks.  

 
Tabel 4.29. Euroopa Liidu „Energia teekaardi 2050” sektoripõhised kasvuhoonegaaside 
vähendamise eesmärgid*, % /44/ 
 

KHG vähendus võrreldes 
1990. aastaga 

2005 2030 2050 

Elektri tootmine (CO2) -7% -54 kuni -68% -93 kuni -99% 
Tööstus (CO2) -20% -34 kuni -40% -83 kuni -87% 

Transport (k.a lennundus 
ja v.a merendus) 

+30% +20 kuni -9% -54 kuni -67% 

Kodumajapidamised ja 
teenustesektor (CO2) 

-12% -37 kuni -53% -88 kuni -91% 

Põllumajandus 
(mitte CO2) 

-20% -36 kuni -37% -42 kuni -49% 

Muud mitte CO2-heitmed -30% -72 kuni -73% -70 kuni -78% 
*Allikas: Euroopa Komisjon 
 
Juhul, kui EL võtab eesmärgiks vähendada KHG heitmeid üle 80%, siis peab riik valmis 
olema asendamaks CO2 rikkad elektri tootmisvõimsused (praegused põlevkivijaamad) 
alternatiivsete energiaallikatega ja/või tõsta põlevkivi kasutuse efektiivsust vähendades 
ühtlasi ka KHG heitmeid, mis arvestadas kava pikka perspektiivi võib tulevikus olla 
tehnoloogiliselt võimalik. 
 
4. Direktiiv 2010/75/EL ehk tööstusheitmete direktiiv (THD) /45/ 
 
Direktiiv liidab kokku senise direktiivi 2008/1/EÜ (nn IPPC direktiiv) ning kuue teise 
direktiivi sätted, et kehtestada ühtne regulatsioon tööstusheitmete kohta.  
 
THD kohaldatakse suure saastepotentsiaaliga tööstuslikele tegevustele, mis on 
defineeritud direktiivi lisas I, ent peale selle sätestatakse direktiivis nõuded suurte 
põletusseadmete, jäätmepõletus- ja -koospõletustehaste, orgaanilisi lahusteid kasutavate 
käitiste ja tegevuste ning titaandioksiidi tootvate käitiste jaoks. Peale mitme varasema 
direktiivi sätete ühendamise on THD-s sätestatud mitmeid uusi mõisteid ja nõudeid, 
millest olulisemad on: 
− parima võimaliku tehnika (PVT) kohaldamine senisest konkreetsemate nõuete 

kohaselt, sh Euroopa Komisjoni poolt PVT-järelduste ning PVT-viitedokumentide 
koostamine, mis võetakse lubades tingimuste määramisel aluseks; 
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− kohustused keskkonnakompleksloaga käitise tegevuse lõpetamisel; 
− keskkonnaalase kontrolli süsteemi väljatöötamise kohustus liikmesriikidele, et 

keskkonnakompleksloaga käitiste mõju oleks pideva uurimise all, mis võimaldaks 
lube ajakohastada; 

− uued heitme piirväärtused suurtele põletusseadmetele ning jäätmepõletus- ja -
koospõletustehastele, samuti titaandioksiidi tootvatele käitistele. 

 
Kuna tegemist on erinevaid valdkondi liitva direktiiviga, on ka selle sätted kaetud 
erinevates Eesti õigusaktides olevate normidega. Saastuse kompleksse vältimisega 
seonduvat reguleerib saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli seadus (SVKS) /46/, 
suurte põletusseadmete ning lenduvate orgaaniliste ühenditega seonduvat välisõhu 
kaitse seadus (edaspidi VÕKS) /47/, jäätmepõletus- ja koospõletustehastega seonduvat 
jäätmeseadus /4/. Lisaks on mitmete tegevuste osas võetud seniste direktiivide sätted üle 
eraldi määrustega. THD-st tulenevad võrreldes varasema direktiivi 2008/1/EÜ sätetega 
olulised uuendused, mis puudutavad peamiselt PVT-järelduste ja PVT-viitedokumentide 
(BREF) kasutamist heitme piirväärtuste jm loa tingimuste määramisel. Muudatustega 
seoses tuleb kehtestada ka Eesti siseriiklikus regulatsioonis uued mõisted „PVT-
järeldused” (art 3 lg 12), „PVT-viitedokument” (art 3 lg 11). Samuti tuleb üle võtta 
mõiste „heitmetase, mis on saavutatav parima võimaliku tehnikaga” (art 3 lg 13), kuna 
see on vastavalt direktiivile loa andmisel oluline arvestatav asjaolu (art 14 lg 1 p c 
alapunkt ii, art 14 lg 5 p b, art 15 lg 3 ja 5), samuti on käitaja kohustatud selle kohta 
esitama aruandeid (art 21 lg 2). Oluliste uuendustena on sätestatud mõiste 
„lähteolukorra aruanne” (art 3 lg 19), mis tuleb samuti uue mõistena üle võtta; lisatud 
on nõuded tegevuse lõpetamise puhuks (art 22) ning sisse tuleb viia keskkonnaalaste 
kontrollide süsteem (art 23).  
 
THD-s sätestatud suurte põletusseadmete määratlus on üldiselt sarnane VÕKS-is ning 
keskkonnaministri 02.09.2004. a määruses nr 112 /48/ olevate määratlustega. Peale 
mõningate erisuste selle osas, millised seadmed on nõuete kohaldamise alast välja 
jäetud, oleks asjakohane liigutada seni määruses /48/ olevad erandid, mis puudutavad 
suurte põletusseadmete määratlust, seaduse tasandile. Sellega oleks välistatud kehtiva 
Eesti õiguse pinnalt tekkiv olukord, kus mõningad seaduse tasandil sätestatud nõuded 
(nt elektri ja soojuse koostootmise eelistamine ning teavitamiskohustus püüdeseadme 
avarii korral) kohalduvad ka seadmetele, millele need nõuded THD kohaselt kohalduma 
ei peaks. 
 
Suurte põletusseadmete määratlust puudutavad ka nn liitmiseeskirjad, mis määratlevad, 
kas kaht lähestikku asuvat põletusseadet käsitleda ühe seadmena või mitte. Kehtiv Eesti 
õigus vajab selles osas muutmist, kuna VÕKS-i ning määruse sätted on omavahel 
vastuolus ning kumbki regulatsioon ei vasta täielikult THD nõuetele (art 29). 
Asjakohane oleks ka see regulatsioon kehtestada seaduse tasandil. 
 
THD-s on võrreldes varasemaga oluliselt muudetud suurte põletusseadmete õhuheitme 
piirväärtusi. Sarnaselt kehtiva õigusega jagatakse põletusseadmetele kohalduvaid 
piirväärtusi kahte gruppi, kusjuures vanematele seadmetele kehtivad leebemad 
piirväärtused. Samas on põletusseadmete liigituse aluseks olevad reeglid muutunud. 
Piirväärtuste järgimisest lühiajaliste erandite tegemise osas on THD ja Eesti õiguse 
sätete vahel mõned väiksemad erinevused, mis tuleb samuti kõrvaldada. 
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THD näeb sarnaselt kehtivale Eesti õigusele ette võimaluse kasutada vääveldioksiidi 
heitme piirväärtuste asemel väävliärastusastmeid. Erinevalt kehtivast Eesti õigusest on 
sellise võimaluse kasutamisala piiratud kohalikku tahkekütust põletavate 
põletusseadmetega. THD V lisa kohaselt on varasemast rangemaks muudetud ka 
väävliärastuse nõudeid (ärastada tuleb varasemast kõrgem protsent). THD direktiiv 
võimaldab teatud käitisi eel kirjeldatud piirväärtuste ning väävliärastusastmete 
kohaldamisest piiratud aja jooksul vabastada. Nimetatud erandite kohaldamine on 
valikuline (vt art 32−35). 
 
Väiksemad kõrvaldamist vajavad sõnastuslikud erisused leiduvad ka saasteainete 
püüdeseadmete talitushäirete või rikete olukorda reguleerivate Eesti õiguse ning THD 
sätete vahel. Seirenõuete osas on lisandunud CO pideva mõõtmise nõue seadmete 
puhul, mille nimisoojusvõimsus on 100 MW või rohkem. 
 
EL-i tööstusheitmete direktiivi nõuded võetakse siseriiklikku seadustikku üle vastava 
tööstusheitme seadusega, mille eelnõu on väljatöötamisel /49/. 
 
Põlevkivikava uuendamisel tuleb silmas pidada põlevkivi kasutavatele 
tootmisseadmetele seatavaid karmimaid nõudeid eriheitmetele välisõhku, 
väävliärastuse osakaalule ning asjaolu, et põlevkivielektrijaamade vanadele 
plokkidele antakse direktiiviga erandina töötamiseks piiratud aeg −  
17 500 töötundi vahemikus 2016−2023. Põlevkivikavas on vaja näha ette meetmed, 
mis tulenevad vajadusest põlevkivi kasutamisel võtta kasutusele parim võimalik 
tehnoloogia. 
 
5. Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ 
(millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse 
raamistik) nn ETD uuendus /50/ 
 
Direktiivi eelnõu viimane versioon esitati liikmesriikidele 18. aprillil 2012 
dokumendiga KOM(2011) 169 lõplik, 2011/0092 (CNS) /50/. Alates kehtiva 
energiamaksustamise direktiivi (2003/96/EÜ) /51/ vastuvõtmisest on selle aluseks olev 
poliitikaraamistik märkimisväärselt muutunud. Kliima- ja energiapoliitika valdkonnas 
on vastu võetud kliima- ja energiapakett, mille mõjuhinnangu kohaselt on otstarbekas 
maksustamisega aidata kaasa CO2-heitme vähendamisele sektorites, mis ei ole hõlmatud 
direktiivi 2003/87/EÜ /52/ kohase Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemiga.  
 
Direktiivi eelnõu eesmärk on muuta energia maksustamise direktiivi mõnesid 
põhisätteid ja ühtlustada viise, kuidas energiamaksudega saavutada eesmärk −EL-is 
väiksem ja keskkonnasäästlikum energiatarbimine.  
 
Kehtival energiamaksustamise direktiivil on direktiivi eelnõu koostajate hinnangul 
mitmed puudused. Esimene puudus on, et energiamaksustamise direktiivis ei käsitleta 
peamisi fossiilseid energiaallikaid ja elektrienergiat piisavalt järjekindlalt. Võttes 
arvesse toodete energiasisaldust, erinevad madalaimad maksustamistasemed toodete 
lõikes märkimisväärselt. Seega on mõned energiatooted eelisolukorras. Kõige 
soodsamas olukorras on kivisüsi. See tähendab, et mõnel ettevõtjal võib sõltuvalt 
kasutatavast energiaallikast olla teise ettevõtja ees eelis. 
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Teine puudus on, et energiamaksustamise direktiivi kohaste madalaimate 
maksustamistasemetega antav hinnasignaal ei ole vastavuses vajadusega võidelda 
kliimamuutuste vastu. Direktiivi sätted ei sobi siseturu nõuete kohase toimimise 
tagamiseks olukorras, kus liikmesriigid kasutavad CO2-heitme maksustamist selle 
vähendamiseks. 
 
Kolmandaks ei võimalda energiamaksustamise direktiiv biokütuste maksustamisel 
arvesse võtta nende väiksemat energiasisaldust võrreldes fossiilsete kütustega. 
Biokütuste konkurentsipositsiooni parandamine on võimalik üksnes valikulise 
aktsiisisoodustuse või vabastuse kaudu, mis peab vastama rangetele riigiabi andmise 
kriteeriumitele. 
 
Neljandaks maksustatakse energiamaksustamise direktiivi kohaselt energiatooted 
ühesuguselt, olenemata sellest, kas konkreetsel juhul tagatakse CO2-heitme piiramine 
EL-i heitkogustega kauplemise süsteemi raames. Seetõttu võivad EL-i õiguse kohased 
heitme piiramise mehhanismid mõnel juhul kattuda ning teisel juhul täiesti puududa. 
Mõlemad olukorrad jätavad soovida, kuna selline tegevus ei ole kulutõhus ja/või 
moonutab konkurentsi siseturul. 
 
Üldise põhimõtte kohaselt nõutakse täiendatud direktiiviga, et kui liikmesriigid 
kehtestavad energiatoodetele aktsiisimäärad, tuleb järgida direktiivi eelnõus toodud 
aktsiisi alammäärade struktuuri. Seega on võimalik nt kõiki mootorikütuseid 
maksustada 5% kõrgemalt, kui EL-i aktsiisi alammäär seda ette näeb, ühe kütuse 
eelistamine teisele maksustamise kaudu pole lubatud. 
 
Lähtudes põhimõttest, et sama kasutusotstarbega fossiilseid kütuseid tuleks 
maksustamisel kohelda võrdselt, ühtlustatakse aastaks 2018 täielikult erinevate 
mootorikütuste aktsiisimäärad. Mootorikütuste maksustamisel lähtutakse kütuste CO2 
emissioonist (arvestuslikult 20 €/t) ning kütuse energiasisaldusest (tõuseb aastaks 2018 
järk-järgult 9,6 €/GJ kohta). 
 
Erinevate energiatoodete võrdse kohtlemise põhimõtte kohaselt tuleb ka 
mootorikütuseid EL-i aktsiisi alammäärast kõrgemalt maksustades säilitada 
maksustamistasemete omavaheline suhe, mis väljendub EL-i aktsiisi alammäärades. 
 
Järgnevalt on toodud tabel, milles on toodud Eestis kehtivad aktsiisimäärad 
mootorikütustele, kehtiv EL-i aktsiisi alammäär ja direktiivi eelnõu ettepanekud. 
 
Tabel 4.30. Mootorikütusena kasutatavate energiatoodete aktsiisimäärad, € /50/ 
 

 
Aktsiisimäär 

Eestis 

EL-i 
aktsiisi 

alammäär 

Direktiivi ettepanekud 

Al. 2013 Al. 2015 Al. 2018 

1 2 3 4 5 6 
Bensiin 

(€ / 1000 l) 
422,77 359 359 359 359 

Diislikütus 
(€ / 1000 l) 

392,92 330 359 382 412 

Petrooleum 
(€ / 1000 l) 

330,1 330 350 370 386 
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1 2 3 4 5 6 

Vedelgaas 
(€ / 1000 kg) 

125,26 125 125 311 501 

Maagaas (€/GJ) - 2,6 2,6 6,6 10,8 
 
Direktiivi eelnõu kohaselt jääb bensiini EL-i aktsiisi alammäär praegusele tasemele, 
kuid diislikütuse EL-i aktsiisi alammäära tõstetakse nii aastal 2013, 2015 kui ka 2018. 
Alates 2015. aastast on diislikütuse EL-i aktsiisi alammäär juba kõrgem bensiini aktsiisi 
alammäärast ning 2018. aastast 4,9% võrra kõrgem Eestis praegu kehtivast 
aktsiisimäärast. 
 
Kehtiva energiamaksustamist reguleeriva nõukogu direktiivi 2003/96/EÜ artikli 8 
punkti 2 kohaselt on gaasiõlidele (diislikütus, kerge kütteõli ja petrooleum) lubatud 
kohaldada madalamat aktsiisi määra (21 € / 1000 l) järgmistel tööstuslikel ja 
kaubanduslikel eesmärkidel:  
− põllumajanduses, aianduses, kalakasvatuses ja metsanduses; 
− paiksete mootorite suhtes; 
− ehituses, sh tsiviilehituses ja riiklikel ehitustöödel kasutatavate seadmete ning 

masinate suhtes; 
− sõidukite suhtes, mis on mõeldud kasutamiseks väljaspool üldkasutatavaid 

teid. 
 
Eriregulatsioon kehtib põllumajanduse, aianduse, kalakasvatuse ja metsanduse osas – 
neis valdkondades kasutatavad energiatooted ja elektrienergia võib liikmesriik täielikult 
aktsiisist vabastada energiamaksustamise direktiivi artikli 15 punkti 3 alusel.  
 
Direktiivi eelnõu kohaselt tuleks eriotstarbel kasutatavad kütused (diislikütus, 
petrooleum, vedelgaas ja maagaas) maksustada aktsiisimääraga, mis koosneb kahest 
komponendist: CO2 emissioonil põhinev aktsiisimäär, mille suurus on vähemalt  
20 eurot kütuse põletamisel emiteeritava CO2 tonni kohta, ning energiasisaldusel 
põhinev aktsiisimäär, mille suurus on vähemalt 0,15 eurot GJ kohta.  
 
Direktiivi eelnõu kohaselt tuleks kütteainena kasutatavad kütused (diislikütus / kerge 
kütteõli, petrooleum, vedel- ja maagaas) maksustada aktsiisimääraga, mis koosneb 
kahest komponendist: CO2 emissioonil põhinev aktsiisimäär, mille suurus on vähemalt 
20 eurot kütuse põletamisel emiteeritava CO2 tonni kohta, ning energiasisaldusel 
põhinev aktsiisimäär, mille suurus on vähemalt 0,15 eurot GJ kohta (vt ka eelnevalt 
toodud üleminekuperioodi ning järgnevalt toodud kodumajapidamiste erandi 
võimalust).  
 
Topeltmaksustamise vältimiseks vabastatakse CO2 emissioonil põhineva aktsiisimäära 
osa maksmisest Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi hõlmatud 
soojatootjad (hõlmatud on käitised võimsusega üle 20 MW).  
 
Direktiivi eelnõu kohaselt on võimalik rakendada erandit kodumajapidamistes 
kütteainena kasutatavate kütuste maksustamisel: liikmesriigid võivad kohaldada osalist 
või täielikku aktsiisivabastust kõigile kodumajapidamistes kütteainena kasutatavatele 
kütustele (ka valikuliselt). Kehtiva direktiivi kohaselt on aktsiisivabastus piiratud 
maagaasi, tahkete kütuste ja elektrienergiaga. Nimetatud säte võimaldaks Eestil 
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põhimõtteliselt vältida aktsiisimäärade suurenemisest tulenevat märkimisväärset 
kodusoojuse hinnatõusu (maagaasi ja põlevkivi kontekstis).  
 
Järgnevalt on tabel, milles on toodud Eestis kehtiv aktsiisimäär kütteainena 
kasutatavatele kütustele, kehtiv EL-i aktsiisi alammäär ja direktiivi ettepanek vastavalt 
eelnõule. 
 
Tabel 4.31. Kütteainena kasutatavate kütuste aktsiisimäärad (20 €/t CO2 + 0,15 €/GJ), € 
/50/ 
 

 
Aktsiisi-

määr 
Eestis 

EL-i aktsiisi 
alammäär 

Direktiivi 
ettepanek 

alates 2013 
Gaasiõlid (Eestis kasutatakse neist 
eriotstarbelist diislikütust ja kerget 

kütteõli), € / 1000 l 
110,95 21 57,4 

Petrooleum, € / 1000 l 330,1 330 56,3 
Raske kütteõli, sh 

põlevkivikütteõli, € / 1000 kg 
15,01 15 67,8 

Vedelgaas, € / 1000 kg 125,26 125 64,9 

Maagaas, € / 1000 m3 23,45 
10 (eratarbija) 
5 (äritarbija) 

~48* 

Kivi- ja pruunsüsi, koks, €/GJ 0,3 
0,3 (eratarbija) 
0,15 (äritarbija) 

Sõltub 
kütteväärtusest 

Põlevkivi, €/GJ 0,15** 
0,3 (eratarbija) 
0,15 (äritarbija) 

~2,2* 

* Tuginetud on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvutustele, mis CO2-heitme puhul 
lähtuvad energiamaksustamise direktiivi eelnõus viidatud Euroopa Komisjoni otsusest 2007/589/EÜ ning 
energiasisalduse puhul Euroopa Nõukogu direktiivist 2006/32/EÜ. 
** Soojuse tootmiseks kasutatava põlevkivi aktsiisimäär on 0,15 eurot põlevkivi ülemise kütteväärtuse 
gigadžauli kohta ja alates 2013. aasta 1. jaanuarist 0,30 eurot põlevkivi ülemise kütteväärtuse gigadžauli 
kohta vastavalt Eestile energiamaksustamise direktiiviga antud üleminekuperioodile. 
  
Soojuse tootmiseks kasutatavale põlevkivile rakendatav tegelik aktsiisimäär kujuneb 
sõltuvalt konkreetse põletatava põlevkivi kütteväärtusest (Eesti põlevkivimaardla 
kaevandustes ja karjäärides kaevandatatava põlevkivi kütteväärtus on 10,2−11,5 MJ/kg, 
uutes Narva Elektrijaamade keevkihtkateldes saab kasutada põlevkivi kütteväärtusega 
8−11 MJ/kg). Kui lugeda põlevkivi ülemiseks kütteväärtuseks indikatiivselt 10,85 GJ/t 
/53/, siis energiasisaldusel põhinev aktsisiimäär tonni kohta on 1,628 eurot. Ühe tonni 
põlevkivi põletamisel tekib arvestuslikult 1 t CO2, seega CO2 komponendi osa 
aktsiisimääras on 20 eurot. Energeetilisel otstarbel kasutatava põlevkivi tegelik 
aktsiisimäär oleks ~21,63 eurot tonni kohta, mis ületab Konkurentsiameti 
kooskõlastatud põlevkivitonni hinda mitmekordselt (kehtiv Konkurentsiameti poolt 
kooskõlastatud põlevkivi hind AS-ilt Eesti Energia Kaevandused AS-ile Narva 
Elektrijaamad müüdava põlevkivi osas on 10,55 eurot tonni kohta). Eeldusel, et käitis 
on hõlmatud Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi, on kohustuslik vaid 
energiasisaldusel põhinev aktsiisimäär. 
 
Põlevkivikava uuendamisel tuleb põlevkivikasutust suunavate eesmärkide ja 
meetmete kavandamisel arvestada eelmainitud muudatusettepaneku jõustamise 
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mõju põlevkivi kui põlevkivitööstuse toorme ning põlevkiviõli ja põlevkividiisli 
hinnale. 
 
4.5.2 Rahvusvahelised lepped 
 
1. New Yorgi (1992) ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon /54/ ja Kyoto (1997) 
protokoll (Copehagen accord, Durban Compact) /55/ 
 
Konventsiooni eesmärk on saavutada kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni 
stabiliseerumine atmosfääris tasemel, mis hoiaks ära ohtliku inimtekkelise sekkumise 
kliimasüsteemi. Sellise taseme peaks saavutama ajavahemikus, mis oleks piisav 
ökosüsteemide looduslikuks kohanemiseks kliimamuutusele, tagaks toiduainete 
tootmise ja võimaldaks majandusliku arengu jätkumist säästlikul viisil.  
 
Kyoto protokolliga on sätestatud konkreetsed kasvuhoonegaaside vähendamise 
eesmärgid arenenud ja üleminekumajandusega riikidele. Eesti ühines Kyoto 
protokolliga 17. novembril 1998. Eestil on kohustus ajavahemikus 2008−2012 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada võrreldes 1990. aastaga 8%. Protokoll seab 
ka teisi siseriiklikke kohustusi. Olulisimad neist on järgmised: 
− regulaarne aruandlus kasvuhoonegaaside tegelike emissioonide, nende 

tulevikutrendide, riigis rakendatud ja kavandatavate meetmete jms osas; 
− aastaks 2007 tuleb luua riiklik süsteem kasvuhoonegaaside antropogeensete 

heitmete ja nende neeldumise jälgimiseks ning hindamiseks; 
− tuleb välja töötada riiklik kliimamuutuste strateegia ja tegevuskava; 
− valmistuda rahvusvaheliseks koostööks; 
− kohustuste täitmine eeldab ekspertide palkamist, väljaõpet ning vajalike struktuuride 

loomist või olemasolevate ümberkohandamist. 
 
Kliimakonventsiooni osapoolte 17. kohtumisel 2011. aasta detsembris Durbanis lepiti 
kokku, et Kyoto protokoll laieneb perioodiks 2012−2020 ja uutes siduvates 
kasvuhoonegaaside vähendamise kohustuste tasemes riikidele lepitakse kokku hiljemalt 
aastaks 2015. Seni jätkatakse 2012−2015 heitmete vähendamist summaarsete 
tasemeteni, mida konventsiooni osapooled panid ette 15. kohtumisel 2010. aasta lõpus 
Kopenhaagenis nn Kopenhaageni kooskõla raames. Kopenhaageni kooskõlas kohustus 
EL tervikuna vähendama kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist aastaks 2020 võrreldes 
1990. aasta tasemega 20% võrra, kui rahvusvahelises režiimis kokku ei lepita, ja 30% 
võrra, kui suurimad kasvuhoonegaaside tekitajad siduvaid kohustusi võtavad. 
 
Põlevkivikava uuendamisel tuleb arvestada Eesti poolt võetud ja võetavaid 
kasvuhoonegaaside vähendamise kohustusi. 
 
2. Piiriüleste heitmete kauglevi konventsioon (UN ECE Convention on Long-Range 
Transpoundary Air Pollution reduction – LRTAP) ja selle protokollid 
 
Konventsioon käsitleb erinevate saasteainete õhku heitmise piiramist. Protokollides on 
lepitud kokku ühistes õhuseirereeglites ja -protseduurides ning väävli, 
lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite, püsivate orgaaniliste ühendite ja 
raskmetallide heitmete vähendamises /56/. 
 
Selle konventsiooni raames on jõustunud alljärgnevad protokollid. 
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1. Helsinki (1985). Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokoll väävli 

heitkoguse või nende piiriüleste voogude vähemalt 30-protsendilise vähendamise 
kohta /57/. 
 

2. Sofia (1988). Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokoll 
lämmastikoksiidide heitkoguse või nende piiriüleste voogude vähendamise kohta 
/57/. 

 
3. Genf (1991). Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokoll lenduvate 

orgaaniliste ühendite heitkoguse või nende piiriüleste voogude vähendamise kohta 
/57/. 

 
4. Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni õhusaasteainete kauglevi 

seire ja hindamise Euroopa koostööprogrammi (EMEP) pikaajalise finantseerimise 
protokoll /58/. 

 
5. Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni püsivate orgaaniliste 

saasteainete protokoll /59/. 
 
6. Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokoll /60/. 
 
Käesoleva aasta 3. mail leppisid ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Piiriülese heitmete 
kauglevi piiramise konventsiooni osapooled (ametlike esindajate tasemel) kokku uutes 
aastaste summaarsete heitmete koguste vähendamises aastaks 2020 võrreldes 2005. 
aasta heitmete tasemega /61/. 
 
4.5.3 Eesti seadused 
 
1. Maapõueseadus /2/ 
 
Maapõueseadus sätestab maapõue uurimise, kaitsmise ja kasutamise korra ning 
põhimõtted eesmärgiga tagada maapõue majanduslikult otstarbekas ja 
keskkonnasäästlik kasutamine. 
 
Seadus reguleerib peaaegu kõiki põlevkivi kaevandamisega seotud tegevusi: 
− üldgeoloogilist uurimistööd; 
− geoloogilist uuringut; 
− maavara kaevandamist, välja arvatud osas, mis on reguleeritud 

kaevandamisseadusega; 
− kinnisasja omaniku õigusi tema kinnisasja piirides asuva maavara kasutamisel; 
− üldgeoloogilise uurimistöö, geoloogilise uuringu ja kaevandamisega rikutud maa 

korrastamist; 
− maapõue kasutamist, mis ei ole seotud maavara kaevandamisega, välja arvatud osas, 

mis on reguleeritud kaevandamisseaduse /62/ ja veeseadusega /63/; 
− maapõue kaitset; 
− kaevandamisjäätmekava esitamist ja selle täitmise kontrolli, juhul kui 

üldgeoloogilise uurimistöö, geoloogilise uuringu või maavara kaevandamise käigus 
tekib kaevandamisjäätmeid ning jäätmete ladestamiskoht ei ole jäätmehoidla 
jäätmeseaduse § 352 tähenduses.  
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Maapõueseadus seab maapõue kasutajatele nõude keskkonnahoiuks ja 
keskkonnakahjude ennetamiseks: 
 
 § 24. Kaevandamise üldnõuded 
 
(1) Kaevandamisel tuleb rakendada tehnoloogiaid, mille puhul keskkonnale ja isikutele 
tekitatav kahju oleks minimaalne. 
(2) Kaevandaja on kohustatud rakendama abinõusid keskkonnakahjustuste 
prognoosimiseks ja ennetamiseks, tekkinud keskkonnakahjustuste likvideerimiseks või 
leevendamiseks ning kaevandamisjärgsete võimalike kahjustuste tekkimise jälgimiseks. 
Olulise sättena seab maapõueseadus maavaradele aastase kasutamise määra: 
 
§ 251. Põlevkivi aastane kaevandamismäär 
 
Põlevkivi aastane kaevandamismäär on kalendriaastas kõigi lubade alusel kokku 
maksimaalselt kaevandada lubatud põlevkivi kogus. Põlevkivi aastane 
kaevandamismäär on 20 miljonit tonni. 
 
§ 26. Maavara kaevandamise aastamäär ja lubatud maksimaalne aastamäär 
 
(2) Maavara kaevandamise aastamäär määratakse kaevandamisloa taotluse alusel, 
arvestades keskkonnanõudeid ja kaevandamisel kasutatavat tehnoloogiat. 
(3) Maavara kaevandamise lubatud maksimaalne aastamäär on maksimaalselt 
kaevandada lubatud maavaravaru kogus aastas. 
(4) Kaevandamise lubatud maksimaalne aastamäär määratakse turba ja põlevkivi 
kaevandamisel. Teiste maavarade kaevandamisel määratakse kaevandamise lubatud 
maksimaalne aastamäär, kui see on vajalik keskkonnanõuete täitmiseks. Põlevkivi 
kaevandamise lubatud maksimaalset aastamäära või osa sellest on lubatud võõrandada 
isikule, kellel on kehtiv põlevkivi kaevandamise luba. Võõrandamislepingu ärakirja 
ning loa muutmise taotluse loa andjale esitamisel loetakse võõrandatav kaevandamise 
lubatud maksimaalne aastamäär loovutatuks omandaja kasuks, välja arvatud juhul, kui 
võõrandaja või omandaja loobub loa muutmise taotlusest või loa andja keeldub loa 
muutmisest. 
(51) Põlevkivi kaevandamise loaga võib põlevkivi aastase kaevandamismäära 
paindlikumaks kasutamiseks lisaks lubatud maksimaalsele aastamäärale määrata ka 
kaevandada lubatud aastamäära. Kaevandada lubatud aastamäär võib olla aastate lõikes 
erinev, kuid ei või olla suurem kui loale märgitud maksimaalne aastamäär. Kaevandada 
lubatud aastamäär määratakse, kui põlevkivi kaevandamise lubade omanike vahel on 
kokkulepe, millega tagatakse põlevkivi kaevandamine põlevkivi aastase 
kaevandamismäära piires. Kokkuleppes peab olema määratud iga kokkuleppe osaliseks 
oleva kaevandamisloa omaniku kaevandada lubatud aastamäär kokkuleppe kehtivusaja 
jooksul. Sellisel juhul ei ole loa alusel lubatud kaevandada aastas rohkem kui loaga 
määratud kaevandada lubatud aastamäär. 
(6) Mäeeraldise kaevandatav maavaravaru ei tohi olla suurem kui kaevandamise 
aastamäära või kaevandamise lubatud maksimaalse aastamäära ja kaevandamisloa 
aastateks ümber arvestatud kehtivusaja korrutis. 
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Kommentaar: Lähtuvalt põlevkivi aastase kaevandamismäära kehtastamisest lähevad 
paljud põlevkivi kaevandamisload vastuollu nimetatud seaduse lõiguga. Seega tuleb 
kaevandamisload viia kooskõlla nimetatud seaduse lõiguga või muuta seadust 
vastavalt tegelikule olukorrale. 
 
Seaduse § 48 sätestab ka nõuded maavaravaru kaevandamisega rikutud maa 
korrastamiseks. 
 
(1) Kaevandamisloa omanik on kohustatud maavaravaru kaevandamisega rikutud maa 
korrastama korrastamisprojekti alusel. 
(2) Korrastamisprojekti rakendamiseks annab nõusoleku maavaravaru kaevandamiskoha 
keskkonnateenistus, arvestades Eesti Maavarade Komisjoni arvamust. 
(3) Kaevandamisloa omanik on kohustatud esitama loa andjale kord aastas andmed 
maavaravaru kaevandamisega maa rikkumise ja rikutud maa korrastamise kohta. 
(4) Maavaravaru kaevandamisega rikutud maa korrastamisel tuleb tagada, et: 

1) kaevandamisala põhjavee režiim vastaks maa kasutamise sihtotstarbele; 
2) korrastatud ala sobiks ümbritsevasse maastikku; 
3) korrastatud ala reljeef ja pinnavormid oleksid võimalikult looduslähedased; 
4) korrastatud ala ei kujutaks oma iseärasustest tulenevalt ohtu seal liikuvatele 
inimestele. 

(5) Maavaravaru kaevandamisega rikutud maa korrastamise korra ja korrastamise 
projektile esitatavad nõuded kehtestab keskkonnaminister. Maavaravaru 
kaevandamisega rikutud maa korrastamise korraga määratakse: 

1) maavaravaru kaevandamisega maa rikkumise ja rikutud maa korrastamise kohta 
andmete esitamise kord; 
2) maavaravaru kaevandamisega maa rikkumise ja rikutud maa korrastamise aruande 
vorm; 
3) korrastamisprojekti koostamisele seatavate tingimuste loetelu; 
4) korrastamisprojektile esitatavad nõuded; 
5) korrastatava maa pinnavormidele ja seal kavandatavatele rajatistele esitatavad 
nõuded, lähtudes korrastatava maa kasutamise sihtotstarbest; 
6) mullakäitluse nõuded; 
7) korrastamistööde vastuvõtukomisjoni (edaspidi komisjon) töökord. 

(6) Korrastamisprojekti koostamise õigus on projekti koostamisega tegeleval isikul 
kaevandamisseaduse § 10 tähenduses. 
(7) Juriidilisest isikust kaevandamisloa omaniku likvideerimise korral korraldavad 
rikutud maa korrastamiskohustuse täitmise likvideerijad. 
(8) Maavaravaru kaevandamisega rikutud maa tuleb korrastada enne kaevandamisloa 
kehtivuse lõppemist. 
 
§ 49. Rikutud maa korrastamise tagamine 
 
(1) Kui kaevandamisloa omanik ei ole tehnoloogia seisukohalt otstarbekal ajal rikutud 
maa korrastamistöid alustanud, teeb kaevandamisloa andja talle ettekirjutuse, mille 
täitmata jätmise korral kohaldatakse sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha 
seaduses sätestatud korras. Ettekirjutusega määratakse korrastamistöödega alustamise 
tähtaeg ja nende kalenderplaan. 
(2) Kui kaevandamisloa omanik ei tee korrastamistöid maavaravaru kaevandamisega 
rikutud maa korrastamise korra kohaselt, teeb kaevandamisloa andja talle ettekirjutuse, 
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mille täitmata jätmise korral kohaldatakse sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha 
seaduses sätestatud korras. 
(3) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud ettekirjutusi ei täideta, 
määratakse rikutud maa korrastamistööde alustamata jätmise eest või maavaravaru 
kaevandamisega rikutud maa korrastamise korra nõuete täitmata jätmise eest sunniraha 
kuni 50 000 krooni mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa ühe hektari kohta. 
(4) Kui maavaravaru kaevandamisega rikutud maal on kaevandamisega seotud tegevus 
lõpetatud ja kaevandamisloa omanik ei ole rikutud maad korrastanud, asendatakse 
sunniraha võtmine asendustäitmisega. Asendustäitmist korraldab kaevandamisloa andja 
asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. 
 
§ 50. Rikutud maa korrastamiskohustuse täidetuks tunnistamine ja korrastamistööde 
vastuvõtukomisjon 
 
(1) Rikutud maa korrastamiskohustuse tunnistab täidetuks kaevandamisloa andja, 
arvestades komisjoni ettepanekut. Komisjoni moodustab ja selle juhataja määrab loa 
andja. 
(2) Komisjoni koosseisu nimetatakse loa andja esindaja, loa omaniku esindaja, 
mäeeraldise teenindusmaa kinnisasja omanik või tema esindaja või riigimaa korral 
kinnisasja valitseja või tema volitatud isik, kohaliku omavalitsuse esindaja ja vajalik arv 
asjatundjaid komisjoni moodustaja äranägemisel. Üleriigilise tähtsusega maardla korral 
nimetatakse komisjoni koosseisu ka Keskkonnaministeeriumi esindaja. 
(3) Komisjoni ülesanded on: 

1) kontrollida korrastamistööde ja korrastatud maa vastavust maavaravaru 
kaevandamisega rikutud maa korrastamise korra nõuetele; 
2) teha komisjoni moodustajale ettepanek rikutud maa korrastatuks tunnistamise 
kohta, kui see on korrastatud nõuetekohaselt, või teha motiveeritud ettepanek jätta 
rikutud maa korrastatuks tunnistamata, kui see ei ole korrastatud nõuetekohaselt. 

(4) Rikutud maa korrastatuks tunnistamise otsuse koopia edastab keskkonnateenistus 
maakatastri volitatud töötlejale. 
 
§ 51. Ettenägematute korrastamisvigade kõrvaldamine 
 
(1) Kui kolm aastat pärast maavaravaru kaevandamisega rikutud maa korrastatuks 
tunnistamise otsuse tegemist ilmnevad keskkonnakahjustused, mida ei olnud võimalik 
rikutud maa korrastatuks tunnistamise ajal ette näha, kuid mis on tingitud 
korrastamisnõuete eiramisest, teeb loa andja isikule, kellele oli antud kaevandamisluba, 
ettekirjutuse keskkonnakahjustuste kõrvaldamiseks. 
(2) Kui kaevandamisloa omanik ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud 
ettekirjutust tähtajaks, kõrvaldatakse keskkonnakahjustused loa andja otsuse alusel loa 
omaniku kulul asendustäitmise korras asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatu 
kohaselt. 
 
Maapõueseaduse nõudeid tuleb arvestada põlevkivi arengukava uuendamisel ja 
lähtudes uuendatud kava eesmärkidest on vaja näha ette meetmed kaevandatud 
alade korrastamisnõuete muutmiseks ning ka vastavate muudatuste sisseviimiseks 
maapõueseadusse. 
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2. Kaevandamisseadus /62/ 
 
Seadus sätestab inimese, vara ja keskkonna ohutuse ning maardlate säästliku kasutamise 
tagamiseks nõuded: 
1) kaevandamisel ja allmaakaeveõõne teisesel kasutamisel; 
2) kaevandamise ja allmaakaeveõõne teisese kasutamise projekti kohta; 
3) ettevõtjale, kes tegeleb kaevandamisega, allmaakaeveõõne teisese kasutamise või 
nende tööde projekti koostamisega; 
4) vastutavale spetsialistile ja tema nõuetele vastavuse hindajale ja tõendajale; 
5) vastutuse ja riikliku järelevalve kohta. 
 
Olulisimate sätetena seab seadus kaevandamisele järgmised ohutusnõuded, mis otseselt 
mõjutavad kaevandamistehnoloogia valikut: 
(1) Kaevandamisel ja kaeveõõne teisese kasutamise korral tuleb tagada inimese, vara ja 
keskkonna ohutus. 
(2) Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise kohal (edaspidi objekt) tuleb 
rakendada meetmed: 

1) tulekahju, plahvatuse ning tervisele ohtliku keskkonna tekkimise ja leviku 
vältimiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks; 
2) piisavate hoiatus- ja teiste kommunikatsioonisüsteemide olemasoluks, et tagada 
abistamis-, evakuatsiooni- ja päästeoperatsioonide viivitamatut alustamist ja nende 
tõrgeteta teostamist; 
3) ohutsoonide tähistamiseks ning piiramiseks; 
4) veega täitunud kaeveõõne läheduses töötamise korral vee läbimurde vältimiseks; 
5) maapinna vajumise ja varisemise ärahoidmiseks või juhtimiseks. 

(3) Allmaakaeveõõnes viibivate isikute üle tuleb pidada arvestust käesoleva paragrahvi 
lõike 5 alusel kehtestatud ohutusnõuetes ettenähtud korras. Allmaakaeveõõnes viibivad 
isikud peavad olema varustatud vajalike kaitsevahenditega. 
(5) Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise ohutusnõuded kehtestab majandus- 
ja kommunikatsiooniminister. 
 
3. Välisõhu kaitse seadus /47/ 
 
Seadus reguleerib ja piirab paiksete saasteallikate, sh põlevkivi kasutamisel tekkivate 
heitmete paiskamist välisõhku. 
 
4. Jäätmeseadus /4/ 
  
Jäätmeseadus reguleerib ja seab nõuded jäätmetekkele, sh põlevkivi kaevandamisel ja 
kasutamisel tekkivate jäätmete tekkele, käitlemisele ja taaskasutamisele. 
 
5. Veeseadus /63/ 
 
Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi 
suhteid ning avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude 
kasutamist. 
 
Põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega seoses on olulised veeseaduse sätted, mis 
reguleerivad põhjavee (kaevandusvee väljapumpamise mõju põhjaveele ja 
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joogiveevarustusele) ja pinnavee kasutamist (kaevandusvee suunamine 
pinnaveekogudesse). 
 
Veeseadus sätestab nõuded veekasutajatele vee erikasutusloas. Oluline on, et 
kaevandamise tõttu veekogumite seisund ei halveneks ja tähtaegadeks oleks saavutatud 
põhja- ja pinnaveekogumite hea seisund (või ökoloogiline potentsiaal).  
 
Keskkonnaeesmärgid veekogumite kaupa ning keskkonnaeesmärkide saavutamise 
erandid sätestatakse veemajanduskavas.  
Põlevkivibasseini ala käsitlev Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava ja meetmete 
rakendamise plaan on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010. a korraldusega 
nr 118. 
 
§ 35. Pinna- ja põhjavee kaitse keskkonnaeesmärgid 
 
(1) Pinna- ja põhjavee seisundit ei tohi halvendada. 
(2) Pinna- ja põhjavee hea seisund, kaasa arvatud tehisveekogumite ning tugevasti 
muudetud veekogumite hea keemiline seisund ja hea ökoloogiline potentsiaal tuleb 
saavutada 2015. aasta 22. detsembriks. 
(3) Pinnavee seisund on hea, kui nii pinnaveekogumi ökoloogiline seisund kui ka 
keemiline seisund on vähemalt hea. 
(4) Põhjavee seisund on hea, kui nii põhjaveekogumi keemiline seisund kui ka 
koguseline seisund on vähemalt hea. 
(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks tuleb 
rakendada meetmeid, mis: 

1) pinnavee seisundi kaitseks vähendavad järk-järgult prioriteetsetest ainetest 
tulenevat reostust ning lõpetavad või kõrvaldavad järk-järgult prioriteetsete ohtlike 
ainete vette juhtimise ja sattumise; 
2) põhjavee seisundi halvenemise ärahoidmiseks välistavad saasteainete põhjavette 
juhtimise või sattumise või piiravad neid; 
3) kaitsevad, parandavad ja taastavad põhjavee seisundit ning tagavad põhjavee 
võtmise ja taastumise tasakaalu; 
4) peatavad inimtegevusest põhjustatud põhjavee saasteainesisalduse olulise ja 
püsiva kasvusuundumuse, et järk-järgult vähendada põhjavee reostust. 

(6) Käesolevas paragrahvis sätestatud keskkonnaeesmärgid veekogumite kaupa ning 
käesoleva seaduse §-de 39−312 alusel kohaldatavad keskkonnaeesmärkide saavutamise 
erandid sätestatakse veemajanduskavas. 
 
Põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega seoses on veeseaduse olulisimateks säteteks ka 
sätted, mis reguleerivad põhja- ja pinnavee kasutamist:  
 
§ 6. Vee ja veekogu kasutamine 
 
Vee ja veekogu kasutamine toimub avaliku kasutamise või erikasutusena. 
  
Veekogu avalik kasutamine on veekogu kasutamine igaühe poolt ilma veekogu 
seisundit mõjutavate ehitiste või tehnovahenditeta vastavalt käesoleva seaduse 
paragrahvile 7.  
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Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate 
ainete, ehitiste või tehnovahenditega vastavalt käesoleva seaduse paragrahvile 8. 
 
§ 8. Vee erikasutus 
 
Vee erikasutuseks peab kasutajal olema tähtajaline luba ja võõra maa kasutamise korral 
ka maaomaniku nõusolek.  
 
(2) Vee erikasutusluba peab olema, kui: 

1) võetakse vett pinnaveekogust, sealhulgas ka jää võtmise korral enam kui 30 
m3/ööpäevas; 
2) võetakse põhjavett rohkem kui 5 m3 ööpäevas;  
3) võetakse mineraalvett; 
4) juhitakse heitvett ja teisi vett saastavaid aineid suublasse; 
5) toimub veekogu tõkestamine, paisutamine, veetaseme alandamine või 
hüdroenergia kasutamine; 
6) toimub veekogu süvendamine või veekogu põhja pinnase paigaldamine; 
7) uputatakse tahkeid aineid veekogusse; 
8) toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine või ümberjuhtimine; 
9) vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi 
omadusi.  

  
6. Keskkonnavastutuse seadus /64/ 
 
Keskkonnavastutuse seadus reguleerib keskkonnale tekitatava kahju vältimist ja 
heastamist, lähtudes põhimõttest, et saastaja maksab. Seadus sätestab kahju heastamise 
kohustuse ka põlevkivitööstuse ettevõtetele. Kahju tekitaja peab rakendama vajalikke 
vältimis- ja heastamismeetmeid, kui ta vastutab keskkonnakahju või kahju ohu 
põhjustamise eest. Kahju tekitaja vastutab keskkonnakahju või kahju ohu põhjustamise 
eest siis, kui ta on keskkonnakahju või kahju ohu tekitamises süüdi. 
 
Kahju tekitaja vastutab sõltumata sellest, kas ta on süüdi või mitte, kui keskkonnakahju 
või kahju oht on põhjustatud järgmiste tegevustega: 
1) saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse kohaselt 
keskkonnakompleksluba eeldavate käitiste käitamine; 
2) jäätmeseaduse kohaselt jäätmeluba või ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nõudvad 
tegevused ning tegevused, mille puhul on ette nähtud registreerimine; 
3) veeseaduse kohaselt vee erikasutusluba nõudvad tegevused; 
4) kemikaaliseaduses sätestatud ohtlike kemikaalide, taimekaitseseaduses sätestatud 
taimekaitsevahendite ja biotsiidiseaduses sätestatud biotsiidide valmistamine, 
kasutamine, ladustamine, töötlemine, keskkonda viimine ja kohapeal teisaldamine; 
5) ohtlike kaupade vedu maanteel, raudteel, siseveekogudel, merel või õhus nii, nagu on 
ette nähtud ohtlike veoste rahvusvahelise autoveol. 
 
Põlevkivikava uuendamisel peab lähtuma eelnimetatud (ja siin nimetama) 
seaduste nõuetest ja lähtudes põlevkivikava eesmärkidest on vaja näha ette 
meetmeid nende seaduste täiendamiseks/täpsustamiseks. 
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7. Säästva arengu seadus /65/ 
 
Säästva arengu seaduse järgi suunatakse riigi algatatud arengukava alusel nende 
majandusharude ja piirkondade arengut, kus looduskeskkonna saastamine ja 
loodusvarade kasutamine võivad ohustada looduslikku tasakaalu või bioloogilise 
mitmekesisuse säilimist. Põlevkivi kasutamist on vaja suunata riigi algatatud 
arengukava alusel selleks, et tagada teadaolevate varude jätkumist võimalikult pikaks 
ajaks ning maksimaalselt vältida keskkonna saastamist. Kuna nii põlevkivi 
kaevandamise kui ka kasutamisega kaasneb paratamatult oluline keskkonnamõju, on 
põlevkivi arengukava alusel võimalik ennetada uue negatiivse keskkonnamõju 
lisandumist ja leevendada olemasoleva negatiivse mõju liike Kirde-Eestis. 
 
Uus Põlevkivi arengukava peab sätestama eesmärgid ja hoovad (meetmed), mille 
alusel on riigil võimalik sihipäraselt ja ühiskonnale kasulikumalt suunata põlevkivi 
kaevandamist ja kasutamist. Põlevkivikava uuendamisel tuleb järgida 
ülalmainitud (ja mainimata) seaduste nõudeid ja kui põlevkivikava uutest 
eesmärkidest tuleneb seaduste muutmise vajadus, nägema ette meetmed seaduste 
muutmiseks. 
 
4.5.4 Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused 
 
Põlevkivi ja põlevkivitoodete tootmisele ning kasutamisele seavad rida nõudeid 
järgmised Vabariigi Valitsuse ja keskkonnaministri määrused: 
− Vabariigi Valitsuse 20.09.2004. a määrus nr 299 „Paiksetest ja liikuvatest 

saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate 
orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende 
saavutamise tähtajad” /66/; 

− Vabariigi Valitsuse 18.01.2005. a määrus nr 8 „Käitajate tegevusalade loetelu ja 
kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise kord” /67/; 

− majandus- ja kommunikatsiooniministri 10.08.2004. a määrus nr 172 
„Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise ohutusnõuded” /68/; 

− keskkonnaministri 26.05.2005. a määrus nr 43 „Üldgeoloogilise uurimistööga, 
geoloogilise uuringuga ja kaevandamisega rikutud maa korrastamise kord” /69/; 

− keskkonnaministri 02.08.2004. a määrus nr 97 „Tselluloosi ja tsemendi tootmisel 
välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste piirväärtused toodangu- ja 
energiaühiku kohta” /71/; 

− keskkonnaministri 02.09.2004. a määrus nr 112 „Saasteainete heitkoguste 
piirväärtused suurtest põletusseadmetest väljuvate gaaside mahuühiku kohta” /48/; 

− keskkonnaministri 19.05.2005. a määrus nr 38 „Vedelkütustele esitatavad 
keskkonnanõuded” /72/. 

 
Põlevkivikava uuendamisel tuleb järgida, et eesmärgid ja meetmed oleksid nende 
määrustega kooskõlas või siis meetmed näeksid ette nende määruste muutmist 
vastavalt seatud eesmärkidele. 
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4.5.5 Põlevkivi kaevandamist ja kasutamist määravad olulisimad nõuded 
 
1. Põlevkivi kasutamise riikliku arengukavaga 2008−2015 ja maapõueseadusega seatud 
põlevkivi kaevandamise aastamäär 20 miljonit tonni aastas 
 
Kehtiv põlevkivi arengukava 2008−2015 lähtub Eesti Vabariigi põhiseaduse §-st 5, 
mille järgi Eesti loodusvarad ja -ressursid on rahvuslik rikkus ning neid tuleb kasutada 
säästlikult. Arengukava põhieesmärk on kasutada põlevkivi maksimaalse efektiivsusega 
ning sellest tulenevalt on määratud ka riigi huvi põlevkiviressursi kasutamisel: riigi huvi 
on Eesti tarbijate tõrgeteta varustamine elektri- ja soojusenergiaga ning väärtustatud 
põlevkivitoodetega, rakendades põlevkivi kaevandamisel ja töötlemisel parimat 
võimalikku tehnoloogiat, kasutades põlevkivi ja sellega kaasnevaid loodusvarasid 
efektiivselt ning võimalikult väikese negatiivse keskkonna- ja sotsiaalse mõjuga nii, et 
põlevkivi jätkuks võimalikult pikaks ajaks ja oleks tagatud riigi julgeolek ning 
jätkusuutlik areng. 
 
Vastavalt kehtivas põlevkivi arengukavas 2008−2015 rõhutatud vajadusele seada 
põlevkivi kasutamise ülempiiriks kuni 20 mln t aastas, et tagada varu säästlik 
kasutamine ning pikemaajalises perspektiivis võimaluste leidmine põlevkivi aastase 
kasutusmahu järk-järguliseks vähendamiseks, viidi maapõueseadusesse /2/ nõue 
põlevkivi aastase kaevandamismäära kehtestamiseks (maapõueseaduse 
§ 251): “Põlevkivi aastane kaevandamismäär on kalendriaastas kõigi lubade alusel 
kokku maksimaalselt kaevandada lubatud põlevkivi kogus. Põlevkivi aastane 
kaevandamismäär on 20 miljonit tonni”.  
 
Põlevkivitööstuse summaarseid kasvuhoonegaaside heitmeid saab vähendada vaid kas 
kasvuhoonegaase tootmisprotsessides tehnoloogiliste vahenditega kinni püüdes või 
põlevkivikasutust piirates. Et CO2 püüdmine fossiilkütuseid kasutavates elektrijaamades 
ja ladustamine on üsna läbiproovimata ja prototüüpseadmete maksumuse põhjal 
hinnangut andes kallis tehnoloogia, mis ei pruugi lähtuvalt Eesti aluspõhja omadustest 
(puuduvad sügav meri ja maapõuetühikud veeldatud CO2 ladustamiseks) olla 
kasutuseks sobilikud, jääb riigipoolseks ainsaks mõjusaks viisiks lähiajal põlevkivi 
kasutamisest tulenevaid heitmeid, sh ka kasvuhoonegaaside heitmeid, piirata põlevkivi 
aastase kasutuse mahtu piirates. Praegu kehtib arengukava alusel maapõueseadusega 
sätestatud 20 miljoni tonni aastakasutuse piir põlevkivi kaevandamisele aastani 2015. 
Kehtiv põlevkivi arengukava näeb ette otsida võimalusi, et vähendada põlevkivi 
kasutamist 15 miljoni tonnini pärast 2015. aastat. 
 
Samas ei saa põlevkivi kasutamist vähendada nullini, vaid tasemeni, mis võimaldab 
säilitada ja edasi arendada kodumaise põlevkivi kaevandamise ja kasutamise 
oskusteavet. Uuendatud põlevkivikava üheks ülesandeks muude ülesannete kõrval peab 
olema põlevkivialase oskusteabe säilitamiseks vajaliku põlevkivi kaevandamise ja 
kasutamise aastamahu miinimumtaseme läbiarutamine kõigi huvigruppidega ja selle 
taseme määratlemine. 
 
2. LRTAP/NEC ja Euroopa Liiduga liitumise lepinguga seatud SO2 summaarsete 
heitmete aastakoguse piirangud 
 
Käesoleva aasta 3. mail 2012 leppisid ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni piiriülese 
heitmete kauglevi piiramise konventsiooni osapooled (ametlike esindajate tasemel) 
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kokku uutes aastaste summaarsete heitkoguste vähendamises aastaks 2020 võrreldes 
2005. aasta heitmete tasemega. Kuna Eesti vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja 
tahkete peenosakeste välisõhu heitmete tekitajana on oluline osakaal elektritootmisel 
(põlevkivi kasutamisel), seab kevadel sõlmitud kokkulepe, millele vastavad 
summaarsete heitkoguste tasemed, eeldatavalt EL-i liikmesriikidele siduva kohustusena 
heitmelagede (National Emissions Ceilings – NEC) direktiivi muudatuste kaudu, 
olulised piirid põlevkivikasutusele ja loob vajaduse senisest enam tehnoloogiliste 
vahenditega tõhustada väävli ja lämmastikuärastamist tootmisseadmete heitgaasidest 
ning kontrollida transpordikütuste väävlisisaldust. Uued heitmelaed on toodud 
allpoololevas tabelis. 
 
Tabel 4.32. Heitmete baastasemed ja seatud eesmärgid 
 

 
SO2 NOX NH3 VOC PM2,5 

2010−2020. a lagi, tuh t 100 
    

2005. a tegelik, tuh t 76 36 9,8 41 20 
Vähendus 2005. a tasemest, % 32 18 1 10 15 

Piir alates 2020. a, tuh t 51,68 29,52 9,7 36,9 17 
2010. a tegelik, tuh t 83,22 36,80 10,25 38,19 23,74 

2010. a energiasektor, tuh t 77,31 14,66 0 0,38 9,97 
2010. a energiasektori osakaal, % 94 41,50 

 
7 42 

sh NEJ EE ja Balti EJ, % 79,90 
    

Transpordisektori osakaal, % 0,15 26,50 2,10 8 3 
Põllumajanduse osakaal, % 

 
3,10 93,50 10 3 

Tööstuse osakaal, % 4,98 4,40 
 

17 8 
Kodumajapidamiste osakaal, % 0,83 6 

 
48 42 

 
Põlevkivikava koostamisel tuleb seada eesmärk (eesmärgid) ja leida meetmed, mis 
tagavad põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega kaasnevate piirangualuste heitmete 
summaarsete aastakoguste jäämise alla võetud kohustuste taseme, arvestades teiste 
sektorite arenguid ja nendest arengutest tulenevaid heitmetasemeid vaadeldaval 
perioodil aastani 2030. Ühtlasi tuleb põlevkivikava koostamisel arvestada ka Euroopa 
Liiduga liitumisleppes põlevkivielektrijaamade heitmete osas seatud nõuet, mille 
kohaselt põlevkivielektrijaamade summaarne SO2-heide ei tohi alates 2012. aastast 
ületada 25 000 tonni. 
 
3. EL-i kütuste kvaliteedi direktiiv  
 
Jõusoleva kütuste kvaliteedi direktiivi /73/ nõudeid täpsustava Euroopa Ühenduse 
direktiivi 2009/30/EÜ /74/ kohaselt: „Peaksid tarnijad 31. detsembriks 2020 järk-
järgult vähendama tarnitud kütuse või energia elutsükli jooksul tekkivaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid energiaühiku kohta kuni 10% ja saavutama vähemalt 
6% vähenemise 31. detsembriks 2020, võrreldes EL-i keskmise tasemega fossiilkütuste 
elutsükli jooksul tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste osas energiaühiku kohta 
2010. aasta tasemest tänu biokütuste ja alternatiivsete kütuste kasutamisele ning 
tootmiskohtades tekkivate kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele.” 
 
Praegu on Euroopa Komisjonis käsil kütuste kvaliteedi direktiivi täiendamine, millega 
sätestatakse nn mittekonventsionaalsetele fossiilsetele mootorikütustele CO2-heitmete 
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vaikeväärtused. Komisjoni avalikustatud ettepaneku kohaselt on põlevkividiislikütuse 
CO2-heitmed energiaühiku kohta peaaegu 1,5 korda kõrgemad kui naftapõhisel 
diislikütusel (põlevkividiislikütusel 133,7 g/MJ ja naftadiislikütusel 89,1 g/MJ /73/). 
Kütuste kvaliteedi direktiivi muudatuse tulemusel muutuks liikmesriikidele ja 
kütusetootjatele kohustuslikuks raporteerida ka fossiilsetest energiaallikatest toodetud 
mootorikütuste tootmise CO2-jalajälge. See tähendab, et nii kütusetootjad kui ka 
liikmesriigid peavad hakkama hoolikalt jälgima kütuse päritolu ja tootmisviisi, muutes 
põlevkividiislikütuse Euroopa Liidus turustamise praktiliselt võimatuks, kui Eesti 
riiklikud eesmärgid lähtuvad kütusekvaliteedi direktiivis seatud eesmärkidest ja EL-i 
„Energia teekaardi 2050” eesmärkidest ja on nende eesmärkidega kooskõlas. 
 
Kommentaar: EL Kütuste Kvaliteedi Komitees (DG CLIMA), veebruaris 2012, 
liikmesriikide häälteenamusega läbi kukkunud direktiivi rakendusakti eelnõu kohta on 
Komitee tellinud konsultantidelt mõjuhinnangu. Konsultantide poolt koostatav 
mõjuhinnangu aruanne valmib eelduste kohaselt veebruaris 2013. Konsultant on 
esitanud oma 8 kuu töö tulemused huvigruppidele, kus on esitatud metoodiliselt 
erinevad võimalikud variandid (6 varianti) mootorkütusele CO2-jalajälje arvestamiseks. 
Nii Komisjon kui ka Konsultant ei ole teinud valikuid uute variantide järjestusele 
märkides vaid, et variantide-vahelise valiku tegemise kriteeriumiteks peaks olema 
andmete kättesaadavus, kontrollitavus ja täpsus ning halduskoormus ja rakendamise 
võimalik ajakava. Hetkeseisuga (jaanuar 2013) on Komisjonil kavas uuesti välja anda 
direktiivi rakendusakt aruteluks ja hääletuseks liikmesriikidele märtsis 2013. Eesti peab 
vastavasisulisi läbirääkimisi Komisjoniga põlevkividiisli CO2-jalajälje vaikeväärtuse 
vähendamiseks võrreldes esialgses ettepanekus tooduduga.  
 
Põlevkivi arengukava uuendamisel tuleb silmas pidada kütustekvaliteedi 
direktiiviga seatavaid nõudeid põlevkivist valmistatud kütuste kvaliteedile ja 
kasutamisele EL siseturul seotuna taastuvenergiadirektiiviga seatud nõudele 
liikmesriikide autokütuste süsinikujalajälje vähendamiseks. 
 



OÜ Inseneribüroo STEIGER, SA Säästva Eesti Instituut, AS Maves, OÜ Baltic Energy Partners  
„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016−2030” koostamiseks vajalike andmete analüüs   154 

 
4.6 Uue põlevkivi arengukava seosed teiste strateegiliste dokumentidega 
 
4.6.1 Riiklikud arengukavad 
 
Uue põlevkivi arengukava eesmärgid peavad olema kooskõlas „Energiamajanduse 
riikliku arengukavaga aastani 2020” /11/ ja „Eesti elektrimajanduse arengukavaga 
aastani 2018” /12/ ning rakendusplaanis esitatavad meetmed peavad kaasa aitama 
eelnimetatud kahe arengukava elluviimist, mis on otseselt seotud põlevkivi kasutamise 
prioriteetide ning kaevandamismahu määramisega (lisa 1). 
 
Käesolevas alapeatükis on toodud ülal nimetatud ja ka teiste arengukavade ja 
strateegiliste dokumentide seosed põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega, millega 
peab uue põlevkivi arengukava koostamisel arvestama. 
 
1. Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21” (SE 21) 
 
Kuna üheks teadmusühiskonna eesmärgiks on üldine heaolu kasv, on SE 21 kohaselt 
paratamatu ka loodusressursside kaasamine vajaliku majandusbaasi loomiseks. 
Loodusressursi säästlik majandamine pole pelgalt kaitse, vaid ökoloogiliselt 
tasakaalustatud ressursi kasutamine. Loodusressursi kasutamisega kaasnevad eelnevalt 
koostatud põhjendatud ja suurimat majanduslikku tulu tõotavad optimaalse kasutamise 
skeemid ja looduslikke ning sotsiaalseid arenguid tasakaalustavad mehhanismid. Kõik 
see on mõeldav vaid printsiipidel, et tagada keskkonnahoid. Rakendatakse säästva 
tarbimise mehhanismid riigihangete, riiklike investeerimisprogrammide jt arengukavade 
kriteeriumidesse /75/.  
 
Põlevkivi arengukava peab lähtuma SE 21-s sätestatud printsiipidest ja pidama 
silmas seatud eesmärke. 
 
2. Keskkonnastrateegia 2030 /76/ 
 
Keskkonnastrateegia sõnastab visiooni Eestile aastaks 2030, kus energia tootmise osa, 
sh põlevkivikasutust, kirjeldatakse järgmiselt: „Aastal 2030 kasutatakse energia 
tootmiseks paralleelselt mitmesuguseid tooraineid, mis on lähedalt kättesaadavad, ja 
uusi keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid. Tagatud on energiaga varustamise stabiilsus, 
praegustele energiatoormeliikidele on leitud asendus, kasutusel on uued tehnoloogiad, 
põlevkivi kasutatakse efektiivsemalt, vähemate jäätmetega (tuul, päike, vesi praeguse 
tehnoloogia juures Eesti energiavajadust ei kata). On olemas võimalus lihtsalt ühelt 
energiatootjalt (allikalt) teisele ümber lülituda. Levinud on mikroenergeetikalahendused 
ja autonoomsed ökomajad, kus vähene vaja olev energia toodetakse taastuvatest 
allikatest. Eesti paistab arenenud riikide hulgas silma väiksema energiatarbega 
toodanguühiku kohta. Põlevkivitööstuse, nii elektri- kui ka õlitööstuse 
keskkonnakoormus on minimeeritud ja selle jääknähud on likvideeritud.” 
 
Põlevkivi kaevandamist ja kasutamist puudutavad otseselt keskkonnastrateegia 
eesmärgid, mis seatud jäätmetekkele, maavarade kasutamisele ja maastikuhoiule, 
energeetikale ja jääkreostuse likvideerimisele. 

Jäätmete osas seab keskkonnastrateegia eesmärgiks, et aastal 2030 on tekkivate jäätmete 
ladestamine vähenenud 30% ning oluliselt on vähendatud tekkivate jäätmete ohtlikkust. 
Et jäätmete ladestamist vähendada, on esmane vähendada märkimisväärselt jäätmete 
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teket, kasutades sealjuures tõhusamalt loodusvarasid ja muid ressursse. Selleks on 
oluline katkestada seosed ühelt poolt jäätmetekke ja loodusvarade kasutamise ning 
teiselt poolt majanduskasvu vahel, st majanduskasv ei tohi põhjustada loodusvarade 
kasutamise ja jäätmekoguste ning negatiivse keskkonnamõju suurenemist. Teiseks on 
oluline suurendada jäätmete sortimist, taaskasutamist, sh ringlussevõttu, et vähendada 
kõrvaldatavate jäätmete kogust miinimumini. Oluline on ka vähendada jäätmete 
ohtlikkust ning ohtlike ainete sisaldust jäätmetes, see ühtlasi väldib jäätmete käitlemisel 
õhku, vette ja pinnasesse sattuvate heitkoguste suurenemist. 
 
Maavarade osas seab keskkonnastrateegia eesmärgiks maavarade keskkonnasõbraliku 
kaevandamise, mis säästab vett, maastikke ja õhku, ning maapõueressursi efektiivse 
kasutamise minimaalsete kadude ja jäätmetega. Keskkonnasäästlik kaevandamine 
tähendab maardla kiiret hõlvamist, maavara lühiajalist väljamist, põhjavee minimaalset 
mõjutamist, müra-, tolmu- ja seismiliste efektide vältimist ning kaevandatud ala kiiret, 
projektikohast korrastamist. Ressursi efektiivne kasutamine tähendab 
kaevandamisväärse maavara võimalikult täielikku väljamist ning kaasnevate maavarade 
ärakasutamist. 
 
Maastike kaitse osas seab keskkonnastrateegia eesmärgiks: loodus- ja kultuurmaastike 
toimivuse ja säästliku kasutamise. Maastike kultuuri- ja loodusväärtused oma 
mitmekesisuses on osa Eesti kultuuripärandist ja maastikuressursist, seega tuleb riigil 
korraldada nende väärtuste hoidu ja kasutamise strateegilist planeerimist. Loodus- ja 
kultuurmaastike mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine ning toimivus 
traditsioonilise asustuse ja säästliku maakasutuse tingimustes tagab kultuuri- ja 
looduspärandi säilimise, eelkõige maapiirkondades, loob eelduse maastike ja elustiku 
mitmekesisuse ning maastike ökoloogiliste funktsioonide säilimiseks. Säästliku 
maakasutusega maastiku kui ressursi kvaliteet ja potentsiaal ei lange, säilivad maastiku 
väärtus, tema eri funktsioonid (otstarve). Tootmise ja kasutamisega rikutud maastikud 
korrastatakse ning neile antakse mitmekesised (sh elurikkuse ja esteetilisuse) 
funktsioonid. Suureneb maastike atraktiivsus ja ökoloogiline toimivus. Põllumajandus- 
ning taastatud maastikud peavad pakkuma nii majandushüvesid (põllumajandussaaduste 
toodangut) kui ka sotsiaal-kultuurilisi hüvesid (rekreatsiooni, matkamise võimalusi, 
hõlmama kultuuriloolisi paiku (hiiemäed jne) ja olema elupaigaks paljudele liikidele. 
 
Energiavaldkonna eesmärk on toota elektrit mahus, mis rahuldab Eesti tarbimisvajadust, 
ning arendada mitmekesiseid, erinevatel energiaallikatel põhinevaid väikese 
keskkonnakoormusega jätkusuutlikke tootmistehnoloogiaid, mis võimaldavad toota 
elektrit ka ekspordiks. Arengu eesmärk on arendada Eesti tarvet rahuldavat energeetikat, 
mis kasutaks erinevaid energiaallikaid. Eelistatud on need tootmisviisid, mis koormavad 
võimalikult vähe keskkonda, kuid võivad kasutada ka fossiilseid energiaallikaid. 
Väikese keskkonnakoormusega tootmistehnoloogiate väljatöötamise ja nende 
optimaalse tootmisrežiimiga kasutamise korral võib toota elektrit ka ekspordiks. 
 
Jääkreostuse osas on eesmärgiks, et aastaks 2030 on likvideeritud kõik praegu 
teadaolevad jääkreostuskolded. 
 
3. Keskkonnategevuskava aastateks 2007−2013 /77/ 
 
Eesti keskkonnategevuskava on keskkonnastrateegia rakendusplaan. Praegu kehtib 
„Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007−2013”, mis juhindub Eesti 
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keskkonnastrateegias aastani 2030 esitatud eesmärkidest ja tegevussuundadest. Kava on 
esitatud tabelitena, mis vastavad keskkonnastrateegias määratud meetmetele 
(tegevussuundadele).  
 
Maavarade valdkonna eesmärk on keskkonnasõbralik kaevandamine, mis säästab vett, 
maastikke ja õhku ning maapõueressursi efektiivne kasutamine minimaalse kao ja 
minimaalsete jäätmetega. Eesti keskkonnategevuskava kavandab kehtestada maardlate 
(mäeeraldiste) arendajatele rentimise süsteemi (viia uuringu- ja kaevandamislubade 
andmine ärialusele), koostada maardla ja maardla maa ärilise (rahalise) väärtuse 
hindamise metoodika ning kehtestada sellekohane hindamise kord, diferentseerida 
kaevandamisõiguse tasu sõltuvalt maardla kaevandamisväärsusest (arvestades maa 
väärtust, infrastruktuuri ja keskkonnapiiranguid) ning asutada keskkonnasäästlike 
tehnoloogiate kasutuselevõtuks toetuste ja soodustuste süsteem. 
 
Keskkonnategevuskava sätestab rea põhimõtteid, mis otseselt haakuvad põlevkivi 
arengukavaga nagu näiteks kontrolli saavutamine jäätmevoogude üle ja kontrolli 
tõhustamine jäätmehoolduse üle, parima võimaliku tehnoloogia, mis on nii 
keskkonnasäästlik kui ka materjali efektiivselt ära kasutav, eelistamine ja juurutamise 
soodustamine kõikides sektorites; põlevkivituha hüdrotranspordi asendamine mõne teise 
keskkondasäästvama tehnoloogiaga; põlevkivi jt maavarade optimaalse 
kaevandamismahu määramine ajalises perspektiivis (kuni 20 aastaks) jne. 
Keskkonnategevuskava üheks sihiks on põlevkivi arengukava koostamine ja 
uuendamine. 
 
4. Eesti looduskaitse arengukava aastani 2020 /78/ 
 
Looduskaitse arengukava (edaspidi LAK) ei käsitle otseselt põlevkivi kaevandamist ja 
kasutamist, aga sätestab üldisemad printsiibid ja eesmärgi loodusvarade kasutamisele. 
 
Mitmekesine elurikas loodus on majanduse ja sotsiaalse heaolu üheks olulisemaks 
aluseks. Mida rohkem on toimivaid ja elurikkaid ökosüsteeme, seda paremini oleme me 
varustatud toidu, kütuse, puhta vee ja õhuga ning suudame võidelda keskkonna 
saastatuse ja kliimamuutusega. Elurikkuse hävimisega kaob looduse suutlikkus pakkuda 
meile erinevaid hüvesid, mistõttu on tähtis loodusvarasid säästlikult kasutada. 
 
LAK-i kolmas põhieesmärk on: loodusvarade pikaajaline püsimine ja selleks vajalikud 
tingimused on tagatud ning nende kasutamisel arvestatakse ökosüsteemse 
lähenemisepõhimõtteid. Loodusvarasid kasutatakse säästlikult ja jätkusuutlikult viisil, 
mis ei sea ohtu ökosüsteemide soodsa seisundi saavutamist. Loodusvarade kasutusel 
tuleb omavahel lõimida looduskasutus ja -kaitse, nii et olemasolevaid varusid 
kasutatakse optimaalselt, loodusväärtusi märkimisväärselt kahjustamata. Taastuvaid 
loodusvarasid kasutatakse nii, et nende varud ei lõpe, taastumatuid selliselt, et need ei 
ammendu enne, kui oleme suutelised asendama need teiste loodusvaradega. Sel viisil 
toimiv loodusvarade pikaajaline, säästlik ja teadmistepõhine kasutamine kindlustab nii 
majandusliku heaolu kui ka elurikka looduse säilimise järeltulevatele põlvedele. 
 
Loodusvarade kasutamise ja ka muu keskkonda mõjutava inimtegevuse juures tuleb 
otsese majandusliku kasu kõrval arvestada ka looduse poolt pakutavate hüvedega − nn 
„ökosüsteemi teenustega” (näiteks puhas vesi, toit, puhkus). Keskkonda oluliselt 
mõjutavate tegevuste plaanimisel, nagu kaevandamine, ehitustegevus või 
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infrastruktuuride rajamine, peab arvestama elupaikade ja nendevahelise sidususe 
säilitamise vajadust. Looduse mitmekesisuse säilitamise põhimõtetega tuleb arvestada 
kõikjal, nii kaitstavatel aladel kui ka väljaspool. 
 
Keskkonnaregistri maardlate nimistus on looduskaitsealade all olev maavaravaru 
üldjuhul näidatud passiivsena ja pealmaakaevandamine on enamasti keelatud. 
 
Põlevkivikava uuendamisel tuleb ette näha meetmed, et kaevandamistegevus oleks 
kooskõlas looduskaitsekavas toodud printsiipidega. 
 
5. Riigi jäätmekava 2008−2013 /79/ 
 
Jäätmekava visioonis on toodud järgmine eesmärk: pikemas perspektiivis, aastaks 2020, 
on märgatavalt vähenenud põlevkiviga seotud jäätmete teke.  
 
Uuendatud põlevkivi arengukavas on vaja ette näha meetmed selle eesmärgi paremaks 
saavutamiseks. 
 
Praegust ja tuleviku perspektiivi silmas pidades oli riigi jäätmekava visioonis toodud 
eesmärk liiga optimistlik. Aastaks 2020 võib toimuda põlevkivisektoris jäätmetekke 
teatud vähenemine, seda seoses eeskätt põlevkivi kaevandamise mahu vähenemisega. 
Tuha taaskasutamine võib jääda väikeseks. Tuhka on eelnevatel aegadel kasutatud 
happeliste muldade lupjamiseks ja ka kohalike teede ehitamisel – võimalusi tuha 
kasutamiseks uuritakse jätkuvalt. Parem perspektiiv on aheraine taaskasutamise osas. 
Aherainet ja sellest toodetavat killustikku saab kasutada täiteks, kohalike teede, 
kergliiklusteede või ka parklate ja spordiplatside rajamiseks. Aherainet saab kasutada ka 
kaeveõõnte täitmiseks. 

6. Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011−2020 /80/ 
 
Ehitusmaavarade kasutamise kava tõdeb, et nüüdisajal on ehitusmaavarade tarbimisel 
oluliseks valdkonnaks materjalide taaskasutamine, jäätmete ja jääkide töötlemine ning 
kasutuselevõtt, mis Euroopas moodustab ehitusmaavarade kasutamisest ligi 5%. 
Alternatiivsete ehitusmaterjalide ulatuslikum kasutamine pikendab taastumatute 
loodusressursside jätkusuutlikku kasutamist ja vähendab kaevandamisest tingitud 
keskkonnamõju.  
 
Põlevkivituha taaskasutuse suurendamine vähendab oluliselt selle ladestamise mahte. 
Põlevkivituhk on tegelikult väärtuslik ressurss, mida saab kasutada väga paljudes 
valdkondades (detailsemalt alapeatükis 3.7). 
 
Ehitusmaavarade kasutamise kava üks strateegilisi eesmärke on suurendada 
ehitusmaavarade kaevandamise ja kasutamise efektiivsust ning võimalike alternatiivsete 
ehitusmaterjalide kasutamist. 
 
Põlevkivi arengukava uuendamisel on vaja ette näha meetmeid, mis tagaksid 
põlevkivikaevandamise ja kasutamise jäätmete senisest rohkemat kasutamist 
alternatiivsete ehitusmaterjalidena. 
 
 
 



OÜ Inseneribüroo STEIGER, SA Säästva Eesti Instituut, AS Maves, OÜ Baltic Energy Partners  
„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016−2030” koostamiseks vajalike andmete analüüs   158 

 
7. Konkurentsivõimekava „Eesti 2020” /81/ 
 
Konkurentsivõime kava „Eesti 2020” on Eesti strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamiseks. Kava kirjeldab peamisi poliitikasuundi ja meetmeid Eesti 
konkurentsivõime tõstmisel, seab eesmärgid 2015. ja 2020. aastaks kooskõlas EL-i 
riikide kokku lepitud „Euroopa 2020” strateegia eesmärkide ja Eesti väljakutsetega ning 
toob ära kohustused, mille Eesti võtab 2011. aasta märtsi ülemkogul kokku lepitud 
laiendatud euroala pakti raames. 
 
Kava valmis kooskõlas Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, riigi eelarvestrateegia 
ning stabiilsusprogrammiga. Kavale on lisatud meetmete elluviimise tegevuskava 
käesolevaks ja järgmiseks neljaks aastaks. Tegevuskava lisamise nõue tuleneb Euroopa 
Komisjoni reformikavade koostamise juhistest liikmesriikidele. 
 
„Euroopa 2020” strateegia näol on tegemist Euroopa uue majanduskasvu ja tööhõive 
strateegiaga, mis on senise Lissaboni strateegia (Strategy for Growth and Jobs) 
jätkustrateegia. Selle peamiseks eesmärgiks on Euroopa Liidu konkurentsivõime 
jätkusuutlik suurendamine. 
 
„Euroopa 2020” strateegia keskendub kolmele põhivaldkonnale: teadmus ja 
innovatsioon, jätkusuutlikum majandus ning kõrge tööhõive tase ja sotsiaalne kaasatus. 
 
Eesti konkurentsivõime kava seab põlevkivi kasutamise kontekstis kaks olulist 
eesmärki: 
1. aastaks 2020 peab taastuvenergia osakaal kogu energia lõpptarbimises moodustama 

vähemalt 25%; 
2. hoida energia lõpptarbimine samal tasemel kui aastal 2010 − 120 PJ. 
 
Lähtudes neist eesmärkidest, tuleb ka põlevkivi arengukava uuendamisel näha ette 
meetmeid põlevkivi osakaalu vähendamiseks elektri tootmisel ning põlevkivi 
efektiivseks kasutamiseks. 
 
8. Energiamajanduse riiklik arengukava 2008−2020 (ENMAK 2020) /11/ 
 
Energiamajanduse arengukava aastani 2020 kiitis heaks Riigikogu 15. juunil 2009. 
Energiamajanduse arengukava eesmärgiks on anda energiapoliitika üldsuunad kuni 
aastani 2020, sidudes omavahel elektrimajanduse arengukava, põlevkivi kasutamise 
riikliku arengukava, energiasäästu sihtprogrammi ja teised energeetika arengut 
suunavad dokumendid ning andes suunad soojamajanduse arengukava ning 
taastuvenergia tegevuskava loomiseks. 
 
Energiamajanduse riiklik arengukava seab aasta 2020 eesmärgiks säästlikuma 
energiavarustuse ja -tarbimise. Aastaks 2020 on ette nähtud energiasektori CO2 
vähenemine kaks korda võrreldes 2007. aasta tasemega, jõudes 7,85 mln tonnini. 
Tegevussuunana tuleb tegeleda elanike teavitamisega energiasäästu võimalustest ning 
selle majanduslikest ja keskkonnaalastest mõjudest ning aidata kaasa energiasäästlike 
otsuste ja investeeringute tegemiseks nii äri-, riigi- kui ka erasektoris. 
 
Arengukava sätestab, et energiajulgeoleku huvidest lähtudes tuleb jätkata põlevkivist 
elektri tootmist, kuid teha seda keskkonnahoidlikumalt. Selle saavutamiseks tuleb 
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uuendada elektri tootmise tehnoloogiaid, uurida põlevkiviõli ja -gaasi kasutamise 
tõhusust elektri tootmisel. Aastaks 2020 soovitakse taastuvenergia osakaalu 
lõpptarbimises suurendada 25%-ni. 
 
Et energiamajanduse arengukava uuendamise protsess on käivitunud, kusjuures 
uuendatud energiamajanduse kava seab Eestile eesmärgid aastani 2030, sihtidega 
aastani 2050, on põlevkivikava uuendamisel vaja lähtuda uuendatud 
energiamajanduse arengukavast ja seada sellest lähtuvad eesmärgid ning nende 
eesmärkide saavutamise meetmed. 
 
9. Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018 (ELMAK 2018) /12/ 
 
Vabariigi Valitsus kiitis heaks 26. veebruari 2009. a korraldusega nr 74 „Eesti 
elektrimajanduse arengukava aastani 2018”. Arengukava põhieesmärgiks järgnevatel 
aastatel on tagada Eesti elanikele pidev, säästlik ja taskukohase hinnaga elektrivarustus. 
 
Elektrimajanduse arengukava näeb olulisema osana ette Eesti elektritootmise 
ümberehitamist lähema 10−15 aasta jooksul, laiendades elektri ja soojuse koostootmist 
300 MW-ni, renoveerides täiendavalt kaks plokki Narva elektrijaamades 
koguvõimsusega 600 MW ja suurendades tuulikute võimsust kuni 900 MW-ni koos 
vajalike reservvõimsustega. Arengukava annab suuna rajada 2023. aastaks Eestisse ka 
tuumajaam ning teha selleks vajalikud seadusandlikud muudatused 2012. aastaks.  
 
Riigiabi skeem peab tagama energiajulgeolekust lähtuvate investeeringute 
teostajale (nt põlevkivielektrijaamade renoveerijale) põhjendatud tootluse avatud 
elektrituru tingimustes juhul, kui turuhind ei taga neile piisavat tootlust. 
 
Sarnaselt energiamajanduse arengukavaga sätestatakse aastaks 2020 sihiks elektrisektori 
CO2-heitmete ligi kolmekordse vähenemise võrreldes aastaga 2007, saavutades 5 mln t 
taseme. 
 
Põlevkivi arengukava uuendamisel on tarvis ette näha meetmed, mis toetavad 
elektrimajanduse arengukavas nimetatud kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärkide 
saavutamist. Arvestada tuleb, et seoses energiamajanduse arengukava uuendamise ja 
kooskõlla viimisega EL-i kliima- ja energiapaketi eesmärkidega võivad muutuda ka 
elektrimajanduse arengukava sihid. 
  
10. Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007−2013 
„Teadmistepõhine Eesti” ja selle rakendusplaan /82/ 
 
TA&I strateegia 2007−2013 „Teadmistepõhine Eesti” (TE II) keskendub ühiskonna 
jätkusuutlikule arengule teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni kaudu. 
Strateegia alusel käivitatakse riiklikud teadus- ja arendusprogrammid 
sotsiaalmajanduslike probleemide lahendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks iga Eesti 
elaniku jaoks tähtsust omavates sotsiaalmajanduslikes valdkondades nagu näiteks 
energeetika, riigikaitse ja julgeolek, tervishoid ja hoolekanne, keskkonnakaitse, 
infoühiskond. Energeetikaalane riiklik teadus- ja arendusprogramm on tihedalt seotud 
põlevkivialaste teadus- ja rakendusuuringute kavandamisega ning selle valdkonna 
spetsialistide ettevalmistamise ja koolitusega. 
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Strateegia raames käivitatakse kuus riiklikku T&A programmi ning kõik nende 
alameetmed: 
− energiatehnoloogia programm; 
− biotehnoloogia programm; 
− IKT programm; 
− tervishoiu programm; 
− keskkonnakaitse- ja tehnoloogia programm; 
− materjalitehnoloogia avatud taotlusvoor. 
 
Eelnimetatud programmidest on energiatehnoloogia programm ning keskkonnakaitse- ja 
tehnoloogia programm vahetumalt seotud põlevkivi kasutamisega. Teadmiste ja 
tehnoloogiasiirde meetmetena nähakse ette olemasolevate tehnoloogia arenduskeskuste 
tegevuste toetamist, pikaajaliste ning turule orienteeritud koostööprojektide algatamist 
ja läbiviimist ettevõtete ning T&A asutuste koostöös. Käivitatakse uusi tehnoloogia 
arenduskeskuseid ja toetatakse olemasolevate tehnoloogia arenduskeskuste tegevust 
pikaajaliste ning turule orienteeritud koostööprojektide algatamisel ja läbiviimisel 
ettevõtete ja T&A asutuste koostöös. 
 
Põlevkivikava uuendamisel tuleb jälgida, et kava eesmärgid ja meetmed oleksid 
kooskõlas teadus- ja arendustegevuse kavade ning selle allprogrammidega ja 
vajadusel täiendaksid neis toodud meetmeid. 
 
4.6.2 Piirkondlikud arengukavad 
  
Põlevkivi arengukava koostamisel tuleb arvestada kehtivaid piirkondlikke arengukavu. 
 
Ida-Viru maakonna planeeringu (kehtestatud 22.01.1999) /84/ seletuskirjas on 
majandust puudutavas osas käsitletud uuritavat teemat küllaltki põhjalikult. Ida-Viru 
maakonna 2003. aastal valminud teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused” /85/ järgi jäävad põlevkivi kaeve- ja uuringuväljad olulises 
ulatuses teemaplaneeringuga kavandatava rohelise võrgustiku tuumaladele, mis nõuab, 
juhul kui tööstusobjekti rajamine on vajalik või vältimatu, detailplaneeringu koostamist 
rajatiste asukoha valikuks, keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) läbiviimist ja 
meetmeid negatiivse keskkonnamõju leevendamiseks. 
 
Ida-Viru maakonna planeeringu teemaplaneering 2001. aastast „Ida-Virumaa põlevkivi 
kaevandamisalade ruumiline planeering” /86/ näeb ette põlevkivi kaevandamise ja -
töötlemise jätkumise selles piirkonnas. Põlevkivi arengukava on vastavuses Ida-
Virumaa arengukavaga, kus nähakse ette suurtööstuse edendamist. Ida-Virumaa 
arengukava (kehtestatud 21.09.2005) /87/ versiooni järgi on maakonna üheks 
ettevõtluskeskkonda suunavaks visiooniks järgmine sõnastus: „Ida-Virumaa on aktiivne 
ettevõtluspiirkond (ettevõtlusaktiivsus on võrreldes aastaga 2004 kasvanud rohkem kui 
30%), mis baseerub nüüdisaegsel tehnoloogial põhineval efektiivsel ja maailmas 
konkurentsivõimelisel suurtööstusel ning teenindus-, logistika- ja turismisektoril.” 
 
Ida-Virumaa jäätmekava eesmärkide saavutamiseks ja neile kaasa aitamiseks on vajalik 
tõsta maavara kaevandamisõiguse ja saastetasusid, piirata põlevkivi kasutamise 
aastamahtu ning seada tehnoloogilisi piiranguid nii põlevkivi kaevandamisele kui ka 
kasutamisele nii, et ettevõtted kasutaksid tehnoloogiaid, mille tulemusel tekib 
võimalikult vähe jäätmeid ja seejuures võimalikult palju jäätmeid saaks taaskasutada. 
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Sarnaseid põhimõtteid kannavad ja keskkonnahoiu ning arengueesmärke seavad ka 
Lääne-Virumaa arengustrateegia 2007−2015 versioon 2006 /88/ ning Lääne-Viru 
maakonna valdade vastavad arengukavad. 
 
Kommentaar: Keskkonnatasud tuleb ümber struktureerida nii, et suureneks ettevõtete 
motivatsioon keskkonnasäästlikumaid tehnoloogiaid kasutusele võtta. Sellega 
maksustataks kõrgemalt ettevõtteid kelle panus keskkonnahoidu on väiksem ja loodaks 
maksusoodustusi ettevõtetele, kes on uuendusmeelsed keskkonnasäästlike tehnoloogiate 
kasutuselevõtul, jäätmete taaskasutamisel ja maavara kaevandamisega kaasnevate 
ressursside kasutamisel. Praegune ekspodentsiaalselt tõusev (kaevandamisõiguse tasul 
20% aastas) maksukoormus võib pikas perspektiivis muutuda ettevõtetele liiga 
koormavaks ega täida oma eesmärke.  
 
Põlevkivi kaevandamis- ja kasutusmahtude vähendamine on küll kõige tõhusamaks 
meetmeks, vähendamaks jäätmeid, kuid kaevandamismahule piiranguid seades tuleb 
arvestada ka teiste aspektidega (varustuskindlus, energeetiline sõltumatus, tehtud 
investeeringud jne). 
 
Koostatud on (2012. aasta detsembri seisuga kooskõlastamisel) ka Ida-Viru 
maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Ida-Virumaa tehniline infrastruktuur”, mis ei 
muuda 2001. aastal kehtestatud maakonnaplaneeringut, vaid toob esile selle 
infrastruktuuri puudutavad aspektid. 
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4.7 Võimalikud kaevandamis- ja töötlemistehnoloogia arengud ning parima 
võimaliku tehnika (PVT) kasutamise nõue põlevkivi kaevandamisel ja kasutamisel  
 
Euroopa Liidu kompleksse saastuse vältimise ja kontrolli direktiivi (edaspidi IPPC) /45/ 
kohaselt on teatud valdkonnas ja tegevuste puhul ettevõttel vaja kompleksluba. 
Kompleksluba vajavad siiski vaid ettevõtted, mille tegevusega kaasneb kõrgendatud 
keskkonnarisk. IPPC direktiiv on üle võetud ka Eesti õiguskorda saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrolli seadusega /46/. IPPC direktiivi üheks tähtsaks nõudeks on parima 
võimaliku tehnika (PVT) kasutusele võtmine 31.10.2007 aastaks.  
  
Saastuse komplekse vältimise ja kontrolli seaduse ning selle muudatustega on 
määratletud parima võimaliku tehnika mõiste alljärgnevalt. 
 
Tehnika − käitises kasutatavat tehnoloogiat ja käitise kavandamise, ehitamise, 
hooldamise, käitamise, tegevuse lõpetamise ning käitise sulgemise viisi. 
 
Võimalik tehnika − käitajale mõistlikul viisil kättesaadavat nüüdisaegset tehnikat, mille 
kasutamine tegevusvaldkonnas on kulusid ja eeliseid arvesse võttes majanduslikult ja 
tehniliselt vastuvõetav ning tagab keskkonnanõuete parima täitmise. 
 
Parim − tõhusaimat kogu keskkonna kaitsmiseks. 
 
Määratlemaks parimat võimalikku tehnikat mingis valdkonnas, on EL välja töötanud 
lähtedokumendid ja juhised (ka parima võimaliku tehnika viitedokumendid, ingl k 
BREF), mis valdkonnapõhiselt määratlevad, millist tehnoloogiat peaks kasutama.  
 
Põlevkivi kaevandamisel PVT nõuet kehtestatud ei ole, samuti puuduvad 
ka vastavad BREF-i dokumendid. Põlevkivi kasutamise alal on PVT 
viitedokumendid olemas energeetika-valdkonnas suurte põletusseadmete 
(LCP BREF) ning tsemendi, lubja ja magneesiumoksiidi tootmise 
valdkondades parima võimaliku tehnika kohta.  
 
4.7.1 Põlevkivi kaevandamine 
 
Olemasolev olukord 
 
Eesti põlevkivimaardlas kasutatakse traditsioonilisi kihtmaardlate kaevandamis-
tehnoloogiaid. Konkreetse kaevandamistehnoloogia mäeeraldisel määravad piirkonna 
geoloogilised, hüdrogeoloogilised ja keskkonnakaitselised tingimused. Katendi paksuse 
järgi tehakse valik peal- ja allmaakaevandamise vahel, hüdrogeoloogilised tingimused 
avaldavad mõju mäetööde arengukavale, keskkonnakaitselised piirangud mõjutavad nii 
tehnoloogiat kui ka kaevandatava ala ruumilist planeerimist jne. Tabelis 4.33 /28/ on 
toodud võimalikud ja hetkel kasutatavad kaevandamistehnoloogiad ning nende 
kasutamise kriteeriumid Eesti põlevkivimaardlas.  
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Tabel 4.33. Kaevandamistehnoloogiad ja nende piirangud Eesti põlevkivimaardlas 
 

Tehnoloogia 
Katendi 

minimaalne 
paksus, m 

Katendi 
maksimaalne 

paksus, m 

Kaljuse 
katendi 

minimaalne 
paksus, m 

Pealmaakaevandamine 
Praegune karjääride ala 0 30  

Vaalkaevandamine draglainidega* 10 27  
Vaalkaevandamine draglainidega 

ümberkühveldamisega 
23 27  

Vaalkaevandamine draglainidega 
ümberkühveldamise ja/või 

buldooseriga 
25 33  

Vaalkaevandamine draglainidega 
ümberkühveldamise ja/või 

buldooseriga + ekskavaator + kallur 
25 35  

Konveierisildadega katendi 
teisaldamine 

30 60  

Ekskavaator + kallur 0 30  
Allmaakaevandamine 

PLT tulptervik-
kamberkaevandamine* 

10 150 10 

Lankkaevandamine laavakombainiga   5?41 
Kombainkaevandamine 

lühieekombainiga 
  8 

* Hetkel Eesti põlevkivimaardlas kasutatavad 
 
Eesti põlevkivimaardlas on valiku tegemisel peal- ja allmaakaevandamise vahel katendi 
piirpaksuseks ~30 m. Nimetatud piirpaksus on määratud peamiselt kasutusel olevate 
katenditeisaldusmasinate ehk draglainide EŠ15/90 katendi piirpakusega, milleks on 
27 m, ja katenditeisalduse majanduslike näitajatega. See tähendab, et tehniliselt on 
võimalik pealmaakaevandamisega minna sügavamale kui 27 m, kuid siis tuleb katendi 
teisaldamiseks kasutusele võtta abimasinad, mis aga muudavad sama koguse põlevkivi 
väljamiseks tehtavad kulutused palju suuremaks. Peale majanduslike kaalutluste võib 
pealmaakaevandamist pidada suurema keskkonnamõjuga tegevuseks, seda eriti oludes, 
kus kaevandamisel puututakse järjest enam kokku keskkonnakaitse piirangutega.  
 
Karjäärides kaevandatakse põlevkivi vaal- ja transportkaevandamise tehnoloogial. 
Põlevkivikihindi kättesaamiseks tuleb esmalt eemaldada katend. Katend jaguneb 
omakorda pehmeks katendiks, mis koosneb peamiselt kvaternaarisetetest, kohati ka 
Devoni ajastu pudedatest setetest, ja kaljuseks katendiks, mis koosneb Ordoviitsiumi 
ajastu kõvadest paekividest. Katendi eemaldamisel on kõige levinumaks tehnoloogiaks 
kaljuse osa kobestamine puur-lõhketöödega ja seejärel kobestatud materjali 
teisaldamine draglainiga eelnevalt väljatud alal olevasse vaalu (Narva, Narva II, Sirgala 
ja Sirgala II põlevkivikarjäärid). Samuti teisaldatakse pehmet katendit draglainidega. 

                                                 
41 Lankkaevandamise korral on kaljuse kattekivimi piirpaksus vaieldav ning vajab tööstuslikku 
katsetamist laustoestikuga. 
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Katendi teisaldamist draglainiga on kujutatud alloleval joonisel 4.44. Draglaini asemel 
kasutatakse raimatud materjali vaalutamiseks ka ekskavaatorit (Ubja põlevkivikarjäär). 
 

 
 

Joonis 4.44. Põlevkivikarjääri katendi teisaldamine draglainiga 
 

Peale puur-lõhketööde kasutatakse kaljuse katendi kobestamisel ka mehaanilisi 
protsesse. Nendeks on hüdrovasara, ekskavaatori või ripperkonksu kasutamine kihi 
lahtimurdmisel. Sel juhul transporditakse katendit vaalu kas buldooserite või 
ekskavaatoritega. Mehaanilisi protsesse kasutatakse valdavalt aladel, kus katendi paksus 
on väiksem või keskkonnakaitse tingimused piiravad lõhketööde tegemist (Põhja-
Kiviõli II põlevkivikarjäär). Mehaanilist kobestamist on kujutatud alloleval joonisel 
4.45. 
 

 
 

Joonis 4.45. Põlevkivikarjääri katendi kobestamine ekskavaatori (vasakul) ja 
hüdrovasaraga (paremal) 
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Kasuliku põlevkivikihindi raimamiseks on kasutusel kaks tehnoloogiat. 
Traditsioonilisemaks on põlevkivikihindi kobestamine puur-lõhketöödega. Sel viisil 
kobestatud mäemass laetakse kopplaadurite, ekskavaatorite või mehaaniliste labidatega 
kalluritele ja transporditakse purustus-sortimissõlme ning sealt vajadusel rikastus-
vabrikusse. Antud tehnoloogiat kasutati suletud Aidu karjääris. Teiseks, järjest enam 
kasutatavamaks, on selektiivne väljamine, kus põlevkivikihindist väljatakse eraldi 
kvaliteetsed põlevkivikihid ja vähem kvaliteetsed kihid. Selektiivne väljamine võib 
toimuda kas buldooseri taha kinnitatud ripperkonksu või freeskombainiga. Viimast 
nimetatakse ka kõrgselektiivseks väljamiseks, kuna väljatava kihi paksus on eriti hästi 
kontrollitav. Kobestatud või lahtifreesitud kaevis laetakse puisturi või kopplaaduritega 
kalluritele äraveoks. Laadimisel võidakse abimasinatena kasutada ka buldoosereid või 
ekskavaatoreid. Kaevis transporditakse seejärel purustus-sortimiskompleksi. Purustatud 
ja sorditud toodang reeglina enam täiendavat rikastamist ei vaja. Selektiivseid põlevkivi 
väljamistehnoloogiaid on kujutatud joonistel 4.46 ja 4.47. Selektiivse väljamise alla 
võib lugeda ka teisi mehaanilisi protsesse, nagu hüdrovasara või ekskavaatoriga 
kobestamist, nii nagu seda tehakse kaljuse katendi kobestamisel.  
 

 
 
Joonis 4.46. Põlevkivikihindi kobestamine ripperiga 
 
Kaevandustes kaevandatakse põlevkivikihindit kamberkaevandamisviisil. Mäemassi 
raimatakse puur-lõhketöödega, mille tulemusena tekivad 7−8 m laiused piki- ja 
põikikambrid. Seejuures on ühe lõhkamise samm ehk kaeveõõne ettenihe 1,8 või 4 m. 
Lõhatava kihi paksus ehk kaeveõõne lae kõrgus sõltub vahetu lae ehk lasuva kihindi 
püsivusest ja kaeveõõne kapitaalsusest ehk kasutusajast. Kasutatakse nii madalat ehk 
~2,8 m kui ka kõrget ehk ~3,8 m lage. Viimast kasutatakse kapitaalkaeveõõntes, kus 
tuleb tagada lagede pikaajaline stabiilsus. Kambrite vahele jäävad ruudustikuna 
tulptervikud, mille küljepikkused on vahemikus 6−7 m ja garanteeritud püsivus 5 aastat. 
Kapitaalkaeveõõsi, nagu paneelstrekke, piiravad linttervikud, mille püsivus on 
arvutuslikult igavene. Kambrite ja tervikute täpsed mõõtmed sõltuvad kaevanduse 
sügavusest, lae kõrgusest ja puur-lõhketöödel kasutatavast ettenihke pikkusest. 
Kaevanduse kambriploki ristlõike skeemi on kujutatud joonisel 4.48. 
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Joonis 4.47. Põlevkivikihindi freesimine 
 

 
Joonis 4.48. Põlevkivikaevanduse kambriploki ristlõike põhimõtteline skeem 
 
Puur-lõhketöödega kobestatud mäemass laetakse kopplaaduritega kambriplokis olevale 
kraapkonveierile, mille järel toimub materjali esmane purustamine. Purustatud materjal 
suunatakse edasi lintkonveierile, mida mööda toimub transport šahtiõues olevasse 
kogumispunkrisse. Kogumispunkrist transporditakse kaevist kaldkonveieriga 
maapinnale, kust materjal suundub vajadusel edasisele rikastamisele. Põhimõttelist 
skeemi kambriplokist on kujutatud joonisel 4.49. 
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Joonis 4.49. Põlevkivikaevanduse põhimõtteline skeem /124/ 
 
Kaevandamise arengud ja parim võimalik tehnika 
 
Kui vaadelda Eesti põlevkivimaardla evitamise üldist arengut, toimub järk-järguline 
liikumine lõuna suunas, kus kasulik põlevkivikihind asub järjest sügavamal. See on 
tingitud põlevkivi varu ammendamisest maardla põhja- ja idaosas ning 
keskkonnakaitselistest ja asustustest tingitud piirangutest. Asjaolust tõttu, et sügavusel 
üle 30 m on põlevkivikihindi kaevandamise parimaks võimalikuks tehnoloogiaks 
allmaakaevandamine, siis selle osakaal tulevikus suureneb ja pealmaakaevandamise 
osakaal väheneb. Kui vaadelda olemasolevate karjääride varu ja kaevandamismahte, 
mis on toodud tabelis 4.34, on paljud karjäärid suletud või neid hakatakse sulgema juba 
käesoleval ajal (Aidu, kõik Vanaküla mäeeraldised, Põhja-Kiviõli). 
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Tabel 4.34 Põlevkivikarjääride mäeeraldiste varu 31.12.2011. a seisuga (lisa 2) 
 

Mäeeraldis 

Mäeeraldise 
varu 

31.12.2011. a 
seisuga, tuh t 

Arvutuslik 
kaevandatav 

varu,  
tuh t 42 

2011. 
aastal 

kaevandati, 
tuh t 

Mäeeraldise  
lubatud 

maksimaalne 
aastamäär,  

tuh t 
Aidu karjäär 1890,7 1616,5 1770,1 2050 

Vanaküla VI karjääriväli 1,7 1,5 3,1 

600 

Vanaküla V karjääriväli 0 0 0 
Vanaküla karjääriväljad IV 102 87,2 56,7 
Vanaküla karjääriväljad III 0 0 0 
Vanaküla karjääriväljad II 0 0 0 
Vanaküla karjääriväljad 709,6 606,7 515,6 

Narva karjäär 30 873,3 26 396,7 938,1 2200 
Narva põlevkivikarjäär II 14 129,2 12 080,5 600,5 1000 

Põhja-Kiviõli II 
põlevkivikarjäär 

21 592,5 18 461,6 354,2 1500 

Põhja-Kiviõli põlevkivikarjäär 214 183,0 282,5 1000 
Sirgala II põlevkivikarjäär 5087,2 4349,6 499,9 500 

Sirgala karjäär 54 710 46 777,1 2176,7 3000 
Ubja põlevkivikarjäär 2830 2419,7 146,2 238 

 
Kui arvestada järjest suuremat huvi põlevkivi kaevandamise vastu, võib eeldada, et 
kaevandamismahud lähiajal suurenevad ja lähenevad lubatud maksimaalsetele 
aastamääradele, siis ammendatakse ülejäänud karjäärid 15−20 aasta jooksul. Mõni uus 
põlevkivikarjäär võidakse avada tulevikus ainult erandkorras (Uljaste, Ubja), mida 
näitavad ka esitatud kaevandamisloa taotlused (vt alaptk 3.4). Küll asuvad maardla 
lääne osas olevad põlevkivi varud (Haljala, Kohala, Kabala) sellisel sügavusel, kus 
oleks mõistlik kasutada pealmaatehnoloogiaid, kuid sealse kihindi kvaliteet ei õigusta 
nende alade eelistamist maardla keskosas allmaatehnoloogial väljatavale põlevkivile või 
piiravad keskkonnakaitselised alad ning asustus nende kasutuselevõttu. Erandiks võib 
siinkohal olla tsemenditööstus, kus põlevkivi kvaliteedile on teistsugused nõudmised 
ning kaevandamise maht väiksem. Seega võib eeldada, et kui ei toimu olulisi muutusi 
kaevandamistehnoloogias ja seega ka tabelis 4.33 esitatud kriteeriumite osas, 
kaevandatakse 2030. aastal põlevkivi vähemalt 90% ulatuses maa all. 
Allmaakaevandamise suurenevat osakaalu kaevandamismahu osas viimastel aastatel on 
kujutatud joonisel 4.50. 

                                                 
42 Vt alaptk 3.1.4. 
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Joonis 4.50. Allmaakaevandamise viisil väljatud põlevkivi osakaal aastatel 
2007−2011 (lisa 2) 
 
Pealmaakaevandamise tehnoloogiad Eesti põlevkivimaardlas on põhimõtteliselt püsinud 
muutumatuna aastakümneid. Peamised arengud on seisnenud vaalkaevandamis-
tehnoloogia täiustamisel, töökorralduse optimeerimisel ja kaevandamistehnika 
uuendamisel. Viimase kümnendi olulisemaks uuenduseks on freeskombaini 
kasutuselevõtt põlevkivikihindi väljamisel. Sellega on suurenenud toodangu kvaliteedi 
kontroll ja vähenenud materjali edasine töötlemisvajadus.  
 
Seoses kütuste maailmaturu hindade tõusuga on järjest aktuaalsemaks 
muutunud töötlemisjääkide (poolkoks), madala kvaliteediga 
põlevkivikihtide (F2) või seni mitteotstarbekaks peetud põlevkivikihtide (G 
ja H) kasutuselevõtt.  
 
Allmaakaevandamise puhul on see tehnoloogiliselt keeruline ega ole hetke seisuga 
otstarbekas, kuid pealmaakaevandamise korral tehnoloogiliselt võimalik ja järjest enam 
tasuv. Seega võib edasipidi pealmaakaevandamisel olla olulisemaks suunaks 
põlevkivikihtide F2, G ja H kasutuselevõtt. Tuleb arvestada, et see ei pruugi 
otstarbekas olla kõikides karjäärides, eriti neis, kus on suuremad katendipaksused 
(Narva II põlevkivikarjäär).  
 
Lähtudes eeltoodust, on pealmaakaevandamine kaotamas lähiaastatel oma tähtsust, mis 
tähendab ka, et ettevõtjate huvi pealmaakaevandamise tehnoloogia arendamiseks on 
väike. Seega on tõenäoline, et edaspidine tehnoloogiline areng võib seisneda pigem 
töökorralduse ja töövõtete muutmises/täiustamises ning mõningase tehnika 
väljavahetamises/kaasajastamises.  
 
Kui vaadelda praegu kasutatavaid pealmaakaevandamise tehnoloogiaid, on katendi 
teisaldusel suuremate paksuste juures ainsaks kasutatavaks tehnoloogiaks puur-
lõhketööde kasutamine kaljuse katendi kobestamisel ja draglainiga teisaldamisel. Kuigi 
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on tegemist kõige suurema keskkonnamõjuga tegevusega põlevkivikarjäärides, puudub 
antud tehnoloogiale nii majanduslikult kui ka keskkonnakaitseliselt konkureeriv 
teadaolev alternatiiv. Probleemiks osa põlevkivikarjääride praktikas on pehmes 
katendis oleva turba ja metsamaterjali teisaldamine koos muu pehme katendiga 
puistangusse, st raiskab turvast ja puitmaterjali kui ressurssi. Ressursi 
otstarbekama kasutamise seisukohast on oluline leida sellele materjalile kasutus.  
 
Väiksemate kaljuse katendi paksuste juures võivad kasutatavamaks muutuda 
mehaanilised protsessid, eriti piirkondades, mis on tundlikud puur-lõhketööde suhtes 
ehk kus on lähedal asustus (mürast, tolmust ja maavõngetest tingitud häiritus). 
 
Kasuliku põlevkivikihindi raimamisel on kasutusel kaks tehnoloogilist printsiipi: mitte- 
selektiivne väljamine puur-lõhketöödega ja selektiivne väljamine mehaanilise 
raimamisega. Puur-lõhketööde kasutamisel tuleb kobestatud mäemass täies mahus 
mäeeraldise piirest välja vedada ja rikastada. Rikastamistehases eraldatakse põlevkivi 
aherainest. Aheraine jääb järele ehk tekib jääde (vt alaptk 3.6). Selektiivsel väljamisel 
eraldatakse kvaliteetsest põlevkivist vahekihid juba väljamise faasis ning need 
vaalutatakse koheselt väljatud alale. Kuigi neid kihte muuks otstarbeks ei kasutata, 
näiteks killustiku tootmiseks, siis jäätmeseaduse /4/ mõistes jäätmeid ei teki. Peale 
jäätmete tekke, kaasneb puur-lõhketöödega elanike häiritus ning rikastamisest ja 
suuremast veokoormusest tingitud kaudne keskkonnamõju. Selektiivset väljamist on 
võimalik teha mitme protsessiga: buldooseri taha paigaldatud ripperkonksuga 
kivimikihtide lahtimurdmisel, ekskavaatorkaevandamisega otse lasundist või freesides 
kombainiga. Kui esimest kaht on kasutatud juba aastakümneid, siis viimast on 
juurutatud alles viimasel kümnendil. Viimase eelisteks on pigem majanduslikud 
aspektid, olulised keskkonnakaitselised erinevused puuduvad. Välja võib tuua 
ripperkonksuga väljatud materjali suurema tükisuuruse, samas on freesimisel parem 
kvaliteedikontroll. Freeskombaini miinuseks on halb tükikivi väljatulek.  
 
Kokkuvõttes võib mitteametlikuks parimaks võimalikuks tehnoloogiaks katendi 
eemaldamisel pidada sügavamates karjäärides puur-lõhketööde kasutamist ja 
madalamates karjäärides mehaanilist raimamist. Kasuliku kihi raimamisel on parimaks 
võimalikuks tehnoloogiaks selektiivne mehaaniline raimamine. 
 
Erinevalt karjääridest Eesti põlevkivimaardla allmaakaevandustes erinevaid 
kaevandamistehnoloogiaid ei kasutata. Praegu on ainsaks tehnoloogiaks puur-
lõhketöödega kamberkaevandamine. See on peamiselt tinginud asjaolust, et 
kamberkaevandamise tehnoloogia on ~50 aastaga saavutanud väga hea tehnoloogilise 
taseme, mille tõttu on ka huvi uudsemate või alternatiivsete kaevandamistehnoloogiate 
vastu olnud madal. Seega, nagu ka pealmaakaevandamisel, on peamised arengud 
seisnenud puur-lõhketöödega kamberkaevandamistehnoloogia täiustamisel, 
töökorralduse optimeerimisel ja kaevandamistehnika uuendamisel. Viimaste 
uuendustena võib näiteks Estonia kaevanduses välja tuua pika ettenihke järjest suuremat 
kasutuselevõtu. Pikk ettenihe tähendab, et ühekordse lõhkamisega saavutatakse 
varasema 1,8 m asemel 4 m kaeveõõne edasinihe. Sellega suureneb jaoskonna 
tootlikkus ja vähenevad kulud. Samas on antud protsessi kasutamise miinuseks terviku 
seinte paksem purunemistsoon, mis on osa tervikule jäävast materjalist, kuid ei oma 
lage kandvat funktsiooni ega lähe samas ka toodangu hulka. Seega suurenevad kaod. 
Teiste uuendustena võib välja tuua algmurde tehnoloogia uuendamist, lae ankurdamise 
automatiseerimist, emulsioonlõhkeaine kasutuselevõttu jne. Samuti on optimeeritud 
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transporti, asendades neljaastmelise süsteemi (käpplaadur, iseliikuv vagonett, 
kraapkonveier, rööbastransport) kolmeastmelise süsteemiga (kopplaadur, 
kraapkonveier, lintkonveier).  
 
Põlevkivi allmaakaevandamisel on kaks olulist faktorit/probleemi, mis tuleb lähiajal 
lahendada ja mis tõenäoliselt kujundavad kaevandamistehnoloogia arengut 
lähikümnenditel: 
− allmaakaevandamise järjest suurenevad kaod; 
− kaevanduste liikumine keskkonnatundlikesse piirkondadesse. 
 
Allpool on toodud mõned tehnoloogilised võimalused eelnimetatud probleemide 
lahendamiseks. 
 
Kaevanduste tagasitäitmine ja tehistervikud. See tähendab, et põlevkivi kaevandamisel 
ja töötlemisel tekkivad jäätmed nagu aheraine ja tuhk suunatakse seguna koos 
lisakomponentidega torutranspordiga kaevandusse tagasi. Sellisest segust 
moodustatakse tehistervikud, mis täidavad praegu põlevkivist tervikute lae kandvat 
funktsiooni. See tähendab, et põlevkivist tervikuid jätma ei pea ning kaod oleks 
väiksemad. Peale kadude olulise vähendamise saaks taaskasutada ka põlevkivi 
kaevandamisel ja töötlemisel tekkivaid jäätmeid ning maa peal ladestatavate jäätmete 
hulk väheneb. Nimetatud tehnoloogia kasutuselevõtuks tehakse uuringuid ja katsetusi 
OÜ-s VKG Kaevandused, samuti plaanib need taaskäivitada AS Eesti Energia 
Kaevandused. Senised uurimistulemused on näidanud, et täitmistehnoloogiate 
kasutuselevõtt ei ole praegust majanduslikku seisu arvestades veel tasuv, samuti esineb 
tehnoloogilisi raskusi, mis tuleb lahendada.  
 
Tulptervikute asendamine linttervikutega. Kuna linttervikutel on parem kandevõime kui 
tulptervikutel, oleks neid kasutusele võttes võimalik vähendada mahuliselt tervikute ja 
seega ka kadude osakaalu. Senised katsetused (1960−1980) on näidanud, et antud juhul 
on tööde organiseerimine osutunud keerukaks. 
 
Puur-lõhketööde asendamine lühieekombainiga väljamisega. Kombainväljamisel on 
mitmeid eeliseid. Esiteks ei teki tervikutele purunemistsoone, mis olenevalt edasinihke 
pikkusest moodustab terviku seinast 0,3−0,5 m paksuse kihi. Seega vähenevad kaod 
märgatavalt. Teiseks toimuvad kivimi raimamine, purustamine ja laadimine ühe 
protsessina ning on pideva iseloomuga. See suurendab tööde kontsentratsiooni ja 
tootlikkust. Peale selle võimaldab kombain selektiivset väljamist, mis vähendab kulu 
rikastamisele ja ka materjali transpordile. Kaevandades keskkonnatundlikus piirkonnas, 
välistatakse ka puur-lõhketöödega kaasnevaid maavõnkeid ja müra. 
Kombainkaevandamist saaks kasutada nii tulp- kui ka linttervikutega 
kamberkaevandamisel. Antud tehnoloogia miinuseks on selle suur energiamahukus ja 
seetõttu ka kaheldav majanduslik tasuvus. 
 
Lankkaevandamine pika ee ehk laavakombainiga. Kaevandamisel laavakombainiga 
väheneks kadude osakaal tervikutes. Kuid selle tehnoloogia oluliseks miinuseks on lae 
varistamise vajadus, mistõttu tekiks maapinnal deformatsioonid ja see häiriks ka 
põhjaveekihte. Seega on viimase kasutamine ka edaspidi kaheldav. Lagede varistamist 
saaks vältida laavakombaini ja tagasitäitmise tehnoloogiate kombineerimisega. 
Laavakombaini kasutamise eelis puur-lõhketööde ees on suurem tootlikkus, lihtsam 
transport ja väiksemad maapinnani jõudvad mõjud (juhul kui kasutatakse ka 
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tagasitäitmist). Eestis on antud tehnoloogiat 1980ndatel ka kolmes kaevanduses 
kasutatud/katsetatud. Sellest aga loobuti, kuna need kaevandused suleti. 
Lankkaevandamise võimalusi kadude vähendamise eesmärgil tasub edaspidi kindlasti 
uurida. 
 
Kõiki eelnimetatud võimalusi on rohkemal või vähemal määral Eesti põlevkivimaardla 
tingimustes uuritud ja katsetatud, tõenäoliselt jätkatakse arendustöödega ka edaspidi. 
Kuid nende kasutuselevõtt on tõenäoliselt jäänud majanduslike küsimuste taha. Seda nii 
katsetööde kulukuse kui ka protsessi tasuvuse osas. Näiteks tehistervikute kasutamisel 
peaks nende rajamine olema odavam kui põlevkivitervikute sissejätmine. Praegu see nii 
ei ole. Kuid majanduslik tasuvus on ajas muutuv. Seega nii maardla evitamisel lõuna 
suunas (sellega kaasnevate probleemide süvenemisel), maailmamajanduse muutudes 
(õlihinna tõus) kui ka tehnoloogia arengul võivad nimetatud lahendused järjest 
reaalsemaks muutuda.  
 
Parima võimaliku tehnika nõue ja soovitused edaspidiseks 
 
Kaevandamine liigub järjest enam keskkonnatundlikesse piirkondadesse, mis tingib 
seire vajaduse. Keskkonnatundlikuks alaks võib olla märgala, mõni muu elupaigatüüp, 
kaitsealuse looma või taime elupaik jne (vt alaptk 4.4.1). Kõige aktuaalsem on probleem 
praegu Estonia kaevanduse edelaosas, kus kaevandusega liigutakse järjest lähemale 
Selisoole. Sama probleem puudutab tulevikus ka teisi mäeeraldisi. Enne kaevandamist 
tundlikus piirkonnas on vaja kaardistada potentsiaalne keskkonnamõju. Kuna 
varasemalt on sellele vähem tähelepanu pööratud, siis ka teadmised võimalikest 
mõjudest ei ole sageli piisavad. Seepärast on edaspidi vaja rõhku panna seirele, eriti 
märgaladel. Kuna seire tulemuste saamiseks on vaja reaalset töötavat kaevandust, on 
üheks võimalikuks lahenduseks töötavas kaevanduses vähem keskkonnatundlikus 
piirkonnas katsejaoskond moodustada. Kogutud seireandmete põhjal saab teha järeldusi 
ja korrigeerida vastavalt vajadusele kaevandamistehnoloogiat, et vähendada 
keskkonnamõju. Kuna piisaval hulgal seire tegemine ja vastava kaevandamise 
tehnoloogia väljatöötamine võtab aega aastaid, on oluline varajane ettevalmistus. See 
eeldab aga samas põhimõttelist valmisolekut kaitsealade alt kaevandada, mis ei peaks 
olema keelatud, kui sellega ei kahjustata kaitstavaid loodusväärtusi. 
 
Lähtudes eeltoodust, sõltub kaevandamistehnoloogia ning tehnika valik geoloogilistest 
tingimustest, soovitavast toodangust, keskkonnakaitselistest piirangutest ja ka 
majanduslikest kaalutlustest. Seega ei saa seada ühtset parima võimaliku tehnika 
nõuet põlevkivi kaevandamisele. Tinglikult võib Eesti põlevkivimaardla tingimustes 
käesoleval hetkel lugeda mitteametlikuks PVT-ks katendi paksusel alla 30 m 
vaalkaevandamisviisi (pealmaa) ja üle 30 m sügavusel kamberkaevandamisviisi 
(allmaa). Pealmaakaevandamisel võib mitteametlikuks parimaks võimalikuks 
tehnoloogiaks katendi eemaldamisel pidada sügavamates karjäärides puur-lõhketööde 
kasutamist ja madalamates karjäärides mehaanilist raimamist. Kasuliku kihi raimamisel 
on parimaks võimalikuks tehnoloogiaks selektiivne mehaaniline raimamine. Kuid ka 
nendel võib leida erandeid, mis tõestavad PVT määramatust.  
 
Siiski tuleb eelistada ja toetada ettevõtteid, kes on uuendusmeelsed ja 
soovivad kasutusele võtta tehnoloogilisi uuendusi. Samuti tuleb soodustada 
uute tehnoloogiate arendamist ja katsetamist. 
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Loodud põlevkivi kompetentsikeskuse ja teiste uurimisasutuste näol on hea 
võimalus uute majanduslikult tasuvate ja keskkonnasäästlike 
kaevandamistehnoloogiate väljatöötamiseks ja juurutamiseks. Kuna selline 
arendustöö on isegi suurtele põlevkivi- ettevõtetele sageli liiga kulukas, tuleks ka 
riigil põlevkiviressursi efektiivsemaks kasutamiseks sellesse rahaliselt panustada, 
kas otse, vastavaid uuringuid erinevate finantsinstrumentide kaudu rahastades või 
uuringuid rahastavatele ettevõtetele soodustusi tehes. 
 
4.7.2 Põlevkivi kasutamine 
 
EL-i tööstusheitmete direktiiv /45/ (edaspidi IED) jõustus 06.01.2011. See direktiiv 
koondas ühte õigusakti seitse direktiivi (IPPCD, WID, LCPD, SD ja TiO2 direktiivid), 
laiendades selliselt kompleksset lähenemist, saasteennetuse põhimõtteid ja suurendades 
PVT tähtsust. PVT saab Euroopa Komisjonis PVT järelduste kinnitamise kaudu 
õigusjõu. Keskkonnakvaliteedi norme tähtsustatakse senisest rohkem. Eestis on IED 
direktiivi ülevõtmine kavandatud tööstusheitmete seaduse kaudu, mille eelnõud 
valmistatakse ette ja mis peab vastavalt IED direktiivi nõudele olema jõustunud 
vähemalt 07.01.2013.  
 
IED näeb ette PVT viitedokumentide uuendamise, mida teeb EL IPPC büroo. 
Uuendatud tsemendi-, lubja ja magneesiumoksiidi tootmise viitedokumendid on 
kinnitatud ja sellele koostab töörühm PVT järelduste eelnõu. Paralleelselt on töös mitme 
viitedokumendi uuendamine, sh ka suurte põletusseadmete oma. Seega on meil praegu 
võimalik hinnata PVT nõude täitmist suurte põletusseadmete seni kehtiva ja 
tsemenditööstuses juba uuendatud viitedokumentide alusel. 
 
PVT kasutamise nõudest tsemenditootmisel 
 
Eesti ainuke tsemenditootja on AS Kunda Nordic Tsement, millele on väljastatud ka 
keskkonnakompleksluba 13.01.2012 (KLIS nr 18399). Tsemenditööstust hõlmavas 
viitedokumendis on PVT kohta toodud nõuded protsessi valiku ning energiakulu, 
heitmete, jäätmete ja muude näitajate väärtuste kohta. Seejuures on IPPC direktiiviga 
hõlmatud käitise puhul nende piirväärtuste üle otsustamine jäetud pädeva asutuse 
kompetentsi. Neist Eesti suhtes on kõige olulisem nõue protsessi valiku osas. Nii näeb 
viitedokument ette uute oluliselt ajakohastatud käitiste puhul kasutada kuivmeetodi ahju 
mitmeastmelise eelkuumutuse ja eelpõletusega. Praegu kasutab AS Kunda Nordic 
Tsement klinkri põletamiseks märgmeetodil põletusahje. See eeldab tsemenditootmise 
ühe olulisema sõlme, klinkri põletusahjude ja nende toimimist tagavate süsteemide 
väljavahetamist. Ettevõtte teatel on neil kohustus minna kuivmeetodil klinkri 
põletamisele üle vähemalt 2020. aastaks.  
 
PVT kasutamise nõudest energiatootmisel 
 
Kehtivas suurte põletusseadmete viitedokumendis kirjeldatud tingimustel peetakse 
tahkekütuste põletamisel parimateks võimalikeks tehnikateks nii tolm-, keevkiht- kui ka 
restpõletust. Nagu kõigi fossiilsete kütuste põletamisel, nii avaldab ka põlevkivi 
põletamine tugevat mõju keskkonnale. Põletamisel tekivad heitmed, mis jõuavad õhku, 
vette ja pinnasesse; neist õhku paisatavaid heitmeid peetakse üheks peamiseks 
keskkonnaprobleemiks. Fossiilsete kütuste põletamisel on kõige ohtlikumad õhku 
paisatavad heitmed SO2, NOX, CO, tahked osakesed (PM10) ja kasvuhoonegaasid nagu 
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N2O ja CO2. Seetõttu esitataksegi suurte põletusseadmete viitedokumendis igale 
põletustehnoloogiale vastavad heitmete väärtused, mille järgi tuleb valida PVT. Samuti 
esitatakse väärtused nõutava tõhususe kohta.  
 
Eestis kasutatakse põlevkivi põletamisel energia tootmiseks nii tolmpõletus- kui ka 
keevkihtpõletustehnoloogiaid. Suurte põletusseadmete direktiiviga on Eestis hõlmatud 
AS-i Narva Elektrijaamad kõigi energiaplokkide aurukatlad. Põlevkivi 
tolmpõletuskateldel on põhiliseks probleemiks SO2-heitmed, mistõttu osale 
energiaplokkidele on paigaldatud SO2 püüdmise seadmed (deSO2), osale aga 
rakendatakse LCP direktiiviga võimaldatud erisusi ehk piiratud töötundidega käitamist. 
Aastaks 2016 paigaldatakse deSO2-seadmetega varustatud energiaplokkidele ka 
lämmastikoksiidide (deNOx) püüdmise seadmed. Keevkihttehnoloogial töötavad 
aurukatlad vastavad kõikidele direktiivi nõuetele. 
 
Nii Balti Elektrijaamale kui ka Eesti Elektrijaamale on väljastatud 
keskkonnakompleksload, vastavalt 30.11.2006 (KLIS nr LKKL.IV-137279) ja 
31.10.2008 (KLIS nr LKKL.IV-172516). Seega kasutavad need elektrijaamad praegu 
kehtivatele nõuetele vastavaid parimaid võimalikke tehnikaid. 
 
Kehtivas suurte põletusseadmete viitedokumendis on toodud, et soojus- ja elektrienergia 
koostootmist (CHP) peetakse kõige tõhusamaks võimaluseks CO2-heitme üldkoguse 
vähendamisel ja seda tuleb uue elektrijaama ehitamisel alati arvestada, kus 
soojusenergia kohapealne nõudlus on piisavalt suur, et õigustada kallima 
soojuselektrijaama ehitamist lihtsama, üksnes soojus- või elektrienergia tootmiseks ette 
nähtud ettevõtte asemel. On ka esitatud soojus- ja elektrienergia koostootmise 
soojusliku efektiivsuse netokasuteguri väärtused (%) rakendataval koostootmisel. AS-i 
Narva Elektrijaamad Balti Elektrijaama keevkihttehnoloogial põhinev energiaplokk 
väljastab soojust Narva linna kaugkütte tarbeks ja lähiümbruses olevatele 
tööstusettevõtetele auru tehnoloogiliseks kasutuseks. Ka AS-i Viru Keemia Grupp ja 
Kiviõli Keemiatööstuse OÜ õlitootmisseadmete heitsoojust või ka tootmisega 
kaasnevaid gaase (poolkoksgaas, generaatorgaas) kasutatakse kütusena soojuse ja 
elektri tootmiseks. Seega on rakendatud nii põlevkivist elektri kui ka põlevkiviõli 
tootmisel tekkiva heitsoojuse ja kõrvalproduktide, gaaside kasutamine soojus- ja 
elektrienergia koostootmine kohapealse nõudluse olemasolul. Samas tuleb märkida, 
et olemasolev suurte põletusseadmete viitedokument on koostatud 2005. aastal. Eestis 
kehtiva elektrituruseaduse /92/ § 7 lõike 3 alusel on majandus- ja 
kommunikatsiooniminister kinnitanud 03.05.2007. a määruse nr 30 „Tõhusa 
koostootmise nõuded” /93/. Määrus sätestab tõhusa koostootmise nõuded ning 
viiteväärtused tõhusa koostootmise määramiseks, lähtudes Euroopa Komisjoni 
21.12.2006. a otsusest, millega kehtestatakse elektri- ja soojusenergia eraldi tootmise 
tõhususe ühtlustatud kontrollväärtused Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 
2004/8/EÜ /94/ kohaldamisel. Soojuse ja elektritootmise tõhususe määramisel tuleks 
lähtuda Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2004/8/EÜ kohaldamisega sätestatud 
normdokumentidest.  
 
PVT kasutamise nõudest põlevkiviõli tootmisel 
 
Kõigile kolmele põlevkiviõli tootvale Eesti ettevõttele (AS VKG Oil, AS Eesti Energia 
Õlitööstus, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ) on antud kompleksload, mis on seotud 
põlevkiviõli vahetu tootmisprotsessi, jäätmete utiliseerimise või ladestamisega, 
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peenkeemiatoodete valmistamisega, tekkinud utte- või generaatorgaasi põletamise ja 
teiste põlevkiviõlitootmisega seotud tegevustega.  
 
Nimetatud keskkonnakomplekslubade loetelu koos Keskkonnainfo keskkonnalubade 
infosüsteemi registreerimistähistusega on esitatud alljärgnevas tabelis. 
 
Tabel 4.35. Põlevkiviõli tootvatele ettevõtetele väljastatud komplekslubade loetelu /123/ 
 

KLIS nr Kehtivuse algus Dokumendi omanik 
KKL/320031 22.09.2011 AS VKG Soojus, 10160791 
KKL/319098 05.11.2010 AS VKG Soojus, 10160791 

L.KKL.IV-204118 30.12.2008 OÜ VKG Energia, 10516395 
L.KKL.IV-46640 18.04.2008 AS VKG OIL, 10528765 

L.KKL.IV-198338 31.12.2008 AS VKG OIL, 10528765 
KKL/300389 09.10.2009 AS VKG OIL, 10528765 

L.KKL.IV-171223 31.12.2007 Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, 10186158 
KKL/176540 07.10.2008 AS Eesti Energia Õlitööstus, 11336737 

 
Tabelis 4.35 toodud keskkonnakomplekslubades on PVT vastavusallikateks nimetatud 
alljärgnevaid viitedokumente. 
− „Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage”. 
− „Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas 

Refineries”. 
− „Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and 

Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector”. 
− „Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants”. 
− Juhendmaterjal „Põlevkivi tehnoloogilise töötlemise etappide kirjeldus BAT 

kriteeriumites” Suurbritannia Keskkonnaagentuuri koostatud juhend vaigu 
tootmisel. 

 
Põlevkiviõli tootvatest ettevõtetest Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-le antud 
keskkonnakompleksloal on märge PVT-le mittevastavuse kohta alljärgnevas osas: 
käitise TSK-seadme heitgaaside puhastamine ning elektri- ja soojusenergia tootmine 
tehnoloogilisteks vajadusteks ja Kiviõli linna kütmise kohta. Samas loas on näidatud 
tegevused mittevastavuse kõrvaldamiseks tähtajaga kuni 31.12.2013. 
 
Põlevkiviõli tootmine Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori alusel (EMTAK) on 
loetud: 19201: puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine; ning tegevuse 
valdkonnaks: nafta-, põlevkivi-, mineraalõli ja gaasi tootmine või rafineerimine. 
 
Mitmed riigid on asunud koostama BREF-ide eeskujul oma juhendmaterjale, mis 
käsitlevad liikmesriigi tasandil olulist ja riigispetsiifilist tootmisvaldkonda, mille levi on 
EL-i mastaabis liiga kitsas. Eestis kuulub sellisesse valdkonda põlevkivitööstus ja 
-energeetika. Selline viitedokument Eesti põlevkiviõlitööstuse kohta puudub. EL-i IPPC 
büroos 25−28.10.2011 toimunud suurte põletusseadmete ning muude kui süsi, kütuste 
gaasistamise/pürolüüsi/vedeldamise BREF-i koostamise töörühma avaistungil võeti 
arvesse Eesti soovid lülitada põlevkivi töötlemise temaatika nimetatud BREF-i 
koosseisu.  
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Keskkonnaministri 01.11.2011. a käskkirjaga nr 1588 on moodustatud Eesti põlevkiviõli 
tööstuse parima võimaliku tehnika kirjelduse koostamise töörühm, mille ülesanded on 
järgmised: 
− määrata Eesti põlevkiviõlitööstuse parima võimaliku tehnika kirjelduse (EPKÕ 

PVTK) struktuur; 
− korraldada olemasoleva teabe süstemaatiline läbivaatus, täiendava teabe kogumine 

ning EPKÕ PVTK eelnõu koostamine; 
− korraldada EPKÕ PVTK eelnõu kättesaadavus avalikkusele ja avalik arutelu;  
− teha keskkonnaministrile ettepanek EPKÕ PVTK järelduste kinnitamiseks. 
 
Kokkuvõtvalt on Eesti põlevkivienergeetika ja ümbertöötlemine ettevõtete 
tegevusvaldkondades käesoleval ajal määratletud, millisele PVT tehnoloogiale 
peaksid nad vastama ja see vastavus on ka väljastatud keskkonnakomplekslubades 
märgitud või üksikul juhul antud pikendus vastavuse tagamiseks. 
 
EL-i tööstusheitmete direktiiv näeb ette PVT viitedokumentide uuendamise. 
Nimetatud direktiivi alusel on Eesti riik alustanud tegevust, et koostada Eesti 
põlevkiviõlitööstuse parima võimaliku tehnika kirjeldus ja lülitada põlevkivi 
töötlemise temaatika BREF-i koosseisu. 
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4.8 Hüdrogeoloogiliste tingimuste analüüs Eesti põlevkivimaardlas, põhjavee 
kaitseks kasutusele võetud meetmete rakendamise tõhususele hinnangu andmine 
ning vajadusel ettepanekute tegemine meetmete rakendamiseks  
 
4.8.1 Hüdrogeoloogiline iseloomustus 
 
Põlevkivibasseini hüdrogeoloogiat on Eestis väga põhjalikult uuritud ja kaevanduste 
rajamisel on saadud palju andmeid hüdrogeoloogiliste prognooside kontrolliks ning ala 
hüdrogeoloogia täpsustamiseks. 
 
Eesti põlevkivimaardla alal levivad alt-üles-järjestuses järgmised veekihid:  
− Kambriumi-Vendi Gdovi ja Voronka põhjaveekihid; 
− Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekiht; 
− Ordoviitsiumi põhjaveekiht;  
− Kvaternaari põhjaveekiht.  
 
Sügavamad Kambriumi-Vendi ja Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihid on põlevkivi 
kaevandamisega kaasneva veekõrvalduse ja -keemia muutuste mõjudest hästi kaitstud 
Ordoviitsiumi ja Lükati-Lontova regionaalsete veepidemetega. 
 
Põlevkivi kaevandamine mõjutab Ordoviitsiumi-Kambriumi ja Kambriumi-Vendi 
põhjaveekihte vaid kaudselt, eeskätt põhjaveevõtu kaudu joogiveevarustuseks 
kaevandatud aladel ja nende läheduses. Need sügaval paiknevad veekihid ja Kvaternaari 
liustikujõe setetes Vasaveres piiratud alal formeeruv põhjavesi on ainsaks 
ühisveevarustuse veeallikaks Eesti põlevkivimaardla kaevanduste ja karjääride 
mõjupiirkonnas. Kaevandatud alade laienedes rajatakse ühisveevarustuse puurkaevud 
eeskätt Kambriumi-Vendi ja Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihtidesse. 
 
Ordoviitsiumi-Kambriumi ja Kambriumi-Vendi põhjaveekihid ületavad Ida-Virumaal 
riigipiiri ja on nii Eesti kui ka Venemaa veekasutuse mõju all. Ordoviitsiumi 
põhjaveekihis on Ida-Virumaa kaguosas jälgitav ka Venemaa Slantsõ 
põlevkivikaevanduste veekõrvalduse mõningane mõju Ordoviitsiumi Ida-Viru 
põhjaveekogumi sügavamate veekihtide veetasemetele. 
 
Ordoviitsiumi karbonaatkivimite põhjavesi levib peaaegu kogu Ida-Virumaal, välja 
arvatud kitsas klindiesises piirkonnas ja mattunud orgude suudmealadel, kus vastavad 
vettandvad kivimid puuduvad. Põlevkivibasseini piires on Ordoviitsiumi põhjavees 
piiritletud kolm põhjaveekogumit. Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum levib Ida-
Viru maakonnas, Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum levib Lääne-Virumaal. Mõlemad 
eelmainitud põhjaveekogumid levivad peamisest kaevandamisalast väljaspool ning need 
on olulised hajaasustuse veevarustusallikateks eelkõige Ida-Virumaa lõunaosas ja 
Lääne-Virumaal. 
 
Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum levib Ida-Viru maakonna 
keskosas, tema piirid on määratletud eestkätt praeguse põlevkivikaevandamise ja suurte 
keemia- ning energeetikaettevõtete mõjupiirkonnaga, kus põhjavesi on ühisveevarustuse 
joogiveeallikana perspektiivitu kaevanduste, karjääride, keemia- ning 
energeetikatööstusettevõtete ja nende jäätmeladestute mõju tõttu. Selle põhjaveekogumi 
poolitab Vasavere ürgorg ja põhjaveekogumi ida- ning läänepoolne osa on omavahel 
vaid kaudselt seotud. 
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Kaevandamise ja maasisese hüdrosfääri vastastikuse mõju tingimuste poolest on alal 
eristatavad kolm regiooni: idaosa – Vasavere mattunud orust ida pool (Narva karjäärid); 
kaguosa – Ahtme tektoonilisest rikkevööndist kagu pool (Ahtme ja Estonia kaevandus); 
loodeosa – kõik kaevandused ja karjäärid, mis jäävad Ahtme tektoonilisest 
rikkevööndist loodesse /95/. 
 
Põlevkivi kaevandamisel on saadud palju teavet karsti levikust Jõhvi 
aluspõhjakõrgendikul. Allmaakaevandamine on karstitsoonides raskendatud 
mäetehniliste tingimuste tõttu (laekivimite halb püsivus, muutused põlevkivi 
kvaliteedis), kuid hüdrogeoloogiliselt on karst täitunud siin valdavalt vettpidava 
materjaliga ja karstitsoon on põlevkivi kaevandamisel enamasti vaadeldav 
horisontaalsuunalise veetõkkena. 
 

 
 
Joonis 4.51. Skemaatiline hüdrogeoloogiline läbilõige Peipsi järvest Soome laheni /95/ 
 
Ordoviitsiumi veekihid toituvad kogu oma levikualal läbi kvaternaarisetete 
infiltreeruvast sademeveest ning toitumine on intensiivsem kevadisel lumesulamis- ja 
sügisesel vihmaperioodil. 
 
Õhukese pinnakattega aladel, kus allmaakaevandamisel lae deformatsioon ja 
varistamine on väljendunud maapinnareljeefis langatustena, on jälgitav ka püsivate 
pinnaveekogude puudumine, kuna moodustuv pinnavesi infiltreerub seal läbi lõhede 
kiiresti põhjavette. 
 
Ordoviitsiumi põhjavee detailne hüdrostratigraafiline liigestatus tuleneb vett vähem 
juhtivate savikate ja mergliliste lubjakivikihtide levikust. Ordoviitsiumi lubjakivides 
levivas põhjavees on eristatavad suuremate veekihtidena Nabala-Rakvere, Keila-
Kukruse ja Lasnamäe-Kunda veekihid (tabel 4.36). 
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Tabel 4.36. Ida-Virumaa geoloogilise ehituse, litoloogia, hüdrogeoloogiliste üksuste ja 
põhjaveekogumite korrelatsioon /95/ 
 
Lõuna pool Oandu lademe (O3on) avamusala levib töötavate kaevanduste piires Nabala-
Rakvere veekiht (O3nb-rk). Maapinnale lähemal paiknevate kaevanduste territooriumil 
on selle veekihi põhjavesi sageli dreenitud kaevandustesse. Veekiht on valdavalt survetu 
ja võib vaid säilida aladel, kus kaevandamissügavus on suur ja puuduvad maapinna 
langatused (Estonia ja Viru kaevandused). 



OÜ Inseneribüroo STEIGER, SA Säästva Eesti Instituut, AS Maves, OÜ Baltic Energy Partners  
„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016−2030” koostamiseks vajalike andmete analüüs   180 

 
Põhjaveekogumite paiknemine põlevkivimaardlas ja selle ümbruses on toodud joonisel 
4.52. 
 
Langatustega allmaakaevandatud aladel Nabala-Rakvere veekiht pärast kaevandamise 
lõppu algsel kujul ei taastu. Moodustub ühine veekiht Keila-Kukruse veekihiga, kuna 
neid veekihte eristavad nõrgad veepidemed on langatuste tõttu purunenud. Veekihi 
miinimumiaegne veetase on siis määratud suletud või üleujutatud kaevanduste 
isevoolsete väljavooludega ning töötavate kaevanduste kuivendava mõjuga. 
 
Keila-Kukruse veekiht (O3kl-kk) levib lõuna pool Uhaku lademe (O2uh) vett nõrgalt 
läbi laskva savika lubjakivi avamust. Veekiht on surveline põlevkivimaardla piires 
Estonia kaevanduse alal ning Narva karjääri lõunaosas. Põlevkivi kaevandamise alal 
Keila-Kukruse veekiht kuivendatakse. Tootsa kihindi väljakaevandamise tõttu on 
suurenenud veekihi kivimite poorsus. Lae deformatsioon ja varistamine suurendab 
kivimite lõhelisust ka ülal lasuvates kivimites. Muutunud on maapinna mikroreljeef ja 
pindmine äravool, suurenenud on infiltratsioon põhjavette. 
 
Keila-Kukruse veekiht on kaevandusi täitva vee põhiliseks allikaks. Kaevandamise 
lõppedes tekivad allmaakaevandatud alal suured kaevanduse piires omavahel 
kaevanduskäikudega ühenduses olevad põhjaveesüsteemid, mis kohati toimivad 
ühendatud anumana. Need kaevanduste piires kaeveõõntes moodustunud Keila-Kukruse 
veekihi põhjaveealad on omavahel eristatud kaevanduste vahele jäetud tervikutega, 
mistõttu on suletud või üleujutatud kaevandustes jälgitav veetasemete erinevus. Kohati 
on veetasemete erinevused jälgitavad ka ühe kaevanduse piires. Üleujutatud 
kaevandused kujutavad endast omapäraseid maa-aluseid veehoidlaid, mille vee mahtu 
on hinnatud 67,9 miljonile kuupmeetrile /95/. 
 
Põlevkivi kaevandamisel mõjutab Keila-Kukruse veekihi kuivendamine 
kaevandamisalal ka allpool paiknevaid veekihte. Lasnamäe-Kunda veekiht (O2ls-kn) 
levib kõikjal, v.a väikesed mattunud orgudest läbilõigatud alad, kus vastavad kivimid 
puuduvad. Veekihi põhjavett kasutavad laialdaselt nii talud kui ka väikeettevõtted, kuna 
selle veekihi vesi säilib ka kaevandamise ajal. Kaevandatavatel aladel, kus ülemised 
veekihid on kuivendatud või osaliselt dreenitud, on Lasnamäe-Kunda veekihi põhjavett 
kasutatud kaevandamisperioodil väiketarbijate veevarustusallikana. Kaevandamise ajal 
püsib Lasnamäe-Kunda veekihi veekvaliteet reeglina hajaasutuses joogiveeallikana 
kasutatavana. Pärast kaevanduse üleujutamist hakkab taastuma Lasnamäe-Kunda 
veekihi toitumine Keila-Kukruse veekihist ning sellega kaasneb Lasnamäe-Kunda 
veekihi veekvaliteedi halvenemine ning kohati võib vesi muutuda joogiveeks 
kõlbmatuks /99/. 
 

Käesoleval sajandil tõuseb Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini 
põhjaveekogumi veetase piirkonniti kaevanduste üleujutamise tõttu. 
 
Kesk-Devoni Vadja kihistu karbonaatkivimite ja savide kompleks levib Ida-Virumaa 
idaosas, regionaalselt loetakse Narva lademe kivimid veepidemeks. Praktikas on 
avamusalal kihistu ülaosa lokaalselt (sporaadiliselt) siiski vettandev. Devoni kivimite 
avamusalal allmaakaevandamisel (ja vältides langatuste teket kamberkaevandamisel) on 
tõenäoline Narva lademe ülaosas leviva põhjaveekihi säilimine. 
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Joonis 4.52. Ida-Eesti põhjaveekogumite paiknemine Eesti põlevkivimaardlas ja selle 
ümbruses /95/ 
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Kvaternaari põhjaveekiht põlevkivibasseini alal olulist iseseisvat veekihti ei moodusta, 
kuna on seotud maapinnalt esimese aluspõhjalise veekihiga. Eraldi veekihi moodustab 
kvaternaarisetetes leviv põhjavesi vaid kvaternaarisetete suure paksuse korral (näiteks 
ürgorgudes) ja väikese veejuhtivusega savipinnaste levikualal (rabad). 
 
Liustikujõe setete suure paksusega alal Vasavere ürgoru piires ja selle lähiümbruses on 
piiritletud Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum, mille põhjavesi on äärmiselt oluline 
Jõhvi ja Ahtme ühisveevarustuse joogiveeallikana.  
 
Käesolevas töös peatume alljärgnevalt vaid olulisemal põlevkivi kaevandamisega 
kaasneval mõjul põhjaveele, mis tuleneb kaevandusvee väljapumpamisest ning 
muutustest veekvaliteedis. 
 
Detailne põlevkivimaardla põhjavee iseloomustus, veekvaliteet ja põhjaveevaru on 
esitatud aruandes /95/. 
 
4.8.2 Kaevandusvee kogused 
 
Põlevkivi kaevandamisel väljapumbatav veekogus moodustub sademe-, pinna-, pinnase- 
ja survelise põhjavee arvel ning oleneb põhiliselt aasta sademete hulgast, konkreetsetest 
geoloogilis-hüdrogeoloogilistest tingimustest kaevanduses või karjääris ja põlevkivi 
kaevandamise viisist. 
 
Põlevkivimaardla aasta keskmisest sademete hulgast, 600−800 mm, moodustab 
pinnavee äravool 260 mm ehk 39%. Eestis tervikuna läheb langevatest sademetest 
põhjavee toiteks keskmiselt 70 mm/a ehk 10%. Liigniisketel aladel (sood, märgalad) on 
põhjavee toitumine väiksem võrreldes kuivade aladega. Nii on Ida-Virumaa lõunaosa 
(Alutaguse) metsades ja soodes põhjavee toitumine oluliselt väiksem kui Jõhvi 
kõrgustikul. Looduslik netoinfiltratsioon43 Ida-Virumaa põhjaosas on valdavalt 60 -
110 mm/a, lõunaosas 40−90 mm/a44 /95/. Kaevandatud aladel on infiltratsioon 
põhjavette suurem, ulatudes pinnavee äravooluta aladel 250−300 mm-ni aastas /97/. 
 
Põhjavee looduslikku ressurssi iseloomustab ka jõgede minimaalse vooluhulga45 järgi 
arvutatud põhjavee äravoolumoodul. Üsna õhukese pinnakatte paksusega Ida-Virumaa 
põhjaosas on äravoolumooduliks 2−3 l·s/km², soostunud lõunaosas 0,5−1 l·s/km² /95/. 
 
Kaevanduste ja karjääride veebilansi koostamiseks selgitatakse välja ärajuhitava 
kaevandusvee üksikute komponentide (sademed, pinnavesi, vabapinnaline põhjavesi ja 
surveline põhjavesi) osakaal kogumahus. Ärajuhitava kaevandusvee bilanssi hinnatakse 

                                                 
43 Infiltratsioon on sademe- või pinnavee imbumine maasse. Osa põhjavette infiltreerunud veest aurub 
põhjavee pinnalt ja aeratsioonivööst eeskätt taimede abil tagasi atmosfääri, alles jäänud veekogus 
tähendab nn netoinfiltratsiooni. 
44 Mõnevõrra erandlik on Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi töös / 97 / esitatud sademete 
netoinfiltratsioon 130 mm/a Selisoo peal. Selline arv pigem väljendab raskusi rabasüsteemi 
modelleerimiseks kasutatud põhjaveemudelis. Järeldati õieti, et kui raba suudab piisavalt reguleerida 
veebilanssi eelkõige pindmise äravoolu vähenemise arvel, siis kaevandus olulist mõju soole ei avalda.  
45 Sademetevaesel ajal toimub põhjavee väljavool pinnaveekogudesse kõrgemate alade põhjaveetaseme 
alanemise arvel. Eesti jõgede aasta keskmine äravoolumoodul on 8,21 l·s/km², miinimumvooluhulgad 
erinevad aasta keskmistest kuni kümme korda. Erinevused on väiksemad põhjaveelise toitega või järvi 
läbivatel jõgedel. 
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sageli hüdrogeoloogilise mudeli alusel, mille abil saab hinnata ka vee koguseid 
veekihtide kaupa. 
 
Osa üleujutatud kaevandustesse kogunevast veest suundub töötavatesse kaevandustesse 
(vt tabel 4.37). Juurdevool Ahtme kaevandusest Estonia kaevandusse suureneb vastavalt 
kaevandamise lähenemisega kaevandustevahelistele tervikutele. Viru kaevandusse 
voolab vesi Tammiku ja Sompa kaevandusest, Kohtla kaevandusest suundub vesi Aidu 
karjääri. 
 
Pärast Viru kaevanduse üleujutamist ja seoses Estonia kaevanduse kaevetööde 
liikumisega kirde suunas ning Ahtme ja Estonia ammendamata varu kaevandamisega 
suureneks juurdevool Estonia kaevandusse kuni 30−40% /98/. 
  
Kaevandusvee liikumine üleujutatud Ahtme kaevandusest Estonia kaevandusse tingib 
Ahtme kaevanduses veetaseme alanemise. Vasavere mattunud orus paikneva Vasavere 
põhjaveekogumi kaitseks võib olla vajalik hoida Ahtme kaevanduses veetaset 
absoluutkõrgusel 42−43 m pumbates sinna Estonia kaevanduse vett /95/. 
 
Tabel 4.37. Põlevkivi kaevandamisel väljapumbatava vee jaotus bilansikomponentide 
järgi, % /96/ 
 

Karjääri või  
kaevanduse nimi 

Põhjavesi 
Juurdevool 
üleujutatud 
kaevandus-

test 

Äravoolu-
kanalitest 

tagasi 
infiltreeruv 

vesi 

Sademe-
vesi 

Vaba-
pinna-

line 

Surve-
line 

Kokku 

Viru kaevandus 55 - 55 45 - - 
Estonia kaevandus 47 26 73 20 7 - 

Kaevandused kokku 51 13 64 32,5 3,5 - 
Narva karjäär, Narva 10 10 20 - - 80 
Narva karjäär, Sirgala 6 10 16 - - 84 

Narva karjäär,Viivikonna 34 - 34 - - 66 
Aidu karjäär 27 - 27 54 - 19 

Põlevkivikarjäärid kokku 19,25 5 24,25 13,5 - 62,25 
 
Tulenevalt kaevanduste sulgemisest või üleujutamisest ja teisalt kaevandatud ala 
laienemisest on põlevkivi kaevandamisest johtuv summaarne kaevandusvee 
ärajuhtimine olnud üsna stabiilne, sõltudes eeskätt aasta veerikkusest (joonis 4.53). 
 
Põlevkivi kaevandamisega kaasneva vee ärajuhtimise arvestus kinnitab, et iga tonni 
põlevkivi kohta pumbatakse välja 14−18 m3 vett, kusjuures kaevanduse sulgemisel ja 
toodangu vähenemisel vee kogumaht märkimisväärselt ei vähene /95/. 
 
Kaevanduste ja karjääride kaevandusvee ärajuhtimine näitab ilmekalt üleujutatud 
kaevanduste vee lisandumist töötavate kaevanduste väljapumbatava vee hulka ja praegu 
töötavates karjäärides ja kaevandustes kaevandatud ala suurenemisega (kogumispinna 
suurenemisega) kaasnevat väljapumbatava vee koguse suurenemist (joonis 4.53). 
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Joonis 4.53. Põlevkivi kaevandamise veekõrvaldus (ilma isevoolsete väljavooludeta 
üleujutatud kaevandustest) sõltub aastate veerikkusest /95/ 
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Narva karjääri veekoguste muutused pole mõjutatud Vasavere ürgorust läänes 
paiknevate kaevanduste ja karjääride tegevusest. Töötavaid Viru ja Estonia kaevandusi 
eraldab Ahtme tektooniline rikkevöönd, mis kujutab endast väikeste 
filtratsiooniparameetritega vertikaalset veepidet, mis vähendab kaevanduste aktiivset 
vastastikust mõju. 
 
Tõenäoliselt oleks põlevkivimaardla kaevandusvee ärajuhtimisel kasvutrend ilmekam, 
kui arvestada juurde suletud või üleujutatud kaevanduste isevoolsed ja tehislikult rajatud 
väljalasud. Nendeks on Tammiku, Jõhvi (Kaevandus 2), Sanniku (Ahtme kaevandus), 
Käva 2 kaevanduse, Küttejõu karjääri-Kiviõli kaevanduse ning Ubja kaevanduse 
väljavoolud. Isevoolsete ja rajatud väljalaskude kaudu juhitakse üleujutatud ja suletud 
kaevandustest aastakeskmisena kokku hinnanguliselt 1−2 m3/s vett pinnaveekogudesse 
/95/46. 
 
Seega toimib kaevandatud ja kaevandatavatel aladel tehislik või tugevasti 
muudetud veeringe. Sellest tulenevad probleemid võivad ilmneda aastaid hiljem. 
 
Muudetud on mitme Kurtna järvestiku järve veebilanssi neist kaevandusvett läbi 
juhtides. Jõhvi kõrgustikul on kuivanud jõgede ja ojade ülemjooksud, kaevandamise ajal 
oli neis vesi tänu kaevandusvee väljapumpamisele. Jõhvi ja Kohtla-Järve linna ning 
Jõhvi kõrgustiku idaosa liigniiskusprobleemid ilmnesid aastaid pärast kaevanduste 
üleujutamist. 
 
Arvestades väljapumbatava kaevandusvee summaarse koguse suhtelist stabiilsust ja 
kaevanduste arvu vähenemist, on selge, et töötama jäänud kaevanduste eesvooludeks 
olevates ojades, jõgedes, kraavides ja kanalites on ärajuhitava kaevandusvee kogused 
suurenenud ja suurenevad ka edaspidi (Estonia kaevanduses). Summaarne veekogus on 
stabiilne, kuid kaevanduste veelaskude arv on vähenenud. See tingib täiendava vajaduse 
eesvoolude korrastamiseks (koprapaisud, sette täiskandumine) või vajaduse pumbata 
töötavasse kaevandusesse üleujutatud kaevandusest peale valguvat vett tagasi 
(üleujutatud kaevandusse).  
 
Kaevandusvee koguse suurenemine eesvooludeks olevates veejuhtmetes 
toimub aeglaselt, kuid pidevalt. 
 
4.8.3 Põhjavee tase 
 
Põlevkivi tootmine liigub põhjast lõuna suunas, tootsa kihindi lasumissügavuse 
suurenemise poole, kusjuures tootsa kihindi paksus väheneb ja kvaliteet halveneb 
maardla keskosast lõunasse ja läände. Põlevkivi kaevandatakse karjääriviisil kuni 15−30 
m sügavuseni, maa-alune kaevandamine on võimalik alates ~15 meetrist sügavamale. 
 
Vee ärajuhtimine koos suure veetaseme alandamisega mõjutab vaieldamatult suuremal 
või vähemal määral kõiki Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi 
veekihte. Veekihtide kuivendamise tõttu muutub põhjavee voolu suund ning nii vahetult 
dreenitavas veekihis kui ka lasuvas ja lamavas veekihis moodustub põhjaveetaseme 

                                                 
46 Erinevates aruannetes on nende väljalaskude aasta keskmisteks veekogusteks hinnatud Käva ~0,6 m3/s, 
Küttejõu-Kiviõli ~0,5 m3/s, Sanniku ~0,3 m3/s, Tammiku 0,4−0,6 m3/s. Aastasisesest dünaamikast pole 
piisavalt informatsiooni.  
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alanduslehter. Intensiivne dreenimine koos veetaseme alandamisega kuni 40−60 m 
võrra suurendab veevahetust selle mõjuraadiuses, mis kutsub esile äravoolu 
põhjaveelise komponendi suurenemise ja pindmise komponendi vähenemise, sealjuures 
muutmata kogu äravoolu. 

Kaevandatavast alast väljapool on kaevandamise mõjualal põhjaveerežiimis jälgitav 
aasta keskmise veetaseme alanemise ja veetaseme muutuste aastase amplituudi 
suurenemise tendents. Sellega seoses mõnevõrra pikeneb põhjavee veetaseme 
miinimumperioodi kestvus. 
 
Põlevkivi kaevandamisel kaevanduste ja karjääride kuivenduse tõttu tekkiva 
alanduslehti levik jääb vabapinnalistes veekihtides (Nabala-Rakvere, Keila-Kukruse 
maardla põhjaosas) valdavalt alla 2 km, aladel, kus Keila-Kukruse veekiht on surveline, 
veetaseme alanemine jälgitav 5−7 km kaugusel, survelises Lasnamäe-Kunda veekihis 
kuni 20−25 km kaugusele kaevetööde piirist /95/. Kaevandamise ajal Ordoviitsiumi 
Nabala-Rakvere veekiht kaevandataval alal reeglina kuivab (säilib vaid kohati näiteks 
Estonia kaeveväljal, kus kaevandus on sügaval). 
 
Pärast kaevandmise lõppu Jõhvi kõrgustiku lael ei taastu selle veekihi veetase algsele 
tasemele. Kuivendatuks on jäänud Kohtla ja Rausvere jõe ülemjooksud. Kaevanduste 
töötades kasutati neid jõgesid keskjooksul kaevandusvee ärajuhtimiseks ja sellega 
mõnevõrra ühtlustades jõgede aastasisest äravoolu. Hirmuse jõgi kaotab suvise 
madalveeseisu ajal täielikult oma äravoolu, mis suundub üleujutatud Kiviõli 
kaevandusse47 /95/. 
 
Paksema pinnakatte ja vettpidavamate kvarternaarisetete levikualal on 
allmaakaevandamise mõju pinnaveekogudele olnud väiksem. Nii on Viru kaevanduse 
peal säilinud Kalina järv. Narva karjääris vastavate meetmete rakendamisega on 
leevendatud mõju Kurtna järvedele. Kaevandamise põhjavett dreeniva mõju levikut 
kontrollitakse Selisoo, Puhatu ja Muraka kaitsealadel, vältimaks looduskaitseobjektide 
kahjustamist. 
 
Kaevanduste üleujutamisel taastub veetase vaid Jõhvi kõrgustiku äärealadel, kuid 
veekvaliteet on mõjutatud Keila-Kukruse veekihi veekvaliteedist, mis moodustub 
üleujutatud kaevandustes. Kaevandamisjärgselt taastunud Nabala-Rakvere veekihi 
kasutusvõimalused hajaasutuse joogiveeallikana vajavad täiendavat uurimist. 
 
Põhjaveetaseme alanemisest johtuvalt tuleb kaevandataval alal rajada veevarustuseks 
sügavatesse põhjaveekihtidesse ulatuvaid kaeve. Sellega kaasnevad veetarbijatele 
täiendavad kulud nii ressursimaksu kui ka veetootmise energiamahukamaks muutumise 
tõttu. Lisanduda võivad jaotusvõrgu hoolduskulud, ollakse sunnitud kasutama 
kvaliteetsemat põhjavett ka tegevusteks, mida saaks teha vähem kvaliteetse põhjaveega 
(näiteks kastmine).  
 

                                                 
47 Purtse jõe äravool on ühtlustunud kaevandusvee ärajuhtimise tõttu, mis võib olla positiivne nähe, 
jõevee keemilise koostise muutused näiteks sulfaatide sisalduse suurenemine, võivad olla ebasoovitavad. 
Samasuguseid protsesse on võimalik jälgida ka teistel põlevkivibasseini jõgedel, mis kaevandusvett ära 
juhivad /95/. 
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4.8.4 Veekvaliteedi muutused põlevkivimaardlas 
 
Alanduslehtrite mõjupiirkonnas pole täheldatud põhjavee keemilise koostise erilisi 
muutusi. Kuid kaevandatud ja kaevandataval alal kaevandusse jõudev hapnikurikas vesi 
reageerib karbonaatkivimites esineva püriidiga, mille tõttu tekib alal sulfaatiderikas 
kaevandusvesi, mille sulfaatide sisaldus on suurenenud kümnekordselt. Ka vee 
üldkaredus on suurenenud 10−15 mg-ekv/l /95/. 
 

Põlevkivi kaevandamisel põhjavee keemilise koostise moodustumise tingimused 
muutuvad (temperatuuri, aeratsiooni suurenemine, vee lahustuvale toimele alluva 
kivimipinna suurenemise tõttu). Moodustuv kaevandusvesi rikastub suure hulga 
sulfaatidega, suureneb vee karedus ja kuivjääk. Põhjavee mineraalsus on keskmiselt 
kaks korda suurenenud SO4-sisalduse suurenemise arvel (püriidi oksüdeerumise 
tagajärjel, kaevandamisel oksüdeerumiseks avatud kivimipind suureneb kaeveõõntes, 
samuti aheraines). 
 
Kaevandamisest mõjutatud vee kvaliteedi muutuste indikaatoriteks on suurenenud 
sulfaatide sisaldus, karedus (ka kaltsiumi ja magneesiumi arvel) ning kuivjääk. 
Kaevandusveele on iseloomulik sulfaatide sisaldus 200−600 mg/l ja karedus 10−20 mg-
ekv/l, kuivjääk võib ületada 1000 mg/l. Võrdluseks Keila-Kukruse veekihi põhjavee 
looduslik sulfaatide sisaldus on 60−100 mg/l ja karedus 6−8 mg-ekv/l /95/. 
 
Veekvaliteet muutub oluliselt kogu kaevandatud alal, mitte ainult Keila-Kukruse ja 
sellest ülalpool paiknevas Nabala-Rakvere veekihis, vaid ka lamavas Lasnamäe-Kunda 
veekihis. Vahetust kaevandusalast väljaspool näitavad Lasnamäe-Kunda veekihi 
seireandmed väga väikest sulfaatide sisaldust. 
 
Kaevanduse veega täitumise algetapil ujutatakse üle ammendatud kaevanduskäikude 
ruum. Sel perioodil täheldatakse vee suurimat sulfaatide sisaldust – kuni 1 500 mg/l, 
üldkaredus suureneb kuni 35 mg-ekv/l-ni ja kuivjääk ulatub kuni 2,54 g/l-ni /95/. 
Moodustuva vee mineraalsus kahekordistub, võrreldes kaevanduse töötamisajaga. 
Edaspidi, kui veetase ulatub üle ammendatud ruumi, hakkab vee mineraalsus vähenema. 
 
Kaevanduste üleujutamisjärgsete vee keemilise koostise ajaliste muutuste dünaamika 
nappide andmete analüüsi põhjal on Tammiku kaevanduse näitel (kaevud 3667, 3662) 
jälgitav tendents, et Keila-Kukruse veekihi põhjavee sulfaatide sisaldus ja karedus 
vähenevad, Lasnamäe-Kunda veekihi põhjavees suurenevad /95/. Nähtuse põhjuseks on 
Keila-Kukruse veekihis veevahetuse suurenemine sademevee infiltratsiooni arvel ja 
suurema mineraalsusega kaevandusvee väljavool pindmisse Tammiku äravoolu, samuti 
Keila-Kukruse veekihi vee voolamine lamavasse Lasnamäe-Kunda veekihti. 
 
Pärast kaevanduse üleujutamist hakkab taastuma Lasnamäe-Kunda veekihi toitumine, 
kuhu esmajärjekorras satub Keila-Kukruse veekihi suure mineraalsusega vesi. Protsess 
on väga aeglane, kuid peegeldub selgelt Lasnamäe-Kunda veekihi põhjavee kvaliteedi 
muutustes, mida on märganud ka selle veekihi põhjavee kasutajad. Lähtudes eeltoodust, 
võib öelda, et üleujutatud kaevanduste piirkonnas ei ole Lasnamäe-Kunda veekihi 
põhjavee kasutamisel perspektiivi, kuna vee kvaliteet võib aja jooksul halveneda /95/.  
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Põhjapoolsetes kaevandustes, kus kaevandamisega ammendatud ruum ei ole veel 
täielikult üle ujutatud, toimuvad samad protsessid ning Ordoviitsiumi veekihtide 
põhjavee kasutamine joogiveeks on välistatud /95/. 
 
Kui puudub ühisveevarustus, kasutab üleujutatud kaevanduste piirkonna elanikkond 
enamasti Lasnamäe-Kunda veekihti, mille põhjavett avab 42 puurkaevu, neist SO4 > 
250 mg/l on 25 puurkaevus. Keila-Kukruse veekihi põhjavett kasutatakse 19 
puurkaevust ja selles grupis on sulfaatide sisaldus normist kõrgem 11 puurkaevus /95/. 
 
Toodud arvudest järeldub üleujutatud kaevanduste alal Lasnamäe-Kunda veekvaliteedi 
muutumine sarnaseks Keila-Kukruse veekvaliteediga ja kaevanduste töötamise ajal 
elanikele rajatud (siis ka kvaliteetsemat vett andnud) puurkaevude veekvaliteedi 
halvenemine (ületab enamikus kaevudes vastavaid joogivee nõuete piirväärtusi48). 
Lasnamäe-Kunda veekihi põhjavee mineraalsuse suurenemine on tõenäoselt alles ees 
/95/. 
 
Väikese veetarbimisega elanikkonna veevarustus tuleks põlevkivimaardla lõunapoolses 
osas orienteerida Nabala-Rakvere veekihi põhjavee kasutamisele. Nii on Estonia 
kaevanduse alal puuritud 15 puurkaevu Nabala-Rakvere veekihi põhjavee kasutamiseks. 
Samas on täheldatud Nabala-Rakvere veekihi põhjavees kõrgenenud sulfaatide 
sisaldusi49 johtuvalt pinnavee infiltreerumisest kaevanduse maapealsetest 
kaevandusveejuhtmetest /95/. Ühisveevarustuseks on soovitav kasutada Ordoviitsiumi-
Kambriumi veekihi põhjavett. Selle veekihi kasutamine võib laieneda üksiktarbijatele, 
kui kaevandatud ja üleujutatud alal olemasolevate Lasnamäe-Kunda veekihi kaevude 
vesi muutub nõuetele mittevastavaks. 
 
Eesti põlevkivimaardlas on eelkirjeldatud muutused ühel või teisel moel toimunud 
Ordoviitsiumi põhjaveekihis suletud või üleujutatud kaevanduste kaevandatud 191 km2 
alal ja suletud karjääride 8 km2 alal. 
 
Praegu töötavate kaevanduste kaevandatud, seni üleujutamata ala on 102 km2, 
karjääridel 135 km2. Lähiaastatel lisandub Viru kaevanduse (30 km2) ning Aidu ja 
Vanaküla karjääride (27 km2) ala suletud või üleujutatud kaevanduste muudetud 
põhjaveealasse. 
 
Kokku on ühel või teisel moel Ordoviitsiumi põhjaveekihti oluliselt muudetud 436 km2 
suurusel kaevandatud alal50. Selle ala esialgne veekvaliteet ei taastu ja veevarustus 
planeeritakse sügavamate Ordoviitsiumi-Kambriumi või Kambriumi-Vendi veekihtide 
kasutamisele. 
 
Eesti riikliku keskkonnaseire põhjavee tugivõrgu seire andmetel oli Ordoviitsiumi Ida-
Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi seirepunktide keskmine sulfaatiooni sisaldus 
2008. aastal 107 mg/l, 2009. aastal 117 mg/l, 2010. aastal 112 mg/l ja 2011. aastal 

                                                 
48 Töötava Viru kaevanduse alal on 17 Lasnamäe-Kunda veekihi puurkaevu ja võimalik on nende 
veekvaliteedi halvenemine kaevanduse üleujutamisel. 
49 Siiski ei ületa see tavalist joogiveele lubatud piirsisaldust – 250 mg/l /95/. 
50 Kaevandamise tõttu muutunud veekvaliteediga põhjaveeala on sellest mõnevõrra suurem. 
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188 mg/l, samas esineb vaatluskaeve, mille vesi sisaldab üle 350 mg/l SO4-ioone. 
Suletud kaevandustes on vee sulfaatide sisaldus veelgi suurem51. 
  
Probleemiks on ka ohtlike ainete esinemine põhjavees. Eesti riikliku keskkonnaseire 
põhjavee tugivõrgu seire andmetel esines Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini 
põhjaveekogumi kõigi üheksa kontrollitud puurkaevu (puuraugud 4016, 4017, 19498, 
3662, 19499, 19522, 19532, 19560 ja 19606; joonis 4.54) vees ohtlikke aineid (tabel 
4.38). 
 
Tabel 4.38. Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjavee ohtlike ainete 
seiretulemused aastatel 2009−2011, mg/l, µg/l /102, 103, 104, 105/ 
 

Aasta 
Katastri- 
number52 

Kuupäev 
Naftasaadused, 

mg/l 
Benseen, 

µg/l 
Fenoolid, 

mg/l 

PAH 
summa, 

µg/l 

2009 

3662 27.07.2009 < 0,02 < 0,2 < 0,003 < 0,1 
4016 24.08.2009 0,56* 0,27 < 0,003 < 0,1 
4017 24.08.2009 0,91* 1 < 0,003 < 0,1 

19498 27.07.2009 0,05* 3,4* < 0,003 < 0,1 
19499 15.09.2009 0,3* < 0,2 0,0041* < 0,1 
19532 8.09.2009 0,13* < 0,2 0,004* < 0,1 
19560 27.07.2009 < 0,02 1,1* 0,0035* 5,6* 
19606 3.08.2009 0,04* 0,4 0,0034* < 0,1 

Aastate 2006−2009 keskmine 1.86* 0,8* 0,003* < 0,1 

2010 

3662 10.08.2010 0,05* < 0,2 0,0123* < 0,1 
4016 21.09.2010 0,06* < 0,2 < 0,001 < 0,1 
4017 21.09.2010 0,14* 0,67 0,012* < 0,1 

19498 9.09.2010 < 0,02 < 0,2 < 0,001 < 0,1 
19499 14.09.2010 0,19* < 0,2 0,0028* < 0,1 
19522 13.09.2010 0,04* 0,7 0,0062* < 0,1 
19532 7.09.2010 < 0,02 < 0,2 < 0,001 < 0,1 
19560 9.09.2010 < 0,02 < 0,2 < 0,001 1,29* 
19606 10.08.2010 0,27* < 0,2 0,0026* < 0,1 

2011 

3662 20.07.2011 < 0,02 < 0,2 0,0045* < 0,08 
4016 31.08.2011 0,03* < 0,2 0,0021* < 0,08 
4017 31.08.2011 0,13* < 0,2 < 0,001 < 0,08 

19498 20.07.2011 0,05* < 0,2 0,0049* < 0,08 
19499 13.09.2011 < 0,02 < 0,2 0,0015* < 0,08 
19522 12.09.2011 0,14* < 0,2 0,0286* < 0,08 
19532 5.09.2011 0,07* < 0,2 0,0054* < 0,08 
19560 20.07.2011 0,02 < 0,2 0,0062* 16,1* 
19606 20.07.2011 0,13* < 0,2 0,008* < 0,08 

* Läviväärtust ületanud sisaldus 
 
Ettearvatult on suur fenoolide ja naftasaaduste sisaldus Ordoviitsiumi Ida-Viru 
põlevkivibasseini põhjaveekogumi vees. Ohtlike ainete osas ei vasta enamiku 
                                                 
51 Riikliku põhjavee tugivõrgu seire andmed ei peegelda vahetu kaevanduspiirkonna erinevate veekihtide 
põhjavee keemilist koostist, seal on sulfaatide sisaldus ja karedus palju suurem /95/. 
52 Seirekaevude paiknemist on kujutatud joonisel 4.54. 
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seirepuuraukude vesi keskkonnaministri määrusega kehtestatud saasteainesisalduse 
läviväärtustele /103, 104, 105, 106/. 
 

 
 
Joonis 4.54. Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi ohtlike ainete 
seirepunktid /102, 103, 104, 105/ 
 
Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi põhjavees on ohtlikke aineid 
leitud kõigis seirepunktides, ka väljaspool keskkonnaohtlike ettevõtete (Kiviõli 
Keemiatööstuse OÜ, AS Viru Keemia Grupp, AS Eesti Energia) võimalikku 
mõjupiirkonda. Peale nende ettevõtete endi tehtava põhjaveeseire on põhjavees 
analüüsitud ohtlikke aineid nende laia spektri tõttu uuringus „Jätkusuutlik põhjaveeseire 
süsteem Ida-Viru maakonnas” /106/. See aruanne pööras peatähelepanu põlevkivi 
kasutamisel tekkivale võimalikule põhjaveereostusele. Tõdeti, et Ordoviitsiumi 
põhjaveekihi veele iseloomulik orgaaniliste komponentide sisalduse suur varieeruvus 
sõltuvalt saasteallika kaugusest ja sisaldused põhjavees muutuvad sesoonselt. Põlevkivi 
kasutamisega põhjavette sattunud orgaanilisi ohtlikke aineid leiti Ordoviitsiumi 
põhjaveekihi veest uuritud reostuskollete ümbruses. Allpool paiknevas Ordoviitsiumi-
Kambriumi põhjaveekihis oli reostuskollete ümbruses kõigi määratud orgaaniliste 
komponentide sisaldus tunduvalt väiksem põhjavees ohtlike ainete lubatud sisalduse 
piirnormidest. Vaid puuraugus nr 19543 ületas sügisperioodil alküülfenooli sisaldus 
lubatud normi. 
 
Peale põlevkivi kasutavate ettevõtete ja nende tööstusjäätmete prügilate on põhjavette 
ohtlike ainete kandumise allikatena olulised ka põlenud aheraineladestud53. Põlevkivi 
kaevandamise ajal Sompas põlenud aherainepuistangute juures aastal 2012 läbi viidud 
                                                 
53 Mittepõlenud aherainepuistangutes jätkub tõenäoliselt püriidi oksüdatsioon ühes tekkiva happe 
puhverdamisega lubjakivis, tehnogeensete uusmineraalide teke ja oht põhjaveele on väike /100/. 
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uuringus täheldati aluselist (pH 11,5) ja ohtlikke aineid sisaldava nõrgvee olemasolu 
põlenud aherainepuistangus ning selle ümbruses /100/. Põhjavesi on joogiveeallikana 
kasutuskõlbmatu fenoolidega reostumise tõttu üsna laialdasel alal. Naftasaaduste ja 
polütsükliliste aromaatsete süsivesinike esinemine põhjavees oli piiratuma levikuga. 
Kahes põlenud aherainepuistangute lähikonnas paiknevas Lasnamäe-Kunda veekihi 
kaevu vees esines naftasaadusi ja lihtfenooli (kaevud nr 21465 ja 15954). Nende 
kaevude vees oli ka kõrge sulfaatide sisaldus, vastavalt 399 mg/l ja 198 mg/l /100/. 
 
Põlenud põlevkivi aherainehoidlatest võib prognoosida ohtlike ainete põhjavette 
kandumise suurenemist, sest enam ei seota kogu sademevesi põlenud puistangu sisestes 
protsessides54. Kukruse põlenud aheraineladestus jätkuvad termilised protsessid ja 
ohtlikke aineid tekib ka käesoleval ajal /100/. 
 
Põlevkivi kaevandamisel väheneb kaevandatud alal Ordoviitsiumi Keila-Kukruse ja 
Lasnamäe-Kunda põhjaveekihtide looduslik kaitstus ning võrreldes kaevandamata alaga 
jõuavad reoained siin kiiremini eelmainitud veekihtidesse, põhjavette. 
 
Riikliku põhjavee tugivõrgu seireandmete järgi vastab kõigi põhjaveekogumite, välja 
arvatud Ordoviitsiumi, Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi keemiline seisund 
Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiiviga kehtestatud põhjavee hea seisundi 
näitajatele /95/. 
 
4.8.5 Põlevkivi kaevandamise mõju põhjaveele  
 
Mõju põhjaveele avaldub Ordoviitsiumi veekihtide kaevandamisaegse kuivenduse ja 
vee ärajuhtimise kaudu muutustena põhjavee koguselises ja kvalitatiivses seisundis. 
 
Põlevkivi kaevandamine ja sellega kaasnev veekihtide kuivendamine ja suurte 
reostunud alade pikaajaline koosmõju on põhjustanud Ordoviitsiumi Ida-Viru 
põlevkivibasseini põhjaveekogumi halva seisundi /101/. Jääkreostuskollete ümbruses on 
põhjaveekogum reostunud ohtlike ainetega, mis on hajunud laiale alale üleujutatud 
põlevkivikaevanduste kaudu. Kaevandamata alal reostuskollete (näiteks reostunud 
pinnas) mõju põhjavees ei levi üldreeglina kaugemale kui 500 m /101/. 
 
Kaevandamise lõppedes kaevandamise ajal kuivendatud Ordoviitsiumi Keila-Kukruse 
veekiht kaevandataval alal taastub ja veekvaliteet aja jooksul küll paraneb, kuid osutub 
kaevandatud alal joogiveeallikana kasutuskõlbmatuks.  
 
Üldisemaks probleemiks on joogiveeallikana kasutuskõlbmatu maapinnalähedase 
veekihi laienemine. Seetõttu ollakse kaevandatud alal sunnitud rajama sügavatesse 
põhjaveekihtidesse ulatuvaid kaeve. Pikaajalises perspektiivis ei piisa tõenäoliselt 
kaevude rajamisest vaid Lasnamäe-Kunda veekihti55, kuna selles veekihis toimuvad 

                                                 
54 Kustutatud lubja ja uusmineraalide teke. 
55 Ordoviitsiumi Lasnamäe-Kunda veekiht ja veekvaliteet kaevandamise ajal üldreeglina säilivad. 
Mõnevõrra alaneb kaevandamise ajal veetase ja veekihist maksimaalselt võetava vee kogus. Lasnamäe-
Kunda veekiht toitub Keila-Kukruse veekihi levikualal ülemise juurdevoolu arvel. Kaevandamise ajal on 
juurdevool kaevandataval alal minimaalne, kuna Keila-Kukruse veekiht on kuivendatud. Kaevanduse 
üleujutamisel hakkab kaevanduskäikudes moodustuv vesi liikuma allapoole läbi Uhaku lademe savika 
lubjakivi. Selle suhtelise veepideme paksus on kuni 12 m, kuid vettpidavat võimet vähendavad ka 
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ebasoodsad protsessid veekvaliteedis alles kaevanduse üleujutamise järel. Pärast 
kaevandamise lõppu hakkab veekvaliteeti mõjutama taastunud Keila-Kukruse veekihist 
infiltreeruv kare ja sulfaatiderohke vesi. Uute sügavamatesse veekihtidesse rajatavate 
kaevude tõttu suureneb Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihi kasutamine. Selle veekihi 
ressurss on piiratud. 
 
Halva seisundiga Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi veekihtide 
kare sulfaatiderikas ja sageli ka ohtlikke aineid sisaldav põhjavesi võib kaevanduste 
üleujutamisel mõjutada ka ümbritsevat Ordoviitsiumi Ida-Viru ja allpool lasuvaid 
Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumeid /95/.  
 
4.8.6 Meetmed 
 
Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi hea seisundi taastamine on 
tehniliselt teostamatu ja vastuvõetamatult kallis. Head seisundit ei saavutata ka aastaks 
2015 ja sellele järgneval veemajandusperioodil. Halvas seisundis põhjavee ala laieneb 
koos põlevkivi kaevandamisala suurenemisega. 
 
Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas /7/ on esmaeesmärgiks, et see põhjaveekogum ei 
põhjustaks teda ümbritsevate põhjaveekogumite (Ordoviitsiumi Ida-Viru, Vasavere, 
Ordoviitsiumi-Kambriumi) halba seisundit. Nimetatud põhjaveekogumi seisundi edasise 
halvenemise piiramiseks tuleb koostada eraldi tegevuskava põlevkivi kasutajate ja teiste 
veekasutajate koostöös56. Seejuures tuleb välistada põhjavee reostamine ohtlike ainetega 
põlevkivi kaevandamise ja kasutamise käigus. 
 
Kui põlevkivi kaevandamine koos vee väljapumpamisega jätkub, hoiab vee 
väljapumpamine sel perioodil ära halva kvaliteediga põhjaveega ala laienemise 
külgnevatesse põhjaveekogumitesse. 
 
Põlevkivi kaevandamisel on põhjavee väljapumpamine paratamatu, kuid kaevandamisel 
ja kaevandatud alade korrastamisel tuleb järgida põhjaveevaru võimalikult säästvat 
tehnoloogiat. 
 
Kaevandamise lõppedes tuleb muudetud veeringega alal taastada võimalikult 
looduslähedane ja inimsekkumist mittevajav veeringe. Kaevandamisel tuleb 
piirata põhjavee alanduslehtrite levikut.  
 
Meetmeid on seni rakendatud peamiselt kaevandamisloa põhiselt. 
 
Põhjavee alanduslehtri mõju piiramiseks on karjäärides kasutatud kvaternaarisetetest 
filtratsioonitõket karjääri servades. Nii tekkis vee ärajuhtimise ja veetaseme alandamise 
tõttu keeruline olukord Narva karjääri läänepiiril Viivikonna karjääriväljal, mis ulatub 

                                                                                                                                               
kaevandamisaegsed lõhketööd ning dreenikraavid (sügavusega 3−5 m, üksikjuhtudel isegi 
sügavamad) /95/ 
56 Sh analüüs Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi halva seisundi tõttu 
rakendatavate ja mitterakendatavate meetmete põhjenduseks. Kui riik annab sotsiaalmajanduslikul 
põhjusel loa põhjaveekogumi või selle osa oluliseks muutmiseks (kuivendamine ja joogiveeallikana 
kasutuskõlbmatu), peab ta tagama mehhanismi nõuetele vastava joogivee tagamiseks ühisveevärgis ja 
tervisele ohutu joogivee tagamiseks kõigile elanikele kasusaaja või erandjuhul maksumaksja kulul. 
Juurdepääs tervisele ohutule joogiveele on põhiseadusest tulenev põhiõigus. 
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Vasavere mattunud oruni. Seal oli reaalne oht, et karjäär hakkab dreenima mattunud oru 
vett ja kuivendama Kurtna järvestiku järvi. Seetõttu rakendati kaevetööde lähenemisel 
mattunud oru idapervele nn pööratud ee tehnoloogiat ühes tranšee järvedepoolse osa 
kohese täitmisega paremini vettpidavate pinnastega. Nii tekitati piki mattunud orgu üsna 
veekindel tõke, mis takistab põhjavee dreenimist Narva karjääri. Sellist filtratsioonitõket 
saab rajada vaid karjääride mõju piiramiseks selleks sobivates geoloogilistes 
tingimustes. 
 
Altkaevandatud alal ja korrastatud põlevkivikarjääride osas on teada mitme 
tehisveekogu teke, kuid nende väärtuslikkusest elusloodusele on vähe teavet. 
Suletavasse Aidu karjääri rajatakse korrastatud veekogu veespordivõistluste 
läbiviimiseks. 
 
Vähendamaks vahetut mõju ülemistele veekihtidele (Kvaternaari ja Nabala-
Rakvere veekihid), kontrollitakse ja tagatakse allmaakaevandamisel 
tuulutusšahtide ja muude tehnoloogiliste puuraukude veetihedust kaevandamise 
käigus, mittekasutatavad tuleb kohe nõuetekohaselt sulgeda. 
  
Põhjavee kaitse aspektist lähtudes tuleks suhtelisest majanduslikust efektiivsusest 
hoolimata hoiduda väga suure pindalaga kaevanduste või karjääride rajamisest, 
sest väljapumbatava vee kogused ja pumpamise kestus ning kulutused veepumpamiseks 
suurenevad oluliselt (näiteks Narva karjäär, Estonia kaevandus). Optimaalses suuruses 
karjääride ja kaevandustega saab lühendada mäetööde kestust ja seega ka vee 
väljapumpamise ning veeheite aega, mõnevõrra vähenevad ka väljapumbatavad 
veekogused57. 
 
Selleks, et mitte kutsuda esile altuputust (samuti alade, mis enne kaevandamise 
algust olid soostunud, uut soostumist), reguleeritakse üleujutatud kaevanduste 
veetaset. Kaevanduste üleujutamisest tingitud liigeveeprobleeme pole kohati ennetavalt 
suudetud lahendada. Vastavad nõuded üleujutamisega kaasneda võivate 
liigveeprobleemide õigeaegseks lahendamiseks on nüüd reeglina kajastatud vastavas 
keskkonnaloas (prognooside ja hüdrogeoloogiliste modelleerimistööde tegemine, 
sulgemisjärgne kaevandusvee äravooluskeem jne). 
 
Vaid keskkonnatasudele lootes võib olla raske saavutada põlevkivi kaevandamisel riigi 
seisukohalt vajalikke muutusi põhjavee ja keskkonna säästmiseks. Juba enne 
kaevandamisloa taotluse esitamist peab maavara omanikul olema selged konkreetsed 
nõuded (keskkonnatingimused) antud alal kaevandamiseks. See eeldab riigipoolset 
kaevandatava ala ettevalmistust ja maavarade kaevandamise loastamise 
põhimõtete muutmist (mäerent58). 
 
Nõuetekohase joogivee tagamine põlevkivimaardlas. Kaevandataval alal rakendatakse 
joogivee varustuse tagamiseks leevendusmeetmeid (veevõrkudega ühinemine, uute 
kaevude rajamine) vastavalt kaevandamisloa tingimustele. Kõik Ida-Virumaa linnad ja 
suuremad asulad on kindlustatud keskkonnaministri kinnitatud põhjavee tarbevaruga. 
Johtuvalt Ordoviitsiumi põhjaveekihtide muutmisest kaevandataval alal 
                                                 
57 Kui kaeveõõnte täitmine tuha ja aheraine seguga osutub keskkonnaohutuks ning majanduslikult 
vastuvõetavaks, võib kaaluda suurte karjääride ja kaevanduste liigestamist väiksemateks osadeks 
vettpidavate tuha-aherainesegu massiividega. 
58 Maavara kaevandamisõiguse tasu asemel kehtestada mäerent /107/ 
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joogiveeallikana ebasobivaks, kasutatakse kaevandatud alal Ordoviitsiumi-Kambriumi 
ja Kambriumi-Vendi veekihte, nende veekihtide ressurss on piiratud. Kaevandatud alal 
võib Ordoviitsiumi Nabala-Rakvere veekiht säilida hajaasustuse joogiveeallikana vaid 
põlevkivimaardla lõunaosas. 
 
Põhjavee kvaliteet. Vajalik on kaevanduste töötamise ajal hajaasutuse elanikkonna 
joogiveevarustuseks rajatud Lasnamäe-Kunda veekihi kaevude seisundi kontroll 
ja leitud halvas seisundis olevate kaevude tamponeerimine, pidurdamaks 
ebakvaliteetse põhjavee levikut. 
 
Põlevkivi kaevandamisel väheneb kaevandatud alal Ordoviitsiumi Keila-Kukruse ja 
Lasnamäe-Kunda põhjaveekihtide looduslik kaitstus ja võrreldes kaevandamata alaga 
jõuavad reoained siin kiiremini eelmainitud veekihtidesse. Selleks viiakse läbi ohtlike 
tööstusjäätmete hoidlate ja vanade asfaltbetoonitehaste keskkonnaohutuks 
muutmise tööd kaasates EL-i vahendeid. Vajalik on teiste ohtlike 
jääkreostuskollete, sh põlenud aherainemäed, regulaarne seire ja vajadusel 
uuringud leevendusmeetmete rakendamiseks. 
 
Käesoleval ajal võib soovitada suletud kaevandustes moodustuvat kaevandusvett 
kasutada ainult tehnilisel otstarbel (sh maasoojussüsteemid). 
 
Veeseire. Põlevkivi kaevandamise mõju veekeskkonnale seiratakse eeskätt kaevandajate 
keskkonnaloa nõuetest tulenevalt. Keskkonnalubade ja riikliku põhjaveeseire 
seirepunktide paiknemine on toodud joonisel 4.55. 
 
Oluline probleem seisneb selles, et põlevkivi kaevandajate ja selle kasutajate 
keskkonnalubade nõuete täitmiseks võetavad veeseire andmed pole riigi tehtava seirega 
võrreldavalt keskkonnaregistris kättesaadavad. Arvestades põlevkivi kaevandamise 
keskkonnalubade ettevõtete tehtava veeseire suurt mahtu ja riikliku põhjavee tugivõrgu 
seire piiratud võimalusi, on vajalik, et põlevkivi kaevandajate ja kasutajate 
keskkonnalubade nõuete täitmiseks võetavad veeseire andmed oleks riigi tehtava 
seirega võrreldavalt keskkonnaregistris kättesaadavad veeseisundi hinnanguteks. 
Ettevõtete tehtava seire tulemustest läheb elektroonilisse keskkonnaregistrisse vaid 
keskkonnamaksudega seotud osa (41 pumbajaama, 30 settebasseini 28 kontrollitava 
veelasuga). Muud veeanalüüsid ja -tasemete mõõtmised jäävad paberlisadena 
keskkonnalubade juurde ning andmebaasidesse lisamata. Selliste andmete kasutatavus 
on paratamatult väike (38 pinna- ja 28 põhjavee veekeemia seirepunkti, 7 pinna- ja 79 
põhjavee taseme seirepunkti) ja takistab igakülgse ülevaate saamist põlevkivi 
kaevandamise mõjust veekeskkonnale. Ülevaade põlevkivi kaevandajate 
keskkonnalubade järgsetest veeseirepunktidest on esitatud aruande lisas 759. 
 
Uuringud. Põlevkivi kaevandamise seisukohast võib esile tuua vajaduse alljärgnevalt 
loetletud uuringute tegemiseks, leevendamaks mõju põhjaveele. 
 
Peaaegu kõikide kaevandus- ja karjäärialade ümbruses on kaevandajad rajanud 
hulgaliselt Lasnamäe-Kunda veekihi puurkaeve, tagamaks elanikkonnale joogivesi 
                                                 
59 Aidu ja Ubja karjääride, Estonia, Viru ja Ojamaa kaevanduste veeseires on ohtlikest ainetest peamiselt 
leitud fenoole, kuid kõigis on esinenud ka naftasaadusi. Naftasaadusi on kokku alla 10% leitud ohtlikest 
ainetest, ülejäänu moodustavad ühe- ja kahealuselised fenoolid. Põhja-Kiviõli karjäär võib olla 
tõenäoliselt muude jääkreostusallikate mõju all. 
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põlevkivi kaevandamise ajal. Kahjuks ei ole teada, mis seisundis on need puurkaevud 
käesoleval ajal. Puuduvad ammendavad usaldusväärsed andmed nende kasutamise ja 
veekvaliteedi kohta. Et võtta vastu otsus nende Lasnamäe-Kunda veekihi kaevude 
edaspidise kasutamise või tamponeerimise kohta, samuti uutel kaevandamisaladel 
üksiktarbijate veevarustuse optimaalsemaks projekteerimiseks, tuleb läbi viia nende 
praeguse seisundi ülevaatus koos veekvaliteedi kontrolliga (sh ohtlikud ained nagu 
fenoolid, naftasaadused ja PAH-ühendid).  
 
Selgitada välja võimalused kaevandusvee pumpamiseks Estonia kaevandusest põhja 
poole läbi Ahtme kaevanduse. Sellega piirata pärast Viru kaevanduse sulgemist 2013. 
aastal Raudi kanali kasutust täiendavate veekoguste suunamiseks läbi Kurtna järvede ja 
kompenseerida töötama jääva Estonia kaevanduse mõju põhjaveetasemetele. Uuringute 
programm peab sisaldama Ahtme kaevandusest väljuva lisanduva veemahu tõttu ka 
Sanniku oja, Rausvere jõe ja Pühajõe läbilaskevõime hinnangut ning vajalik võib olla ka 
hinnang ohtlike ainete sisaldusele pumbatavas vees. Vasavere põhjaveevaru stabiilse 
kvaliteedi tagamiseks ei tohi pikaajalises perspektiivis lubada kaevandusvee juhtimist 
Kurtna Suurjärve ja Vasavere jõkke Kastjärvest ülemjooksu poole /95/. 
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Joonis 4.55. Põlevkivimaardla keskkonnalubade järgne seire O ja Q veekihtide riikliku 
tugivõrgu seirega /95/ 
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4.9 Põlevkivi kasutamise efektiivsust kajastav(ad) indikaator(id) ja selle (nende) 
baastase põlevkiviõli tootmisel 2011. aastal 
 
Eesti põlevkivienergeetikat puudutavates arengukavades /1, 11, 12/ on rõhutatud 
vajadust kasutada põlevkivi kui rahvuslikku rikkust säästlikult ja efektiivselt. Kuid seni 
puuduvad indikaatorid nende hindamiseks. Käesolevas ja järgevas alapeatükis (4.10) on 
antud soovitusi nende väljatöötamiseks ja baastasemed 2011. aastal nii põlevkiviõli kui 
ka -elektri tootmisel. 
 
Käesoleval ajal toodab põlevkiviõli Eestis kolm ettevõtet: 
− AS Eesti Energia (AS Eesti Energia Õlitööstus); 
− AS Viru Keemia Grupp (AS VKG Oil); 
− Kiviõli Keemiatööstuse OÜ. 
 
Kasutatakse kahte erinevat põlevkiviõlitootmise meetodit või protsessi: tahke 
soojuskandjaga protsess ja gaasilise soojuskandjaga protsess. GSK-protsessi tehniline 
lahendus leiab kasutamist püstretortides nimega Kiviter. Töötavad Kiviter-tüüpi 
püstretordid on omavahel tehniliselt sarnased. Nii AS-is VKG Oil kui ka Kiviõli 
Keemiatööstuse OÜ-s kasutatavad seadmed erinevad põhimõtteliselt vaid võimsuse 
poolest. TSK-meetod on kasutusel nii AS-is Eesti Energia Õlitööstus kui ka AS-is VKG 
Oil, aga on oma tehnilistelt lahendustelt erinevad. Tehnoloogilised lahendused 
kannavad AS-is Eesti Energia Õlitööstus nime Enefit140 ja AS-is VKG Oil Petroter-
3000. Ka Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-s on katsetamise järgus TSK-protsessil põhinev 
seade nimega TSK-500.  
 
TSK- ja GSK-meetodite rakendamisel kasutatakse erineva kvaliteediga lähtepõlevkivi. 
GSK-meetod kasutab suuretükilist (25−125 mm) rikastatud tehnoloogilist põlevkivi, 
TSK-meetod aga rikastamata peeneteralist (0−25 mm) energeetilist põlevkivi. Samuti 
erinevad TSK- ja GSK-protsessil põhinevad tootmisseadmed toodetava õli kõrval 
tekkivate kaasproduktide ja jäätmete poolest. TSK kõrvaltooteks on kõrge 
kütteväärtusega gaas, nimetusega poolkoksgaas, aga GSK kõrvaltooteks madala 
kütteväärtusega generaatorgaas. Mõlemat gaasi kasutavad praegu põlevkiviõli tootjad 
kas elektri tootmiseks või elektri ja soojuse koostootmiseks. Kuid põhimõtteliselt on 
nimetatud gaasidel tulevikuvaates erinevad kasutusvõimalused. Kõrge kütteväärtusega 
poolkoksgaasi on võimalik kasutada elektri tootmiseks kombineeritud gaas- ja 
aurujõuseadmel põhinevas tsüklis, saavutades elektri tootmise kõrge, üle 50%, 
kasuteguri. Samuti saaks poolkoksgaasi kasutada vesiniku tootmisel põlevkiviõli 
vääristamiseks. Generaatorgaasi kasutusvõimaluseks jääb tema põletamine auru- või 
veesoojenduskateldes. Kummalgi protsessil tekkivad tahked jäätmed on erinevad: GSK-
protsessil poolkoks, aga TSK-protsessil põlevkivituhk. Nendel jäätmetel on ka erinevad 
taaskasutusvõimalused.  
 
Põhimõtteline erinevus TSK- ja GSK-protsessil on, et GSK-protsessi rakendustel 
tekivad gaasilised emissioonid generaatorgaasi põletamisel soojus- ja elektrijaamas. 
TSK-meetodi rakendusel on õlitootmisseadmel otsene gaasilise emissiooni heide, mis 
tekib utmisprotsessi järgsel poolkoksi põletamisel.  
 
Arvestades ülaltoodut, on keeruline välja töötada õlitootmist kui tervikut kajastavat 
efektiivsusnäitajat – indikaatorit. Väljatöötatavad indikaatorid peaksid tulenema 
alljärgnevatest põhimõtetest. 
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− Indikaatorid peavad olema mõjupõhised ja arvuliselt mõõdetavad. Väljatöötatavate 

indikaatorite alusel hinnatakse ressursikasutust põlevkiviõli tootmisel ja neid ei 
koostata hinnangute andmiseks, näiteks, kas ressurssi tuleks kasutada elektri või õli 
tootmiseks. 

 
− Kuna Eestis kasutatakse põlevkiviõli tootmiseks kahte erinevat protsessi (TSK ja 

GSK), mis erinevad peale tehnilistele näitajatele ka kasutatava lähtepõlevkivi 
kvaliteedi ja omaduste poolest, peaksid indikaatorid arvestama ressursikasutust kogu 
tootmisahelas toorainest kuni lõpptoodanguni, kaasa arvatud kõrvalproduktide 
kasutamine. 

 
− Indikaatorite väljatöötamisel tuleb välja tuua protsessi piirid. Näiteks kas 

kaasprodukte või peenpõlevkivi ära kasutavad elektrijaamad ja katlad on osa 
põlevkiviõli tootmistehnoloogiast. Eeldame, et pigem tuleb neid arvestada 
õlitootmistehnoloogia osana. Sellisel lähenemisel (ressursikasutuse arvestamisel) on 
ainuvõimalik erinevaid põlevkiviõli tootmisprotsesse võrdsetel alustel hinnata. 

 
− Võimalikuks ja ilmekamaks indikaatoriks oleks lähtepõlevkivi sisaldava energia 

ärakasutamise efektiivsus ehk milline on toodetud energia ja tootmiseks kasutatud 
energia suhe. Põhimõtteliselt oleks tegu näitajaga, mis lühendina on tuntud kui 
EROI (ingl k energy return on investment ratio of energy). EROI iseloomustab küll 
tootmisprotsessi tõhusust energiakasutuse seisukohalt, kuid ei sisalda 
keskkonnamõju näitajaid. EROI väärtuse väljaarvutamisel peaks teadma õli 
tootmisele kuluva soojuse ja elektrienergia kulu, mis praegu pole veel ettevõtetest 
lihtsalt kättesaadav avalik informatsioon. Seega, praegu ettevõtete esitatavate 
andmete alusel on võimalik välja tuua indikaatornäitaja, mis oleks suhe, kus 
summeeritakse toodetud põlevkiviõli, kõrvalproduktidena tekkivate gaaside 
ning suitsugaaside ja tuhajahutusest saadud kasulik energia ning jagatakse 
toormena kasutatud põlevkivi kui kütuse energiaga. 

 
− Keskkonnamõju hindavaks indikaatoriks oleks otstarbekas kasutada õli tootmisega 

kaasnevat kasvuhoonegaaside olelusringi või jalajälge (inglise keeles lühend LCA). 
Põlevkiviõli CO2 jalajälje määramise metoodika on seotud ka Euroopa Liidu kütuste 
kvaliteedi direktiivi eelnõuga ja selle mõju põlevkiviõli konkurentsile on oluline. 
Põlevkiviõlile arvestatav CO2 jalajälg on seotud oluliselt tootmisprotsessis tekkivate 
jäätmete ja kaasproduktide kasutamise määraga. Kasvuhoonegaaside olelusringi 
või jalajäljega seotud indikaatornäitajaks oleks erinäitaja: gCO2/MJ. 
Indikaatornäitajas energiat väljendav MJ on lõpptoote energiasisaldus. 

 
Põlevkivis sisalduv energia leiab peaaegu täit võimalikku kasutust (väärtustub), kui 
toote valmistamisel kasutatakse ära ka kaasnevad saadused nagu 
poolkoks/generaatorgaas, samuti poolkoksi järelpõletamist ja tuha jahutamist koos 
suitsugaasidega kas soojuse või elektri tootmiseks. Põlevkivituhka võiks kasutada 
tsemendi/ehitusmaterjalide tööstuses. Tuhaväljale ladestunud CaO-rikas tuhk seob 
uuesti karbonaatidest tekkinud CO2. Arvestades, et põlevkiviõli on lähitulevikus plaanis 
vääristada mootorkütusteks, on põlevkiviõli tootmisel ja temast mootorkütuse 
tootmiseks kuluv CO2 jalajälg gCO2/MJ (MJ väljendab mootorkütuse 
energiasisaldust) oluline indikaator tootmisprotsessi ja toorme efektiivse ärakasutamise 
hindamiseks. Käesoleval ajal on toimumas intensiivne ja konsensuslik koostöö nii 
teadlaste, põlevkiviõli tootjate-, kui ka Eesti Vabariigi valitsusasutuste vahel, et välja 
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töötada Eesti põlevkivist toodetud mootorkütustele teaduslikult põhjendatud jalajälje 
arvutusmetoodika. Seetõttu ei ole käesoleva töö raames võimalik veel välja tuua 
põlevkiviõli tootmiseks kuluvat kasvuhoonegaaside CO2 jalajälje väärtust. Allpool 
esitatakse 2011. aasta põlevkiviõli tootmise efektiivsuse indikaatoriks suhe protsentides, 
kus summeeritakse toodetud põlevkiviõli, kõrvalproduktidena tekkivate gaaside ning 
suitsugaaside ja tuhajahutusest saadud kasulik energia ning jagatakse toormena 
kasutatud põlevkivi kui kütuse energiaga. 
 
Aastal 2011 toodeti Eestis põlevkiviõli kokku 24 627,5 TJ. Selleks kasutati 
toormena põlevkivi kokku 42 556,8 TJ. Kõrvalproduktina tekkinud generaator-, 
poolkoksgaaside ja bensiinikondensaadi energeetiline väärtus oli kokku 6 727,7 TJ. 
Põlevkiviõlitootmise arvutuslik energeetiline efektiivsus 2011. aastal oli 73,7%.  
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4.10 Põlevkivi kasutamise efektiivsust kajastav(ad) indikaator(id) ja selle (nende) 
baastase põlevkivielektri tootmisel 2011. aastal 
 
Alljärgnev on esmane lähenemine, määratlemaks põlevkivi kasutamise efektiivsust 
kajastavat indikaatorit (või indikaatoreid) elektrienergia tootmisel.  
 
Põlevkivi kasutamise efektiivsust kajastav indikaator või indikaatorid elektrienergia 
tootmisel peaksid olema mõjupõhised ja arvuliselt mõõdetavad. Energiatehnikas on 
energia muundamisel üheks olulisemaks efektiivsuse näitajaks seadme kasutegur. 
Elektrienergia tootmisel on enamkasutusel näiteks energiaploki ja elektrijaama 
kasutegur. Viimased sõltuvad mitmest tegurist, nagu kütuse kvaliteet, 
põletustehnoloogia, põhiseadmete tööparameetrid jm. Kuid ühel ja samal seadmel 
(elektrijaamas) ühe ja sama kütuse põletamisel sõltub kasutegur põhiliselt seadme 
(elektrijaama) koormusest. Nominaalkoormusel on kasuteguri väärtus maksimaalne, 
koormuse langemisel langeb ka kasutegur. Kasutegur on pigem konkreetse energiaploki 
(elektrijaama) efektiivsust kajastav tegur ega ole sedavõrd üldistav näitaja elektri 
tootmise sektori kohta.  
 
Käesoleva aja elektritootmise ja -turu arengute analüüs viib siiski järeldusele, et 
kasutegur indikaatorina ei sobi. Esiteks seetõttu, et lähtudes varustuskindluse nõudest, 
pole kasutegur piisavalt toimiv näitaja. Nii tuleb varustuskindluse tagamiseks sageli 
käitada ka vähem efektiivseid seadmeid. Samuti on teatud turusituatsioonidel 
otstarbekas neid seadmeid käitada. Seega ei saa elektrijaamad ise oma töö efektiivsust 
täielikult tagada.  
 
Põlevkivi põletamine avaldab tugevat mõju keskkonnale, kusjuures õhku paisatavaid 
heitmeid peetakse üheks peamiseks keskkonnaprobleemiks. Põlevkivi efektiivsem 
kasutus võimaldab ka leevendada negatiivset mõju keskkonnale. Põlevkivi põletamisel 
on kõige ohtlikumad õhku paisatavad heitmed SO2, NOX, tahked osakesed ja 
kasvuhoonegaasidest CO2. Seetõttu on hinnatud ka ülalloetletud õhuheitmete sobivust 
indikaatoriks. Et aga SO2, NOx ja tahkete osakeste atmosfääriheitmed on EL-i IPPC 
direktiiviga ja Eestis vastava seadusega limiteeritud vastavate piirväärtuste 
kehtestamisega, pole otstarbekas ka neid näitajaid indikaatoritena käsitleda. 
Piirväärtuste järgimine on kohustuslik ja nende ületamine sanktsioneeritav. Samas ei ole 
ettevõtetel otstarbekas ilma mõjuva vajaduseta teha suuremaid kulutusi, et saavutada 
paremaid näitajaid piirväärtustega võrreldes. 
 
Valiku tulemusena selgus, et põlevkivi kasutust kajastava indikaatorina elektrienergia 
tootmisel on sobilik väljendada CO2-heitme kaudu. CO2-heitmetele pole kehtestatud 
piirväärtusi, aga EL-i riigid, sh Eesti, on võtnud kohustusi neid heitmeid vähendada. 
 
Indikaatorina sobib siin CO2-eriheide ehk CO2-heitmed kaaluliselt toodetud 
elektrienergia kogusesse. Ühikuks sobib tCO2/GWh või ka muu kordne ühik.  
 
EL-i saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivi /45/ kaks peamist nõuet on 
loodusvarade arukas majandamine ja energia tõhus kasutamine. Selles mõttes on 
energia tootmisel saavutatav tõhusus ilmastikku mõjutava gaasi CO2-heitme üks olulisi 
näitajaid. Üks viis toodetud energiaühiku kohta tuleva CO2-heitme vähendamiseks on 
energia tootmise ja kasutamise optimeerimine. Seega on CO2 puhul kaudselt arvestatud 
ka kasutegurit. 
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Baastaseme määramisel on arvesse võetud AS-i Narva Elektrijaamad näitajad 2011. 
aastal. Teiste põlevkivi või põlevkivi uttegaase kasutavate elektrijaamade näitajaid siin 
arvestatud ei ole. Põhjuseks on see, et Ahtme SEJ vana koostootmisjaam suletakse 
2012. aastal /19/, Kohtla-Järve ja Kiviõli SEJ kasutavad põhiliselt uttegaase, põlevkivi 
otsepõletamisega minimaalselt. CO2-heidet uttegaaside põletamisel tuleks indikaatorina 
aga hinnata koos põlevkivi utmisel emiteeritava CO2-ga, kuna uttegaas on põlevkiviõli 
tootmise kaasprodukt ja seda kasutatakse niipalju, kuipalju parasjagu õli tootmisel tekib. 
 
Vastavalt 2011. aasta kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse aastaaruande vastavuse 
tõendamise aruannetes esitatud andmetele emiteeriti AS-is Narva Elektrijaamad 
põlevkivist soojuse ja elektri tootmisel kokku 11 949 779 t CO2. Samal aastal väljastas 
AS Narva Elektrijaamad 10 194 GWh elektrienergiat ja 427 GWh soojusenergiat. 
Toodud arvväärtused ei sisalda AS-ist Eesti Energia Õlitööstus Eesti Elektrijaama 
tarnitud poolkoksgaasi põletamisel emiteeruvat CO2 ega poolkoksgaasi põletamisest 
toodetud elektrienergiat. Soojusenergiat väljastab ehk koostootmisrežiimil töötab vaid 
Balti Elektrijaama keevkihtplokk. Sealjuures kasutatakse kütuseks nii põlevkivi kui ka 
biomassi. Erinevate kütuste kooskasutamisel elektritootmiseks jaotatakse iga kütuseliigi 
arvutuslik kulu vastavalt energia tootmiseks tarbitud kütuste energiasisalduste suhte 
alusel. Kütuse arvutuslik kulu koostootmisrežiimil soojus- ja elektritoodangu vahel 
jaotatakse määrusega /93/ kehtestatud metoodikale.  
 
Põhimõtteliselt on põlevkivi kasutamise efektiivsust kajastavaks indikaatoriks võimalik 
valida CO2-eriheide, mis arvestab vaid elektritootmist või teisalt arvestab ka põlevkivi 
kasutust koostootmisrežiimis ehk CO2 emissiooni väljastatud soojus- ja elektrienergiale 
kokku. 
 
Valitud baasaastal ehk 2011. aastal olid vastavad CO2-eriheitme väärtused: 
− väljastatud elektrienergiale 1225 tCO2/GWhel; 
− väljastatud elektri- ja soojusenergiale koostootmisel 1201 tCO2/GWhel+soojus. 
 
Põlevkivi kasutamisel elektrienergia tootmiseks tekivad tahkete jäätmetena 
põlevkivikoldetuhk ja -lendtuhk. Kuid mõlemat on võimalik taaskasutada. Vastavalt 
Euroopa Ühenduse määruse REACH klassifikatsioonile on kuiv põlevkivituhk toode. 
Enam on kasutust leidnud põlevkivilendtuhk, seda just tsemendi- ja 
ehitusmaterjalitööstuses. Varasematel aastatel kasutati seda ka laialdaselt happeliste 
põldude lupjamiseks, kuid tänapäeval pole seda enam kasutatud kõrgete 
transpordikulude tõttu.  
 
Nii põlevkivikoldetuha kui ka -lendtuha tekke ja taaskasutuse kohta on kehtestatud 
riiklikul tasemel vastav aruandlus ja andmeid on võimalik saada Keskkonnateabe 
Keskusest. 
 
Analüüsi põhjal võib kinnitada, et jäätmete osa põlevkivi kasutamise efektiivsust 
kajastavate indikaatorite määratlemisel elektrienergia tootmisel on võimalik hinnata ja 
see on ka otstarbekas. Indikaatoriks tuleb määratleda taaskasutatud jäätmete 
osakaal kogutekkest ja selle arvuliseks väärtuseks on taaskasutatud jäätmete ja 
kogutekke kaaluline suhe protsentides.  
 
Vastavalt Keskkonnateabe Keskuse andmetele tekitati ja taaskasutati 2011. aastal Eestis 
põlevkivikoldetuhka ja -lendtuhka kogustes, mis on esitatud tabelis 4.39.  
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Tabel 4.39. Põlevkivituha tekkimine ja taaskasutus Eestis 2011. aastal 
 

Kood Jääde Kogus, tuh t 
 Koguteke  

10.01.97 Põlevkivikoldetuhk 3238,4 
10.01.98 Põlevkivilendtuhk 4375,9 

Tekitatud kokku 7614,2 
 Taaskasutatud  

10.01.98 Põlevkivikoldetuhk 28,1 
10.01.98 Põlevkivilendtuhk 183,6 

Taaskasutatud kokku 211,7 
 
Taaskasutatud põlevkivituha osakaal kogutekkest 2011. aastal oli 2,8%.  
 
Taaskasutatud põlevkivituha osakaal kogutekkest 2011. aastal oli väga madal. Samas on 
teada, et põlevkivituhk on hea tooraine erinevate kasutusalade jaoks. Ehitusmaterjalide 
tootmises saab tuhka kasutada koostisosana järgmistes materjalides: tsement ja klinker, 
betoon, gaasbetoonplokid ning kuivad ehitussegud. Tuhast valmistatud betooni saab 
kasutada kaevanduste täitmiseks ja pinnase vajumise peatamiseks. Kaevanduste 
täitmine betooniga võimaldab kaevandada ja kasutada kogu põlevkivi, millest kuni 35% 
on jäänud toetavate sammastena maa alla. Teedeehituses saab põlevkivituhka kasutada 
soiste pinnaste mass-stabiliseerimiseks ning maanteede, raudteede ja torujuhtmete 
vundamentide ehitamiseks, sadamates nende laiendamises ja saastatud pinnaste mass-
stabiliseerimiseks, põllumajanduses happeliste muldade neutraliseerimiseks ning 
põldude ja rohumaade väetamiseks, plastitööstuses toormena ning ökoloogilistes 
projektides energiatootmises tekkiva CO2 ja väävli sidujana. On välja töötatud 
standardid „Põlevkivituhk gaasbetoonide valmistamiseks”, „Põlevkivituhk 
kasutamiseks põllumajanduses” ja „Põlevkivituhk tsemendi tootmiseks” /17/. 
 
AS Eesti Energia on algatanud „EL LIFE+” programmi kaasfinantseeritavat projekti 
„OSAMAT” põlevkivituha kasutamiseks teedeehituses /17/. Käsil on ettevalmistused 
põlevkivituha ja aheraine abil kaevanduste tagasitäitmise katsete jätkamiseks. Seega on 
alust oodata taaskasutatud põlevkivituha osakaalu kasvu kogutekkest. 
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4.11 Põlevkivi kaevandamisest tingitud sotsiaalsete probleemide analüüs ja 
ettepanekud olukorra parandamiseks 
 
4.11.1 Põlevkivitööstuspiirkonna üldiseloomustus 
 
Põlevkivi kaevandamine ja töötlemine on Eestis koondunud Ida-Virumaale, vaid üks 
põlevkivikarjäär – Ubja – asub Lääne-Virumaal Sõmeru vallas. Ida-Virumaa on oma 
149 172 elanikuga (seisuga 01.01.2011) arvult Harju- ja Tartumaa järel suuruselt 
kolmas maakond. Nagu enamik Eesti piirkondi, iseloomustab ka Ida-Virumaad 
rahvastiku vähenemine ja vananemine. Ida-Viru maakonna arengukavas esitatud 
prognoosi kohaselt väheneb elanike arv 2025. aastaks 15 000 kuni 40 000 elaniku võrra. 
Kahe rahvaloenduse vahelisel ajal (2000−2011) on Ida-Virumaa kaotanud 17% 
elanikkonnast. Laste osatähtsus elanikkonnast, mis on langenud 13%-le, viitab 
maakonna rahvastiku kiirele vananemisele ja suurtele tööjõuprobleemidele 
lähikümnenditel (2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmed). Seega on juba 
praegu maakonna rahvastik vähenenud esialgsetest prognoosidest märgatavalt kiiremini 
/109/. 
 
Eesti taasiseseisvumisest alates on Ida-Virumaad iseloomustanud ülejäänud Eestiga, 
eriti Tallinna ja Tartu ümbrusega võrreldes aeglasem arengutempo ja elanike 
tagasihoidlikum ettevõtlikkus. Sellele vaatamata on Ida-Virumaa tööstustoodangu mahu 
poolest teisel kohal riigis ning tugevalt ekspordile orienteeritud piirkond. Olulise osa 
Ida-Virumaa ekspordist moodustab põlevkiviõli ja vähemal määral elektrienergia. 
Põlevkivi kaevandamine ja töötlemine mõjutab Ida-Virumaa majandust, sotsiaalarengut 
ja mainet. Vaatamata probleemidele, peetakse Ida-Virumaad hea infrastruktuuri ja 
kvaliteetse tööjõuga piirkonnaks, kus on majanduskasvu aastatel olnud Eesti kõige 
kiirem palgakasv /110/. Kiire palgatõus võib olla tingitud madalast stardipositsioonist. 
 
Põlevkivi kaevandamisega tegeleb Eestis neli ettevõtet, millest suurim on enam kui 
3000 töötajaga AS Eesti Energia Kaevandused. Vahetult põlevkivi kaevandamisega on 
kahes maakonnas seotud umbkaudu 7000 inimest ja seoses AS-i Viru Keemia Grupp ja 
AS-i Eesti Energia uute õlitehaste valmimisega on töötajate arv kasvamas. Vähemalt 
sama suur on põlevkivikompleksiga seotud ettevõtetes (transport, remont, teenindus) 
töötavate inimeste arv. Seega mõjutab põlevkivitööstus vahetult kümnendikku Ida-
Virumaa elanikkonnast. Lääne-Virumaal pole põlevkivitööstuse mõju seoses Ubja 
põlevkivikarjääri tagasihoidlikku suurust arvestades märkimisväärne.  
 
Nn põlevkivivaldades elab peaaegu 21 tuh inimest (tabel 4.40). 
 
Tabel 4.40. Põlevkivivaldade rahvastik, inimest /26/ 
 

Vald Elanike arv Vald Elanike arv 
Iisaku 1182 Mäetaguse 1452 
Illuka 868 Sonda 784 
Jõhvi 10 775 Sõmeru 3778 

Kohtla-Nõmme 1032 Toila 2176 
Kohtla 1399 Vaivara 1429 

Lüganuse 1363 
Kokku 21 280 

Maidla 702 



OÜ Inseneribüroo STEIGER, SA Säästva Eesti Instituut, AS Maves, OÜ Baltic Energy Partners  
„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016−2030” koostamiseks vajalike andmete analüüs   204 

 
4.11.2 Põlevkivitööstuse mõju kohalikele omavalitsustele 
 
Omavalitsused saavad osa põlevkivi kaevandamisõiguse tasust, tänu millele on mõnedes 
omavalitsustes suudetud oluliselt parandada sotsiaalset infrastruktuuri, näiteks 
rekonstrueerides koole ja sotsiaalasutusi. Põlevkivi kaevandamise õiguse tasu osakaal 
omavalitsuste eelarves on erinev, alates marginaalsest 3−4% Sõmeru ja Iisaku vallas, 
kuni märkimisväärse 57−60%-ni Illuka ja Mäetaguse vallas (tabel 4.41). 
 
Tabel 4.41. Põlevkivi kaevandamise õiguse tasu osakaal omavalitsuste eelarvest, €, % 
 

Vald Eelarve 
Kaevandamisõiguse 

tasu 
Osakaal, % 

Iisaku 1 358 364 60 000 4 
Illuka 3 483 030 1 979 150 57 

Maidla 1 105 392 288 750 26 
Mäetaguse 6 164 175 3 700 000 60 

Sõmeru 3 433 415 10 250 3 
Vaivara 2 012 000 573 100 29 

 
Põlevkivi kaevandamise õiguse tasu jaguneb keskvõimu ja omavalitsuste vahel. Praegu 
saavad omavalitsused 50% aastal 2009 kehtinud kaevandamisõiguse tasumäärast ning 
see on sellisel tasemel „külmutatud”. See tähendab, et juba näiteks 2011. aastal laekus 
kohalikele omavalitsustele kõigest 35% kaevandamisõiguse tasust. Tulevikus langeb see 
veelgi. Põlevkivivallad peavad kaevandamisõiguse tasu tulubaasi väga tähtsaks osaks, 
mis võimaldab tööle võtta tugevaid spetsialiste, arendada infrastruktuuri ja säilitada 
eesti keelt ning kultuuri väga tundlikus kultuurikeskkonnas (intervjuu Vaivara 
vallavolikogu esimehe Veikko Luhalaiuga). Kaevandamisõiguse tasudega on kaetud 
omaosalus veetrasside väljaehitamisel ja korrastatud valla teid. Kuna tasandusfondist 
pole igale vallale täiendavaid rahalisi vahendeid eraldatud, tuli nende 
kaevandamisõiguse tasust saadava rahaga täita nii keskvõimu seatud kui ka 
omavalitsuse ülesandeid (intervjuu Kohtla vallavanema Etti Kagaroviga). 
 
4.11.3 Põlevkivitööstuse plussid ja miinused omavalitsuste pilgu läbi 

 
Omavalitsustes, mis saavad kaevandamisõiguse tasust suurt tulu, peetakse põlevkivi 
kaevandamist pigem kasulikuks kui kahjulikuks. Samas on mõnes omavalitsuses, nagu 
näiteks Maidla vallas, põhiosa põlevkivivarust ammendatud nõukogude ajal ja praegu 
on vallale jäänud vaid põlevkivi kaevandamisest tingitud keskkonnaprobleemid. 
Seetõttu on suhtumine põlevkivitööstusesse erinev – äärmiselt negatiivsest sallivani. 
„Kukruse mägi põleb siiamaani ning keegi ei suuda seda probleemi lahendada. 
Turismifirmad on leidnud võimaluse selle mäe kaudu tutvustada põlevkivi, kuid 
kohalikele elanikele (Kukruse alev) tekib olenevalt tuulesuunast ikka õhuga probleeme. 
Oleme püüdnud kohaneda tööstuspärandiga (Sinivoore mägi), kuid põlevkivitööstus 
võiks ka nendesse kohtadesse investeerida ning rajada linnaelanikele 
puhkamisvõimalused. Kohalikel omavalitsustel on küll ideid, aga kahjuks pole piisavalt 
finantsvõimekust. Põlevkivi kaevandamine on halvendanud valla mainet ja kinnisvara 
hind karjääri läheduses on langenud. Samuti on kõrge veehind, kuna hajaasustusega 
piirkonnas on veetrassid väga pikad.” (Intervjuust Kohtla vallavanema Etti Kagaroviga.) 
Põlevkivi kaevandamise järelmõjud kestavad ka aastakümneid pärast kaevandamise 
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lõpetamist ja inimestel on hirmud, kuidas käitub maapind, kas see vajub, kas 
kaevandatud alale võib ehitada hooneid ja teid. Selleks et inimesed saaksid nendele 
küsimustele vastused, mis kahtlusi kinnitaksid või need ümber lükkaksid, tuleks 
korraldada põhjalikud uuringud (intervjuust Jõhvi abivallavanema Vello Juhkoviga). 
 
Positiivne mõju on kaevandamisel olnud Mäetaguse valla arengule. Tööhõive ja sellega 
seoses ka tulumaksu laekumine on kasvanud, samuti on tekkinud huvi valla 
territooriumil asuva kinnisvara vastu (intervjuust vallavanem Aivar Survaga). Põlevkivi 
kaevandamisest saadav tasu on selles vallas võimaldanud elanike jaoks välja töötada 
korraliku sotsiaalpaketi: huviharidus, vanadekodu, soodustused ujula kasutamisel jne. 
 
Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise keskkonnamõjud ning sotsiaalmajanduslikud 
mõjud on üksteisega läbi põimunud ja enamik sotsiaalprobleeme (piirkonna halb maine 
ja elanike lahkumine) saavad alguse põlevkivitööstuse tekitatud 
keskkonnaprobleemidest (intervjuud Vaivara, Kohtla, Jõhvi ja Mäetaguse 
vallajuhtidega).  
 
Kui kaevandamisõiguse tasu on omavalitsuse jaoks põlevkivi kaevandamise positiivne 
pool, siis väga häiriv on ebakindlus. „Ei peeta kinni maavara kaevandamise lubades 
välja toodud täiendavatest tingimustest või tõlgendatakse tingimusi omakasupüüdlikult. 
Karjääri pidev tolm ja müra häiris naabruses elavaid inimesi. Müra ekskavaatori tööst 
esines ka pärast kella 11 õhtul. Ei täidetud seireandmete esitamise kohustust.” 
(Intervjuust Kohtla vallavanema Etti Kagaroviga.) Negatiivse poolena tuuakse välja ka 
seda, et kohalikel omavalitsustel on keeruline osaleda kaevandamislubade 
menetlusprotsessis ja keskkonnamõjude hindamine on tavaliselt väga pealiskaudne, 
piirdudes hinnanguga, kuidas kaevandamine mõjub looduskeskkonnale ja jättes kõrvale 
mõju inimeste elukeskkonnale (intervjuust Veikko Luhalaiuga). 
 
4.11.4 Ettepanekuid põlevkivitööstuse negatiivse mõju vähendamiseks 
 
Küsitletud omavalitsusjuhtide hinnangul vajaksid põlevkivitööstuse piirkonnas elavad 
inimesed tervishoiu- ja rehabilitatsiooniprogrammi, mida rahastataks põlevkivi 
kaevandamises ja töötlemisest saadavast tulust (intervjuust Kohtla vallavanema Etti 
Kagaroviga).  
 
Vajalikud on kompensatsioonimehhanismid kahjude korral ja need peaksid olema 
seadustega tagatud. Samuti on vaja selgust maksude osas. Kaevandamisõigusetasu 
tuleb käsitleda kui hüvitist kaevanduse talumise eest ja seda ei tohi ei ära võtta ega 
vähendada /110/. 
 
Ida-Viru omavalitsusliidu juhatuse ja Vaivara vallavolikogu esimees Veikko Luhalaid 
teeb põlevkivitööstusest tingitud negatiivse sotsiaalmajandusliku mõju vältimiseks 
alljärgnevad ettepanekud. 
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− Kindlasti tuleks vaadata tulevikku n-ö mäerendi võtmes. Kui territooriumil on riiklik 

varu, siis riik maksab renti omavalitsusele. Kui on kaetud kaevandamisloaga, siis 
maksab renti kaevandusettevõte. Kui hakatakse kaevandama, lisandub 
kaevandamisõiguse tasu, mis jaguneks riigi ja KOV vahel.60 Ettevõte omakorda 
oleks väga huvitatud kiirest kaevandamisest ja kiirest rekultiveerimisest, sest rent 
lõppeb, siis kui varu on välja võetud ja alad rekultiveeritud ning üle antud. 

 
− Kindlasti tuleks Soome eeskujul võtta taas kasutusele ettevõtte tulumaks, mis 

laekuks kohalikele omavalitsustele. Praegu oleme Soomega võrreldes 
konkurentsivõimetus olukorras välisettevõtete meelitamisel. Veel on vajalikud 
regionaalsed maksuerinevused Tallinnast ja Tartust (ning muudest tõmbekeskustest) 
eemal olevatesse piirkondadesse investeerijatele − s.o reaalne regionaalpoliitika. 

 
Kommentaar: Käesoleva alapeatüki koostamisel on lähtutud nn põlevkivivaldade 
vallajuhtide arvamustest.  

                                                 
60 Praeguseks on nendel valdadel, mille territooriumil asub põlevkivi, uus probleem. See on seotud riigi 
maareservi moodustamisega nendel aladel, kus asub põlevkivi. Keskkonnaministeerium ei kooskõlasta 
üld- ega detailplaneeringuid. KOV-i jätkusuutlikkus ja edasikestmine on seetõttu küsimärgi all. 
Kokkupuude on olemas Mäetagusel, Sõmerul, Rägaverel ja Maidlal. 
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4.12 Põlevkivivaru ja selle töötlemisel saadud toodete ekspordi ning impordi 
prognoos aastateks 2016−2030 
 
4.12.1 Põlevkivielekter 
 
Põlevkivist toodetud elektri ekspordivõimaluste analüüsis on lähtutud eeldusest, et 
elektriturg toimib hetkel kehtivate Nord Pool Spoti reeglite alustel. Reeglite muutust ei 
ole ette näha ja võimalike muutuste mõjusid ei hinnata. 
 
Turu suuruse määravad ühendusvõimsused naaberriikidega ja elektri 
tarbimine Eestis – ehk kui palju on võimalik elektrienergiat eksportida ja 
importida.  
 
Alates 2010. aastast korraldab Eestis päev ette hulgituru toimimist Nord Pool Spot, 
kelle käsutusse on antud ka piiriüleste energiavoogude korraldamine. Erandina toimub 
väikese osa Läti-suunalise ülekandevõimsuse jagamine turuosaliste vahel 
enampakkumise teel. Alates 2013. aasta keskpaigast tõenäoliselt antakse kogu piiriülene 
võimsus Nord Pool Spoti hallata. Turuosalised ei saa seejärel ise otsustada, kuhu 
elektrienergia „liigub”. Seetõttu pole asjakohane rääkida elektrienergia ekspordist kui 
sellisest, vaid Eesti turuplatsil müüdavast elektrienergiast. Eestis toodetud 
elektrienergiat saab müüa päev ette turul üksnes Eesti hinnapiirkonna hinnaga. 
Piiriülene energiakaubandus on võimalik finantsinstrumentide abil. 
 

 
 
Joonis 4.56. Elekti tootmine ja tarbimine aastatel 2006−2012, TWh /113/ 
 
Eesti elektritarbimine on 600 MW (suve miinimum)−1500 MW (talve maksimum). 
Jooksva 12 kuu elektrienergia tarbimine Eestis on olnud ~8 TWh viimased 6 aastat. 
Turu suurust suurendavad ühendused Soome ja Lätti. Venemaa elektriturgu ei arvestata 
potentsiaalse turupiirkonnana.  
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Joonis 4.57. Turuplatsi suurus: elektri tarbimine Eestis ja ühendused Soome ning Lätiga 
(2016), MW 
 
Aastaks 2016 on valmis Estlink 2 merekaabel, seejärel on Eesti ja Soome vaheline 
ühendus kokku 1000 MW. Peale selle on ühendused Lätiga ~800 MW, millele lisandub 
tulevikus veel 400 MW vastavalt Eleringi investeerimiskavale /113/. Seega on aastal 
2016 elektrivõrgu seisukohast (eeldades, et võrguühendused toimivad) Eestis toodetud 
elektrienergiat võimalik toota Põhjamaade-Balti elektrituru piirkonda  
2100 MW (suvine miinimum) − 3300 MW (talvine maksimum). Lätiga 
ühendusvõimsuste lisandudes 2800−3700 MW, mis ületab põlevkivi tootmisvõimsusi 
(vt joonis 4.58 ja 4.59). Kui põlevkivist toodetud elektrienergia ei ole 
konkurentsivõimeline, oleks võimalik ühenduste kaudu importida enamik tarbitavast 
elektrienergiast.  
 

 
 

Joonis 4.58. Elektri tarbimine, ühendusvõimsused ja Narva EJ põlevkiviplokkide 
võimsused 2016. aastal, MW /113/ 
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Joonis 4.59. Elektri tarbimine, ühendusvõimsused ja Narva EJ põlevkiviplokkide 
võimsused 2030. aastal, MW /113/ 
 
Lisanduvad taastuvenergiast elektri tootjad, eelkõige tuul, mis võivad hakata piirama 
suvel madalaimate tarbimiste juures müügivõimalusi. Seega tõenäoliselt 
võrguühendused ei piira oluliselt põlevkivist toodetud elektrienergia eksporti. 
 
Arvestamata on jäetud Eesti ja Venemaa vaheliste ühenduste (~800 MW, 2012) mõju. 
Siiani pole suudetud üheselt kokku leppida kolmandatest riikidest imporditavale 
elektrile piirangute kehtestamise tingimused. Vastvalt kokkuleppele töötatakse vastavad 
põhimõtted välja aastaks 2016. 
  
Keskkonna piirangud elektritootmisele 
 
Peamised piirangud elektri tootmisele tulenevad õhuheitmete piirangutest, mis 
mõjutavad peamiselt tolmpõletusplokke Narva EJ-s. Vastavalt LRTAP-i piirangutele 
/56/ on Eesti summaarne SO2 piirang 52 tuh t aastas. Aastal 2010 olid energiasektori 
heitmed 77 tuh t, millest Narva EJ heitmed moodustasid 80%. Alates 2012. aastast 
kehtib Narva EJ-le SO2 aastane piirmäär 25 tuh t, mistõttu on paigaldatud neljale 
tolmpõletusplokile puhastusseadmed, mis tagavad nõetele vastavuse. 
 
Tööstusheitmete direktiiv (THD) /45/ piirab puhastusseadmeteta tolmpõletusplokkide 
tööaega 17 500 tunnini. Pärast selle täitumist ei tohi ilma täiendavate investeeringuteta 
neid kasutada. 
 
Arvestades LRTAP-i ja THD direktiivist tulenevaid piiranguid on Narva EJ-s võimalik 
toota 10−12 TWh elektrienergiat aastas perioodil 2016−2030 (Eesti aastane elektritarve 
on ~8 TWh, 2012).  
 
Seega on Narva EJ tootmisvõime piiravaks teguriks on THD-st tulenev piirang, 
väävliheitmete piirangut täidetakse tänu täiendavatele investeeringutele 
puhastusseadmetesse. 
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Joonis 4.60. SO2 emissioonid Narva elektrijaamadest sõltuvalt kaubapõlevkivi aastasest 
kasutusest 2016. aastal, TWh, tuh t, t/GWh 
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Joonis 4.61. SO2 emissioonid Narva elektrijaamadest sõltuvalt kaubapõlevkivi aastasest 
kasutusest 2030. aastal, TWh, tuh t, t/GWh 
 
Euroopa Liidu kliimapoliitikat ja kasvuhoonegaaside kaubandust ei ole põhjust hetkel 
käsitleda range tootmispiiranguna, vaid põlevkivist elektri tootmise kulusid ja 
konkurentsivõimet mõjutava tegurina. Rahvusvaheliste keskkonna lepetega liitumisel 
tuleb arvestada nende võimalikke mõjusid põlevkivitööstusele. 
 
Kütus – võime põlevkivi kasutada on olemas, kuid ressurss tulevikus piiratud ja 
maksupoliitika vähendab konkurentsivõimet. 
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Kui tänaseks tehtud investeerimisotsused realiseeruvad, siis juba aastal 
2016 on Eestis kaubapõlevkivi kasutamise võime suurem kui 24 mln t 
aastas (ehk 20 mln t keskkonnaregistris arvel olevat põlevkivi, vt alaptk 
4.2.1). 
 

Riiklikult seatud kaevandusmahu piirang tõstab kunstlikult ressursi hinda. Kuna 
põlevkivist õli tootmisel luuakse praeguste turuhindade juures enam lisandväärtust, 
saavad õlitootjad maksta põlevkivi eest kõrgemat hinda.  
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Joonis 4.62. Põlevkivi (kaubapõlevkivi) võimalikud kasutajad 2016. aastal – põlevkivi 
kasutamise võime Eestis on suurem, kui maksimaalselt kaevandada lubatud põlevkivi 
kogus, mln t 
 

 
 

Joonis 4.63. Põlevkivi (kaubapõlevkivi) võimalikud kasutajad 2030. aastal – põlevkivi 
kasutamise võime Eestis on suurem, kui maksimaalselt kaevandada lubatud põlevkivi 
kogus, mln t 
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Kui õlitööstuse investeeringud valmivad plaanide kohaselt, elektri ja naftatoodete 
hindade vahekord jääb samaks ning maksimaalselt kaevandada lubatud põlevkivi kogust 
ei suurendata, jätkub kaubapõlevkivi ainult keevkihtkatelde jaoks (aastane 
elektritoodang ~5 TWh). Ülejäänud Narva EJ plokid peavad leidma alternatiivse 
kütuseallika (kivisüsi, põlevkivi Venemaalt, biomass) või tuleb nad sulgeda või 
konserveerida.  
 

 
 
Joonis 4.64. AS-i Eesti Energia Kaevandused tootmiskulud, €/MWh /114/ 
 
Joonisel 4.64 toodud keskkonnatasude lisa 0,77 €/MWh on eeldusel, et aheraine 
ladestamise tasu oleks tulnud maksta täies ulatuses (nn Motomäe efekt). Erinevate 
riiklike maksude ja keskkonnatasude mõju põlevkivi omahinnale on oluline. Ajalooliselt 
on põlevkivi hinnad kooskõlastanud Konkurentsiamet. Elektrituru avamisega vajadus 
kooskõlastamise järele kaob. Tulevikus tuleks teha eraldi analüüs riiklike tasude 
mõjule põlevkivi omahinnale. Suurimat mõju põlevkivi hinnale elektri tootmisel 
avaldaks konkurentsi tekkimine põlevkiviõlitööstusega. Konkurentsivõime aspektist on 
elektri tootmisel oluline eelkõige konkurentsivõime kivisöega. Seda eeldusel, et 
Põhjamaade elektritootmise struktuur väga palju ei muutu. 
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Joonis 4.65. Kütuste hindade võrdlus (kütuse hind + CO2) API2 kivisüsi, maagaas 
Kesk-Euroopas, CO2 SPOT, €/MWh /115/ 
 
Konkurentsivõime − kas põlevkivist toodetud elekter on Põhjamaade-Balti elektriturul 
konkurentsivõimeline? 
 

 
 
Joonis 4.66. Elektritootmise struktuur Põhjamaades aastatel 2008−2010 nädalate lõikes, 
TWh /116/ 
 
Joonisel 4.66 roheline ala näitab kivisütt ja maagaasi kasutavates elektrijaamades 
toodetud elektrit. Põhjamaade elektriturul domineerivad madalate marginaalkuludega 
hüdro- ja tuumajaamad. Kuid tarbimise katmiseks on vaja ka fossiilsetel kütustel 
töötavaid elektrijaamu, seda eriti veevaesetel aastatel ja külmadel talvedel. 
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Joonis 4.67. Elektri tootmise võimsused Põhjamaades, GW /117/ 
 
Olemasolevates energiaplokkides põlevkivist toodetud elekter on põhjala elektriturul 
konkurentsivõimeline, kui ta suudab konkureerida tulevikus söe- ja gaasijaamade 
muutuvkuludega. Pikemas perspektiivis on vaja investeerida aga uutesse 
tootmisvõimsustesse, mille eelduseks on, et elektritootjad teeniksid tagasi 
elektrijaamade täiskulud, mis praeguste hinnangute kohaselt on üle 60 €/MWh. 
 

 
 
Joonis 4.68. Päeva keskmine elektrihind Soomes, söejaama muutuvkulud (kütus + CO2 
+ 3 €/MWh), põlevkivi elektri muutuvkulud uues plokis, €/MWh /115, 118/ 
 
Energiakandjate turuhinnad on äärmiselt volatiilsed ja CO2 hind mõjutatud peamiselt 
Euroopa Liidu poliitilistest otsustest. Seetõttu pole võimalik anda ka sisulist hinnangut 
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põlevkivi konkurentsivõimele perioodil 2016−2030 Põhjamaade elektriturul. 
Võtmeküsimuseks saab peale kliimapoliitikast tulenevate suundade ka põlevkivi kui 
kütuse kättesaadavus konkurentsivõimelise hinnaga. See aga sõltub otseselt meie enda 
otsustest, kaevandamispiirangutest ja keskkonnatasudest.  
 
Kui põlevkivi kaevandamise aastamäär jääb kehtima praegusel kujul ning 
keskkonnatasud tõusevad praeguses tempos (20% aastas), võib põlevkivi 
kütusena muutuda kivisöest kallimaks.  
 
Teadmata on, milliseks kujuneb tolmpõletusplokkide töökindlus perioodil 2016−2030. 
 

 
 
Joonis 4.69. Elektri hind Soomes, söejaama muutuvkulud ning hinnangulised töötunnid, 
€/MWh, h /115, 116, 118/ 
 
Joonisel 4.69 on toodud söejaama hinnangulised töötunnid Soome hinnapiirkonnas 
aastatel 2008−2012. Kui palju Soome hinnapiirkonnas toodetakse söejaamades 
elektrienergiat, sõltub elektri hinnast, mis omakorda peamiselt sellest, kui palju 
Põhjamaade hüdrojaamades on veevarusid. 
  
Põlevkivist toodetud elektril on oma koht põhjala elektriturul, kuni elektri 
tootmiseks kasutatakse ka kivisütt ja maagaasi ning Eesti ise oma otsustega 
(maksud, tasud ja kaevandamispiir) ei muuda põlevkivi elektriturul 
konkurentsivõimetuks.  
 
Peale eelneva on oluline ka tolmpõletusplokkide tegelik töökindlus ja allesjäänud 
tööressurss. 
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4.12.2 Põlevkiviõli 
 
Põlevkivist toodetud vedelkütused konkureerivad maailmaturul võrdsetel alustel teiste 
kütustega. Viimastel aastatel suurenenud huvi põlevkivist vedelkütuseid toota on 
tingitud toornafta hinnatõusust maailmaturul. Vedelkütuste turg on oma olemuselt 
globaalne. Sarnaselt elektrienergiaga oleks mõistlik hinnata põlevkiviõli 
konkurentsivõimet vedelkütuste turul, mitte vaadelda ekspordi ja impordi prognoosi. 
Kogu Eesti vedelkütuste vajadus on võimalik importida tänast taristut kasutades. 
 
 

40

50

60

70

80

90

100

0

20

40

60

80

100

120

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

T
ar

b
im

in
e,

 m
ln

 b
b

l/p
äe

va
s

H
in

d
, 

U
S

D
/b

b
l

Tarbimine Brent WTI

Aasta

 
 
Joonis 4.70. Toornafta hind maailmaturul ja tarbimine (1980−2011), USD/bbl, mln 
bbl/päevas /119/ 
 
Põlevkivist toodetud vedelkütuste ekspordi potentsiaal sõltub neljast asjaolust: esiteks, 
milline on toornafta hind maailmaturul; teiseks, millised on vedelkütustele seatavad 
keskkonnaalased nõuded (eelkõige CO2- ja väävlisisaldus); kolmandaks, milline on euro 
ja USA dollari vahetuskurss (tootjate kulud on eurodes, müügihind seotud USA 
dollariga) ja millised on vedelkütuste tootmise kulud Eestis (peamiselt põlevkivi hind 
õlitööstusele ja keskkonnatasud).  
 
Põlevkivist toodetud vedelkütuseid müüakse hetkel peamiselt kütteõli (Fuel Oil 1%S) 
hinnaga seotult. Hetkel valmistavad AS Eesti Energia ja AS Viru Keemia Grupp ette 
põlevkiviõli järeltöötlemistehaste investeerimisprojekte, eesmärgiga saada EURO 5 
nõuetele vastavat mootorikütust. Selle hind sõltub jällegi otseselt toornafta hindadest 
maailmaturul.  
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Joonis 4.71. Toornafta, 1% väävlisisaldusega kütteõli ja diislikütuse hinnad aastatel 
2008−2012, USD/tonn, USD/bbl /115/ 
 
Ennustada, milline on toornafta hind perioodil 2016−2030, oleks sama, kui 1996. aastal 
oleks püüdnud ennustada praegust toornafta hinnataset. Kümne viimase aastaga on 
toorainete hinnad tõusnud ajaloolistelt madalaimatelt tasemetelt kõrgeimatele. Toornafta 
hind siis oli umbes 20 USD barrelilt, täna ligi viis korda kõrgem. Toornafta hind 
Euroopas on tõusnud kiiresti viimastel aastatel kütuste kasvava nõudluse tõttu 
maailmaturul. Aasta keskmised hinnad on tõusnud märgatavalt pärast toornafta 
nõudluse kasvu üle 80 mln barreli päevas.  
 

 
 
Joonis 4.72. BRENT-i toornafta aasta keskmise hinna sõltuvus keskmisest päevasest 
tarbimisest, USD/bbl, mln bbl/päevas /119/ 
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Naftatoodete nõudluse kasv maailmaturul tuleneb viimastel aastatel peamiselt Aasia ja 
Ladina-Ameerika kasvuriikidest. Nõudlus arenenud riikides pigem väheneb või kasvab 
aeglaselt tulenevalt majanduskasvu pidurdumisest ning keskkonnapoliitilistest 
meetmetest. Analüütikute hinnangul /120/ kasvab 2020. aastaks vedelkütuste nõudlus 
tänaselt 88−89 mln barreli tasemelt 100 mln barrelini päevas. Täiendavate 
säästumeetmetega on võimalik vähendada nõudlust 80−90 mln barrelini päevas, seda 
eelkõige kokkuhoiu tõttu transpordisektoris. Samuti on viimaste aastate jooksul nõudlus 
kütteõli järele pigem vähenenud ja tõusnud nõudlus mootorkütuste järele. 
 

 
 
Joonis 4.73. Naftatoodete nõudluse kasv, mln bbl/päevas /121/ 
 
Hoolimata energiaallikate kasvavale nõudlusele, võivad tulevikus toornafta hinda 
pikemas perioodis mõjutada ka alternatiivsed fossiilkütuste allikad, nagu kildagaas, 
õliliivad, biokütused ja ka põlevkivide laialdasem kasutusele võtmine maailmas. Üsna 
odava kildagaasi tootmise suurenemine Ameerika Ühendriikides on juba praegu 
oluliselt mõjutamas nõudlust imporditavate kütuste järele ja maagaasi hinda USA-s (vt 
joonis 4.74). 
 
Karmistuvad keskkonnanõuded laevakütustele, eelkõige kütuses sisalduva väävli 
ülempiiride vähendamine, kitsendavad kütteõli kasutamist laevakütusena. Alates aastast 
2012 on laevakütustes sisalduva väävli ülepiiriks 3,5% võrreldes varasema 4,5%. 
Aastaks 2020 kavatseb EL alandada seda piiri 0,5%-ni, sõltumata IMO (International 
Maritime Organization) lõplikust otsusest aastal 2018. Seega tuleb põlevkiviõli muuta 
järjest keskkonnasäästlikumaks või turustada riikides, kus on Euroopa Liidust leebemad 
keskkonnanõuded, näiteks Venemaal ja Aasia riiikides. 
 
Samuti mõjutab põlevkivist toodetud õli mootorkütusena kasutamist Euroopa Liidu 
kütusedirektiivi võimalikud muudatused CO2-jalajälje osas (vt alaptk 4.5.1) /39/. Hetkel 
pole kokkulepitud, kuidas määrata ja kui suur on põlevkivist toodetud kütuse CO2 
jalajälg ning pole kokku lepitud ka piiranguid, seega pole käesoleval hetkel võimalik 
selle täpset mõju hinnata. Kui põlevkivist toodetud kütused ei peaks vastama 
kütusedirektiivi nõuetele, on mootorkütuseid võimalik turustada riikides, kus ei kehti nii 
karmid keskkonnanõuded nagu Euroopa Liidus. 
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Joonis 4.74. Vedelkütuse tootmine ja prognoos, mln bbl/päevas /121/ 
 

 
 
Joonis 4.75. Põlevkiviõli kulustruktuur hinnangulise kapitalikuluga ja vedelkütuste 
turuhinnad, BRENTI toornafta maksimum- ja miinimumhind perioodil 2000-2012, 
USD/bbl /114, 115/ 
 
Praeguste turuhindade juures on põlevkivist vedelkütuste tootmine kasumlik. Kasvavad 
sisendkulud ja karmistuvad keskkonnanõuded motiveerivad tootjaid investeerima ka 
järeltöötlustehastesse. Uutesse õliseadmetesse on juba teinud investeeringuid nii AS 
Eesti Energia kui ka AS Viru Keemia Grupp. Kuna mõlemad plaanivad 
tootmisvõimsusi edaspidi suurendada, võib eeldada, et põlevkivist toodetud 
vedelkütused on konkurentsivõimelised. Antud töö maht ei võimalda detailselt 
analüüsida põlevkivist toodetud vedelkütuste konkurentsivõimet maailmaturul aastatel 
2016−2030. See eeldaks ligipääsu ettevõtete konfidentsiaalsetele majandusandmetele, 
mis ei olnud töö koostamise ajal võimalik. Arengukava koostamise käigus tuleks aga 
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analüüsida võimalikke riigipoolseid tegevusi, mis maksimeeriksid põlevkivi 
väärtust ja aitaksid vähendada seda ressurssi töötlevate ettevõtete äririske. 
 
Riik ressursi omanikuna saab toetada põlevkivist toodetud energiakandjate 
(vedelkütused ja elekter) konkurentsivõimet ja seeläbi ka maksimeerida 
talle kuuluva (maa)vara väärtust läbimõeldud ja vajadusel paindliku 
maksupoliitikaga. 
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5. KOKKUVÕTE, SOOVITUSED JA JÄRELDUSED 
 
5.1 Ettepanekud põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega seotud õigusaktide 
täiendamiseks ja muutmiseks ning uue põlevkivi arengukava koostamiseks 
aastateks 2016−2030 
 

Põlevkivi aastane kaevandamismäär 
 
Nimetatud mõiste ja selle arvuline väärtus võeti kasutusele kehtiva põlevkivi 
arengukava koostamisel (2007. aastal) ja see tulenes prognoositud põlevkivi vajadusest, 
millega oleks tagatud Eesti elektrivarustatus ja õlitööstuse mõõdukas areng. Teiseks pidi 
selle koguse kasutamisel (elektrienergia tootmiseks) õhku paisatud heitmed (väävel) 
jääma Euroopa Liiduga liitumisel kokku lepitud piiresse. 
 
Võrreldes kehtiva põlevkivi kasutamise arengukava koostamise ajaga, on tänaseks 
olukord muutunud. Seoses avatud elektriturule üleminekuga, õlitööstuse märksa 
jõulisema kasvuga, järjest keskkonnasäästlikemate tehnoloogiate kasutuselevõtu ja EL-i 
nõuete leebumisega, ei pruugi kehtivas põlevkivi arengukavas esitatud riigi huvi ja 
strateegilised eesmärgid vastata enam tänasele olukorrale. Peale selle on põlevkivi 
aastane kaevandamismäär ja selle rakendused põhjustanud palju vastuolusid ja 
probleeme (kaevandajapõhine aastamäär ei vasta vaba turu printsiipidele, ettevõtete 
üksteisele vastu töötamine ressursi kättesaamise nimel jne). 
 
Seega tuleb üle vaadata põlevkivi aastane kaevandamismäär, arvestades tänaseks 
kujunenud olukorda.  
 
Uue põlevkivi arengukava koostamisel peab põlevkivi kaevandamise ja kasutamise 
piiramisel lähtuma eelkõige uuenenud riigi huvist ja strateegilistest eesmärkidest. 
Otsus peab peale keskkonnakaitseliste aspektide ja EL-i suundade arvestama ka 
põlevkivi majanduslikku tähtsust, ekpordi potentsiaali jne. Oluline on, et tehtud 
otsus oleks põhjendatud ja pikaajaline. 
 
Käesolevas töös on vaadeldud põlevkivi kaevandamist ja kasutamist ning seega ka 
põlevkivi aastast kaevandamismäära erinevatest vaatenurkadest. Kokkuvõte on toodud 
tabelis 5.1. 
 
Tabel 5.1. Põlevkivi kaevandamise aastamäär erinevatest aspektidest lähtudes 
 

Aspekt 
Soovituslik põlevkivi aastane 

kaevandamismäär, mln t 
Kehtiv põlevkivi arengukava 20 

Keskkonnaaspekte prioriteetseks seades (toodud ka 
kehtivas arengukavas, kui tuleviku-võimalus) 

15 

Ettevõtete võimekust arvestades 24 
Ettevõtete soove arvestades 26,3 

Varustuskindluse ja energeetilise julgeoleku 
tagamiseks, arvestades ka õlitööstuse arengut 

>20 

 
Tabelist 5.1 võib järeldada, et erinevatest aspektidest vaadatuna on ka soovituslikud 
tulemused erinevad. Seega kaevandamismäära välja töötamine nii, et arvestataks kõiki 
eeltoodud aspekte, on äärmiselt keeruline. 



OÜ Inseneribüroo STEIGER, SA Säästva Eesti Instituut, AS Maves, OÜ Baltic Energy Partners  
„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016−2030” koostamiseks vajalike andmete analüüs   222 

 
Üheks võimaluseks on põlevkivi kaevandamise aastamäärast loobumine ja alternatiivse 
variandina sätestada ettevõtete/tegevustepõhised maksimaalsed keskkonnamõjude 
lubatud määrad. See tähendab, et ettevõtetel/tegevustel oleks seatud erinevatele 
keskkonnaaspektidele maksimaalsed piirmäärad, mida ületada ei tohi. Juhul kui ettevõte 
soovib oma kaevandamismahte suurendada, tagades sellega ka nimetatud piirmääradest 
kinnipidamise, peab see olema lubatud. Vastupidiselt, kui ettevõte ei suuda piirmäärasid 
täita, tuleb kaevandamistegevust piirata. Näiteks põlevkivist elektri tootmisel on üheks 
keskkonnaaspektiks ladestatud tuha kogus. Kui ettevõte suudab ladestatud tuha kogust 
vähendada taaskasutuse osakaalu suurendamisega, peaks olema lubatud ka rohkem 
kaevandada. Samas peab olema tagatud ka teiste keskkonnaaspektide piirmääradest 
kinnipidamine.  
 
Nimetatud variandi rakendamisel on tagatud riigi huvi ja strateegiliste eesmärkide 
täitmine paremini kui praeguse korra järgi, st tagataks varustuskindlus, suureneks panus 
keskkonnahoidu ja tehnoloogia arengusse, samas arvestataks ka ettevõtete soove ning 
tehtud investeeringuid. Iga keskkonnaaspekti piirmäära väljatöötamisel tuleb lähtuda 
teaduslikeks põhjendustest ning see temaatika vajab eelnevalt põhjalikku analüüsi, 
kaasates erinevaid osapooli ja huvigruppe. 
 
Põlevkivi aastase kaevandamismäära säilimisel uue arangukava perioodil tuleb 
maapõeseaduse §-s 251 täpsustada, et tegemist on keskkonnaregistri maardlate 
nimistus arvel oleva põlevkivivaruga, mis ei sisalda kadusid. 
 
Kaevandajapõhine aastamäär 
 
Lähtudes maapõueseaduse § 251 jõustumisest, määras Keskkonnaministeeriumi kantsler 
10.08.2009. a käskkirjaga nr 1319 igale põlevkivi kaevandamisloa omanikule n-ö 
kaevandajapõhise põlevkivi kaevandamise maksimaalse aastamäära. Vastav suurus 
saadi olemasolevate kaevandamislubade maavara kaevandamise maksimaalselt lubatud 
aastamäära koguste summeerimisel ja proportsionaalsel vähendamisel nii, et oleks 
täidetud maapõueseaduse § 251 nõue. 
 
Kaevandajapõhise aastamäära sätestamine ei vasta vaba turu printsiipidele, kuna 
uutel ettevõtetel (kaevandajatel) ei ole võimalik turule tulla ja praegu 
kaevandamisluba omavatel ei ole võrdsed tingimused.  
 
Üheks võimaluseks on tootmisvõimsusi piirata. Sellega omakorda piirataks ka põlevkivi 
kaevandamist eeldusel, et põlevkivi kui toorme eksport on välistatud. Tootmisvõimsuste 
piiramisel on paremini tagatud vaba turu põhimõtted ja otsene kontroll heitmete üle. 
 
Teiseks lahenduseks on siduda põlevkivi kaevandamise aastamäär ja mäeeraldiste 
summaarne aastamäär (põlevkivi kaevandamise aastamäär = mäeeraldise summaarne 
aastamäär). Selle rakendamisel vabaneks ühe mäeeraldise tootmisest väljalangemisel ka 
talle määratud n-ö kvoot, mille kasutamiseks uuel mäeeraldisel sõlmitakse riigi ja 
sobiva ettevõtte vahel kontsessioonileping. Antud juhul oleks riigil suurem sõnaõigus 
valida arendajat, näiteks kasutatava tehnoloogia, panuse keskkonnahoiule jms osas ning 
suunata projekti, näiteks kaevandatava ala osas. 
 
Nimetatud variandid vajavad eelnevalt põhjalikku analüüsi. 
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Kaevandamislubade andmine 
 
Maapõueseaduse § 37 lõige 1 sätestab, et kaevandamisluba põlevkivi kaevandamisel 
antakse kuni 30 aastaks. Põlevkivi kaevandamisel ja kasutamisel tehtud investeeringud 
on kapitalimahukamad ja otsused pikemaajalisemad võrreldes teiste Eestis 
kaevandatavate maavaradega. Seega on ettepanek edaspidi anda põlevkivi 
kaevandamisload vähemalt 40 aastaks. Selle vajadust süvendavad ka pikk 
ettevalmistusperiood kaevanduse või tehase rajamisel. 
 

Praeguse korra järgi menetleb põlevkivi kaevandamise ja kasutusega seotud 
tegevuslube(keskkonnalube) Keskkonnaministeerium. Kuid põlevkivi ja ka teiste 
maavarade kasutamisega seonduv on palju laiahaardelisem temaatika, see on oluline osa 
majandusest. Seega tuleb maavarade, sh põlevkivi kaevandamine ja kasutamine 
muuta majanduspoliitika osaks. Ettepanek on viia geoloogiliste uuringute ja 
maavara kaevandamislubade otsustusprotsess üle Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi pädevusse, kaasates protsessi ka 
Keskkonnaministeerium. 
 
Keskkonnatasud 
 
Praeguse maksupoliitika järgi kasvab ettevõtetel kulu keskkonnatasudele (maavara 
kaevandamisõiguse tasu, vee erikasutustasu, saastetasud) ekspodentsiaalselt. Riigi huvi 
on maksimeerida oma tulu põlevkivi kaevandamiselt ja kasutamiselt, kuid liigsel 
maksukoormusel on vastupidine efekt. Põhjendamatult suur maksukoormus vähendab 
ettevõtete ambitsioone nii investeeringute tegemiseks, mis omakorda vähendab ka riigi 
tulu, kui ka töö efektiivsemaks ja keskkonnasäästlikumaks muutmiseks. Tuleb välja 
töötada maksusüsteem, mis arvestab turuolukorda ja on tasakaalus nii, et 
ettevõtetel on huvi ja kindlus investeerida ning riigi tulu pikas perspektiivis on 
maksimaalne. Samuti peab maksusüsteem motiveerima ettevõtteid panustama 
ressursi efektiivsemaks kasutamiseks. 
 
Põlevkivi kaevandamisel viiakse looduslikust olekust välja ka mitmeid teisi ressursse, 
mis ei ole keskkonnaregistri maardlate nimistus maavarana arvel. Näiteks lubjakivi 
vahekihid, katendis olevad põlevkivikihid, turvas jne, mis enamasti ei leia kasutust, kuid 
millel on suur potentsiaal. Seega tuleb ressurssidele, mis ei ole keskkonnaregistri 
maardlate nimistus maavarana arvel, leida maksimaalne kasutus. Selleks peab riik 
omalt poolt looma sobiva maksukeskkonna, et motiveerida ettevõtteid ressurssi 
paremini ära kasutama. Üheks meetmeks oleks maksusoodustused. Välistada tuleb 
nende ressursside täiendavat maksustamist.  
 
Kriteeriumite muutmine 
 
Keskkonnaministri 26.05.2005. a määruse nr 44 „Üldgeoloogilise uurimistöö ja 
maavara geoloogilise uuringu tegemise kord” § 11 lõike 2 järgi on põlevkivi aktiivse 
varu kriteeriumiks energiatootlus 35 GJ/m2, erandjuhtudel ka vähem. Antud kriteerium 
on aegunud ehk ei vasta praegusele turuolukorrale. Reaalselt on tasuv kaevandada 
põlevkivi, mille energiatootlus on 30 GJ/m2 või isega madalam (vt alaptk 4.2.3). Seega 
tuleb alandada varu arvestamise kriteeriume 35 GJ/m2-lt vähemalt 30 GJ/m2-le, 
seejuures ei tohiks takistada ka madalama energiatootlusega kui 30 GJ/m2 aladel 
kaevandamast, kui see on ettevõttele majanduslikult tasuv. Kriteeriumi näol on 
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tegemist vahendiga, mille abil saab riik hinnata maavaravarusid, see ei ole otseselt 
tasuvuspiir. 
 
Varu kasutamine 
 
Põlevkivivaru kasutamine jagatakse kaevandatud põlevkiviks ja tehnoloogiliseks kaoks. 
Kaevandatud põlevkivi on varu, mis maapõuest väljatakse ja mida kasutatakse põlevkivi 
edasisel väärindamisel. Kadu on osa, mis jääb maapõue ja mida ei ole tehnilistel 
põhjustel võimalik kaevandada. Maavaravaru seisukohast ei ole siinkohal oluline, kui 
palju reaalselt kaevandati ja kui palju tekkis kadu, tähtis on selle kasutus kokku. 
Seepärast on ettepanek õiguslikult defineerida ja võtta kasutusele põlevkivi 
kaevandamise korraldamisel järgmised mõisted: 
−  „kasutatud varu” või „varu kasutamine”, mis hõlmab 

kaevandatud/kaevandatavat põlevkivivaru ja tehnoloogilist kadu; 

− „varu kasutamise efektiivsus” ehk kaevandatud põlevkivivaru osakaal 
kasutatud varust. 

 
Hetkel tõlgendatakse põlevkivi aastast kaevandamismäära kui põlevkivikogust, mis on 
lubatud kaevandada ehk väljata. Ettepanek on siduda põlevkivi aastane 
kaevandamismäär kasutatud varuga ehk võtta kasutusele kasutusmäär. See 
tähendaks, et põlevkivi aastane kasutusmäär arvestaks peale kaevandatava varu ka 
kaevandamisega kaasnevat tehnoloogilist kadu. Näiteks kui seada põlevkivi aastaseks 
kasutusmääraks 25 mln t ja eeldades, et 2016. aastal on tehnoloogiline kadu 25%, siis 
reaalselt oleks võimalik kaevanda 20 mln t. Selle rakendamisel suureneks kaevandajate 
huvi tehnoloogia täiustamiseks/väljavahetamiseks, et vähendada kaevandamiskadusid. 
Sellist lähenemist saaks kasutada eeldusel, et põlevkivi aastane kaevandamismäär jääb 
sarnasel kujul eksisteerima.  
 
5.2 Muud soovitused edaspidiseks tegevuseks 
 
Panustada ettevõtete ja riiklike asutuste vahelisele koostööle kaevandamiskadude 
vähendamisel. Toetada sellealaseid uuringuid ja arendustööd (vt alaptk 4.71). 

 
Põlevkivi kasutamisel tekkivatel jäätmetel (poolkoks, tuhk) on suur potentsiaal. Tuleb 
toetada teadus- ja arendustegevust nende taaskasutuse suurendamiseks. Luua hea 
õigusruum ja seista selle hea eest EL-i institutsioonides. 
 
Riigi põlevkivi kaevandamisest ja kasutamisest saadavate tulude, eelkõige 
keskkonnatasude jagamine tuleb üle vaadata. Keskkonnatasusid tuleb praegusest enam 
käsitleda kui kompensatsioonimeetodit neile, kes on sellest tegevusest enim mõjutatud 
(kohalikud elanikud, KOV). Kohaliku omavalitsuse keskkonnamaksude tulubaasi tuleb 
suurendada vastupidiselt praegusele praktikale, samuti suurendada KOV-i otsustust raha 
kasutamise üle. 
 
Viia läbi kompleksuuring põlevkivi kaevandamise ja kasutamise majanduslike,  
sotsiaal-, keskkonna- ja tervise mõjude kohta. 
 
Analüüsida põlevkivi rolli elektrienergia varustuskindluse ja julgeoleku tagamisel 
avatud elektrituru tingimustes.  
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Analüüsida põlevkivisektori rolli Eesti majandusele terviklikult. 
 
Põlevkivisektoris tehtavad otsused sõltuvad enim neile seatud regulatsioonidest, 
peamiselt keskkonnaalastest regulatsioonidest, mis tulenevad EL-i direktiividest. Riik 
peaks edaspidi endale paremini selgeks tegema erinevate keskkonnaalaste kohustuste 
võtmise eel nende mõju põlevkivisektorile. Juba vastu võetud kohustuste osas on 
asjakohane teha retrospektiivne analüüs. 
 
Uuendada keskkonnaregistri andmeid vastavalt tegelikkusele. Muuta Kohala, Ojamaa, 
Põhja- ja Uus-Kiviõli uuringuväljad kaeveväljadeks (vt alaptk 3.1.1). 
 
Põlevkivi kaevandamislubades on mäeeraldise piires olevad aktiivsed varud märgitud 
kui „kaevandatav varu”. See määratlus ei ole õige ja tekitab segadust, kuna mäeeraldise 
piires olevad varud ei ole kõik kaevandatavad. Soovitatav on kasutada mõistet 
„kasutatav varu” (vt alaptk 3.1.1). 
 
5.3 Ettepanekud strateegilisteks eesmärkideks uue põlevkivi arengukava 
koostamiseks 
 
Kehtivas põlevkivi arengukavas on põlevkivi kaevandamise ja kasutamise strateegilised 
eesmärgid sõnastatud alljärgnevalt. 
1. Tagada Eesti varustatus põlevkivienergiaga ja kindlustada Eesti energeetiline 

sõltumatus. 
2. Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise efektiivsuse tõstmine. 
3. Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise keskkonnamõju vähendamine. 
 
Kehtiva põlevkivi arengukava perioodil oli põlevkivi kaevandamise ja kasutamise 
esmane eesmärk tagada Eesti varustatus põlevkivienergiaga ja kindlustada Eesti 
energeetiline sõltumatus. Sisuliselt tähendas see peaaegu kogu Eesti elektrivajaduse 
rahuldamist põlevkivist toodetud elektriga. Seoses avatud elektriturule üleminekuga on 
selle eesmärgi tähendus mõningal määral muutunud. See tähendab, et järjest enam on 
võimalik kasutada välismaise päritoluga elektrit, samuti on alternatiivsete 
energiaallikate osakaal tõusnud. Kõige sellega on põlevkivi osakaal elektribilansis 
mõnevõrra vähenemas, kuid vaadeldaval ajaperioodil (2016−2030) ei teki ühtki tõsist 
alternatiivi. Seega jääb ka edaspidi Eesti sõltuma põlevkivist toodetavast elektrist.  
 
Põlevkivisektor jaotub tinglikult kahte valdkonda: kaevandamine ja kasutamine. Need 
tegevused on oma iseloomult erinevad. Kaevandamise puhul käsitletakse efektiivsuse 
all peamisel maavara kaevandamisel tekkivaid kadusid, kasutamise puhul aga 
jääkenergia ärakasutamist. Kaevandamisel on peamisteks keskkonnamõjudeks põhjavee 
seisukorra halvenemine ja maastiku üldilme muutus, kasutamisel aga heitmete ja 
jäätmete teke. Seega on edaspidi otstarbekas vaadelda neid tegevusi eraldi. 
 
Energeetilise julgeoleku seisukohast on vaja tagada minimaalne vajalik/võimalik 
põlevkivi kaevandamise maht ja sellest toodetav elekter ning -õli, et kindlustada riigile 
vajalike elutähtsate majandusharude töö. Selle tagamisel säilib ka kodumaine tehniline 
oskusteave (nn vastukaaluks maksimaalsele piirile) ja regiooniti ka tööhõive (peamiselt 
Ida-Virumaal).  
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Lähtudes eeltoodust, pakume välja sõnastuse strateegilisteks eesmärkideks uue 
põlevkivi arengukava koostamiseks. 
− Tagada vajalik põlevkivielektri osakaal Eestis elektrienergia varustuskindluse ja 

energeetilise sõltumatuse säilimiseks. 
− Põlevkivi kaevandamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse keskkonnamõju 

vähendamine. 
− Põlevkivi kasutamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse keskkonnamõju 

vähendamine. 
− Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise alase kodumaise oskusteabe säilitamine ja 

edasiarendamine. 
 
5.4 Kokkuvõte 
 
Käesolevas alapeatükis on toodud kokkuvõte uue põlevkivi arengukava koostamiseks 
vajalike uurimissuundade peatükist 4.  
 
 
Riigi huvi 
 
Riigi esmane huvi põlevkivi kaevandada ja kasutada on Eesti elektrivarustatuse 
tagamine. Lähtudes tänaseks kujunenud olukorrast võib riigi huvi defineerida 
järgnevalt:„Riigi huvi on, et põlevkivi kui rahvuslikku rikkust kasutatakse ratsionaalselt 
ja tulutoovalt, rakendades kaevandamisel ja töötlemisel parimat võimalikku tehnikat, 
kasutades põlevkivi ja sellega kaasnevaid loodusvarasid efektiivselt ning võimalikult 
väikese negatiivse keskkonna- ja sotsiaalse mõjuga nii, et oleks tagatud riigi 
energeetiline sõltumatus ning põlevkivisektori jätkusuutlik areng.”  
 
Eesti põlevkivisektoris on selgelt näha suund õli tootmise laienemisele. Tehtud on 
suuremahulised investeeringud uutesse õlitootmisseadmetesse ja vastu on võetud 
finantseerimisotsused uuteks investeeringuteks. Suund on põlevkiviõli väärindamisele 
mootorkütuseks, mis tagaks vedelkütuste maailmaturu hindade kõrget taset arvestades 
põlevkiviõli tootmisest lisandväärtuse kasvu. 
 
Hindamaks, kui palju põlevkivi on võimalik maksimaalselt teada olevate (k.a kindlalt 
kavandatud) tootmisvõimsuste baasil kasutada, tehti vastavad arvutused. 
Arvutustulemused näitasid, et maksimaalselt oleks võimalik kasutada 28,8 mln t 
kaubapõlevkivi (24 mln t keskkonnaregistris arvel olevat põlevkivi), millest 14,6 mln t 
kuluks elektri tootmiseks, 13,9 mln t põlevkiviõli tootmiseks ja 0,3 mln t tsemendi 
tootmiseks. Arvutuse tulemused tõstatavad küsimuse maapõueseaduses sätestatud 
põlevkivi kaevandamise aastamäära arvväärtuse, 20 mln t, vajadusest uues majandus- ja 
turusituatsioonis. Seetõttu on otstarbekas kehtestatud põlevkivi kaevandamise aastamäär 
uuesti üle vaadata ja analüüsida, milline selle arvväärtus oleks vastuvõetav riigi huvist 
lähtuvalt, arvestades muutunud turuolukorda, keskkonnanõudeid ja -taluvust põlevkivi 
kaevandamisele ja töötlemisele. 
 
 
Stsenaariumid 
 
Uuring põlevkivi säästliku ressursikasutuse pikaajaliseks planeerimiseks ja põlevkivi 
kasutamise prioriteetide seadmiseks aastatel 2016−2030, lähtudes riigi huvist 
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tulenevatest vajadustes ja keskkonnakaitselistest piirangutest, viidi läbi, kasutades 
rahvusvaheliselt tunnustatud pikaajalise energiakasutuse planeerimise mudelit, nn 
LEAP-i, mis on stsenaariumitel põhinev energia ja keskkonna vaheliste suhete 
modelleerimise tarkvara. Mudeli sisenditeks on andmed energia tarbimisest, mis saadi 
erinevatest statistika andmebaasidest (minevikus) ja tuleviku osas prognoositi, ning 
väljunditeks kasvuhoonegaaside (antud juhul CO2) ja õhuheitmete (antud juhul SO2) 
kogused, mis on olulised põlevkivi kasutamist mõjutavad keskkonnakaitselised tegurid 
praegu ja tulevikus.  
 
Modelleeriti kolme põhistsenaariumit, mille kõige olulisemaks piirtingimuseks on 
põlevkivi kasutamise maht. Põhistsenaariumite lühikirjeldus on toodud alljärgnevalt. 
− BAU ehk põlevkivi kasutamine ettevõtete teada olevate investeerimisotsuste-

järgsete põlevkivivõimsustega ning aastatel 2016 ja 2023 kasutusest välja viidavate 
elektritootmisvõimsuste mahaarvamisega. Põlevkivi kasutamise piirang 20 mln t/a. 

− KESTLIK ehk põlevkivi kasutatakse kehtivas energiamajanduse arengukavas 
aastani 2020 seatud eesmärkide ja eelistatud arengustsenaariumi kohaselt (v.a 
tuumajaama rajamine) koos täiendavate energiasäästumeetmetega. Põlevkivi 
kasutamise piirang alates 2016. aastast 15 mln t/a. 

− VABATURU ehk põlevkivi kasutatakse vabalt lähtuvalt turu – nii elektri kui ka õli 
− nõudlusest ning eeldatakse, et eksportturud on maksujõulisemad ning 
ekspordipiiranguid ei seata. Põlevkivi kasutamise piirang 25 mln t/a. 

 
Igat põhistsenaariumit võrreldi veel kolme eri CO2 hinnataseme juures (10 €/t, 20 €/t ja 
30 €/t) ja eeldati, et suuremate CO2 hinnatasemete juures kaotavad elektrijaamad oma 
konkurentsivõimet ja nende kasutusaegu mudelis piirati. 
 
Modelleerimise vahetulemusteks saadi iga stsenaariumi põlevkivivajadus ja tekkiv SO2 
-heitkogus ning neid võrreldi stsenaariumi puhul aluseks olnud põlevkivi kasutamise 
piiranguga ja SO2-heitmete lubatud summaarse piirkogusega. Stsenaariumitel, kus 
põlevkivi kasutusmahu ja/või SO2 piiranguid ületati, optimeeriti elektrivõimsuste 
kasutustunde eelkõige enim keskkonda koormavate katelde osas.  
 
Kõige väiksema põlevkivitarbega ja vähem emissioone (CO2 ja SO2) põhjustaks 
stsenaariumid, kus prognoositav CO2 hinnatase on suurem ja põlevkivi kasutamise 
piirang madalam, kuna neil stsenaariumitel piirati mudeli eeldustes elektri tootmist 
kõige enam. Madalamad CO2 emissioonid olid seega stsenaariumitel KES-10, KES-30 
ja BAU-30. SO2 emissioonid langevad kõikidel stsenaariumitel märgatavalt tulenevalt 
tolmpõletusplokkide töötundide piiramisest ja/või sulgemisest. Vastupidiselt põhjustaks 
enim emissioone stsenaariumid, kus prognoositav CO2 hinnatase on väiksem ja 
põlevkivi kaevandamise piirang kõrgem, kuna neil piirati mudeli eeldustes põlevkivist 
elektri tootmist kõige vähem. Nii CO2 kui ka SO2 puhul põhjustasid enim emissioone 
stsenaariumid VAB-10 ja BAU-10. Põlevkiviõli ja tsemendi tootmise põlevkivitarve oli 
eeldustelt kõikidel stsenaariumitel sama, seega ei põhjustanud need valdkonnad 
emissioonides stsenaariumite vahel erinevusi. 
 
Stsenaariumite paremusjärjestamisel arvestati järgnevat: 
− põlevkivi tarbimist põlevkivivarude kestlikkust silmas pidades ehk mida väiksem 

põlevkivi kasutus, seda parem; 
− CO2-ja SO2-heitmeid ehk mida vähem heitmeid õhku paisatakse, seda parem; 
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− varustuskindlust ehk mida suurem on kodumaise elektri osakaal riigisisesest 

tarbimisest, seda parem. 
 

Stsenaariumite võrdlemisel eelmainitud aspekte arvestades osutus parimaks stsenaarium 
BAU-30, paremuselt teiseks tuli stsenaarium KES-30. Seega, kui lähtuda kehtivas 
põlevkivi arengukavas esitatud eesmärkidest, seades prioriteediks keskkonnakaitselised 
eesmärgid, tuleks eelistada stsenaariume, kus põlevkivi kaevandamise mahte ka 
edaspidi piiratakse, panustatakse ühe rohkem süsinikuvähesesse tootmisse ja 
varustuskindluse ning energeetilise sõltumatuse osas sõltutakse eelkõige 
vabaturupiirkonna, mitte niivõrd kodumaise elektri olemasolust. 
 
Peale tehtud analüüsi tuleb põlevkivi arengukava koostamisel hinnata põlevkivi 
kaevandamise ja kasutamise mõju varustuskindlusele ning majandusele terviklikult, 
lähtudes muutunud turu tingimustest ja seeläbi uuenenud põlevkivi arengukavas esitatud 
riigi huvist ja strateegilistest eesmärkidest. 
 
 
Varu hindamise kriteeriumid 
 
Praeguse korra järgi on põlevkivi kui maavara põhikriteeriumiks tootsa kihindi 
energiatootlus. Aktiivse ehk kaevandamisväärse varu majanduslikuks kriteeriumiks on 
energiatootlus üle 35 GJ/m2, erijuhtudel vähemalt 34 GJ/m2 ja passiivse varu 
majanduslikuks kriteeriumiks energiatootlus vahemikus 25−35 GJ/m2.  
 
Nimetatud varu määramise kriteeriumite väljatöötamisel 1997. aastal oli arvestatud vaid 
põlevkivi tahke kütuse kasutamise suunaga, kuna põlevkiviõlitööstus ei olnud madala 
nafta maailmaturu hinna tõttu konkurentsivõimeline. Seoses viimaste kümnendite 
märkimisväärse nafta hinna tõusuga on põlevkiviõlitööstus muutunud palju tulusamaks 
kui põlevkivist elektri tootmine. See näitab, et põlevkivi hindamise majanduslikud 
kriteeriumid tahke kütusena kasutamiseks ei pea paika põlevkivi kasutamisel termiliseks 
töötlemiseks. Seepärast on vaja kasutusele võtta uued põlevkivivaru määramise 
majanduslikud kriteeriumid. Varasemates alusuuringutes on soovitatud aktiivse varu 
alampiiriks võtta energiatootlus 30 GJ/m2. 
 
Seega tuleb riigi põlevkivivaru ajakohastatud hindamiseks muuta aktiivse tarbevaru 
kriteeriume 35 GJ/m²-lt 30 GJ/m²-le. Seejuures ei tohiks ettevõtetel piiratud olla 
kaevandamine ka madalama energiatootlusega alal, sest tegeliku kaevandamisväärse 
varu alumise piirmäära määrab iga ettevõtja ise, lähtudes oma äriplaanist ja 
tehnoloogiast. Kriteeriumi näol on tegemist vahendiga, mille abil saab riik hinnata 
maavaravarusid, see ei ole otseselt tasuvuspiir. 
 
 
Riigi põlevkivi kasutamise vajaduse ja võimaluse ning ettevõtete põlevkivi 
kaevandamise soovide võrdlus.  
 
Riigi põlevkivi kasutamise vajaduse tingib eesmärk tagada või siis vähendada 
energeetilist sõltumatust Eesti varustamisel nii elektrienergia kui ka vedelkütustega. 
Võimaluse määravad aga keskkonnakaitselised piirangud ja elanikkonna sotsiaalne 
taluvus.  
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Hinnates ettevõtete esitatud põlevkivi vajadusi/soove, mis lähtuvad põlevkivi 
kättesaadavusest, mida omakorda mõjutab eelkõige olemasolev põlevkivi kaevandamise 
aastamäär, on suurim põlevkivivajadus perioodil 2016–2020, kus kaubapõlevkivi aasta 
keskmine vajadus on 24,8 mln t. Võrdluseks, keskkonnaregistis arvel olevas põlevkivis 
teeb see 20,6 mln t. Seejuures, kui võrrelda seda perioodiga 2007–2011, kui põlevkivi 
kasutamine prevaleeris elektrienergia tootmiseks (74%), siis vaadeldaval perioodil 
(2016–2030) kavandavad ettevõtted suurendada põlevkivi kasutamist põlevkiviõli 
tootmiseks (ligi 66%). 
 
Arvestades eelesitatud põlevkivi vajaduste/soovide juurde AS-i Eesti Energia andmeid, 
mis lähtuvad ettevõtte võimekusest, saadi maksimaalseks vajaduseks  
31,5 mln t kaubapõlevkivi ehk 26,3 mln t keskkonnaregistris arvel olevat põlevkivi. 
Seejuures on ettevõtete arvates neil suutlikkus täita kõik keskkonnanõuded.  
 
Eeltoodust lähtudes on otstarbekas kehtestatud kaevandamise aastamäär uuesti üle 
vaadata ja analüüsida, milline oleks selle vastuvõetav arvväärtus lisaks keskkonnahoidu 
arvestades ka energeetilise sõltumatuse tagamise ja riigi tulu maksimeerimise 
seisukohast lähtuvalt, arvestades muutunud turu tingimusi ja sellest sõltuvalt ka uue 
põlevkivi arengukava riigi huvi ning strateegilisi eesmärke. 
 
Peale kaevandatud põlevkivi otsese kasutuse tuleb lahendada aheraine mägede 
läbitöötamisel tekkiva peenpõlevkivi taaskasutus ja tegeleda põlevkivi töötlemisel GSK-
protsessil tekkiva poolkoksi tsemenditööstuse toormena kasutusvõimaluste 
väljaselgitamisega. 
 
 
Eesti põlevkivimaardla jaotamine kaevandamistundlikkuse järgi  
 
Prognoosi kohaselt on peale Uus-Kiviõli kaevanduse vajadus ajavahemikus 2016–2030 
rajada uusi kaevandusi ja/või karjääre. Kuna põlevkivimaardlas seni puutumata alad on 
pindalaliselt 38% oluliste looduskaitseliste piirangutega (sh 342 km2 olemasolevate või 
projekteeritavate kaitsealade sihtkaitsevööndeid), on selge, et põlevkivi kaevandamisel 
tuleb järjest enam kokku puutuda looduskaitse objektidest tingitud piirangutega. 
 
Põlevkivimaardas on looduskaitse objektid/alad jaotatud kaevandamistundlikkuse järgi 
erineva tähtsusega kaitsekategooria aladeks, mis väljendavad ühetaoliste 
looduskaitseliste piirangute pindalalist levikut põlevkivimaardlal. Kõige olulisemaid 
piiranguid hõlmab I kategooria kaevandamistundlikkusega ala, kus on välistatud 
avakaevandamine, allmaakaevandamine võib olla võimalik, kui ollakse kindlad, et see 
ei kahjusta ala kaitse-eesmärgi täitmist (või kaitstavat loodusobjekti). Kui kaitseala 
ohustamine pole välistatud, rakendatakse enamasti ettevaatusprintsiipi.  
 
Seepärast on uute perspektiivsete alade määratlemisel vaja hinnata kaitset vajavate 
liikide elupaikade ja elupaigatüüpide tundlikkust allmaakaevandamise suhtes. 
 
Samuti on põlevkivimaardla kaevandatud ala (~436 km2) pilootaladel vaja põhjalikult 
uurida kaitstavate liikide taastumist ja võimalusi selle kiirendamiseks, et leevendada 
põlevkivi kaevandamise mõju maastikule ja looduse mitmekesisusele.  
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Eesti põlevkivimaardla jaotamine kaevandamise perspektiivsuse järgi 
 
Eesti põlevkivimaardla võib tootsa kihindi energiatootluse järgi jaotada kolmeks 
vööndiks. Esimene vöönd jääb maardla põhjapoolse avamusjoone ja energiatootluse 35 
GJ/m2 samaväärtusjoone vahele ning sealne varu on majanduslikult aktiivne, teine 
vöönd jääb energiatootluse 25 (maardla lõuna piir) – 35 GJ/m2 samaväärtusjoonte 
vahele ning sealne varu on majanduslikult passiivne ja kolmas vöönd energiatootluse 
20–25 GJ/m2 samaväärtusjoonte vahele ning seal varu arvel ei ole. 
 
Olemasolevad mäeeraldised jäävad esimese vööndi piiresse ja nende jääkvaru 
31.12.2011. a seisuga oli 661 mln t. Väljaspool mäeeraldisi on aktiivset tarbevaru  
375 mln t ja aktiivset reservvaru 276 mln t, kuid enam-vähem arvestatavad aktiivse 
tarbevaru kogused on arvel vaid Puhatu ja Sonda uuringuväljadel. 
 
Kui alandada tootsa kihindi kaevandamisväärsuse piir 30 GJ/m2-ni, muutuks 
majanduslikult aktiivseks varud Sonda väljal 190 mln t, Oandu väljal 89 mln t, Kohala 
väljal 216 mln t ja Seli väljal 35 mln t ning seega tekivad suured alad 
kaevandamisväärsete varudega uute kaevanduste/karjääride planeerimiseks tulevikus. 
 
Lähtudes eeltoodust on perspektiivsed alad jaotatud kahte kategooriasse. I kategooria 
perspektiiviga alad on need, mis kehtivate kriteeriumite järgi on majanduslikult 
aktiivsed ehk asuvad esimeses vööndis. Sealne aktiivne varu on 451 mln t. II kategooria 
alad on need, mis tootsa kihindi kaevandamisväärsuse piiri alandamisega kuni  
30 GJ/m²-ni muutuksid majanduslikult aktiivseks ehk asuvad teises vööndis. Sealne 
aktiivne varu on 567 mln t. Nimetatud varud tagaks Eesti põlevkivitööstuse varustatuse 
aastakümneteks. 
 
 
Ülevaade rahvusvahelistest nõuetest ja Eesti õigusaktidest tulenevatest piirangutest 
põlevkivi kaevandamisele ja kasutamisele  
 
Euroopa Liidu ja rahvusvahelistest lepetest tulenevad nõuded mõjutavad 
põlevkivisektorit eelkõige eesmärgiga vähendada inimtekkelist mõju kliimale. EL-i 
visiooniks on vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid 2050. aastaks 80%, muutes 
energeetika praktiliselt süsinikuvabaks ehk ümberstruktureerida energiasektor 
taastuvatele energiaallikatele, tehes seda erinevate piirangute ja maksude seadmise, 
CO2-kvoodi turu reguleerimise jms kaudu. Peale energiasektori tahetakse ja ka 
vähendatakse teiste sektorite heitmeid, kehtestades näiteks CO2-rikastele kütustele 
kõrgemad aktsiisimäärad ja piirates nende kasutust CO2-jalajälje sätestamisega. 
Eelkõige mõjutab see põlevkivielektri ja -toodete konkurentsivõimet Euroopa turul. 
Konkurentsivõime vähenemisel peab riik (ka ettevõtted) olema valmis asendama 
madala konkurentsivõime tõttu tootmisest välja langevad CO2-rikkad võimsused 
(praegune põlevkivitehnoloogia) alternatiivsete tootmisvõimsustega ja/või tõstma 
põlevkivi kasutuse efektiivsust, vähendades ühtlasi ka KHG heitmeid. Riigi 
elektrivarustatuse ja energeetilise sõltumatuse säilitamiseks on vaja tagada kodumaise 
elektri valdav osakaal tarbimises. 
 
Peale kasvuhoonegaaside reguleerib EL tööstusheitmeid. Põlevkivisektorit mõjutavad 
kõige enam piirangud väävliheitmetele, piirates vanade tolmpõletuskatelde tööd 17 500 
töötunnini ajavahemikus 2016–2023 ja pärast seda tuleb nad sulgeda. Ülejäänud elektri 
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tootmise võimsustel on kohustus alates 2012. aastast vähendada summaarseid 
väävliheitmeid 25 000 tonnini aastas. Tänu paigaldatud väävliärastusseadmele on 
nimetatud kohustusi ka täidetud.  
 
Võimalikud kaevandamis- ja töötlemistehnoloogia arengud ning parima võimaliku 
tehnika (PVT) kasutamise nõue põlevkivi kaevandamisel ja kasutamisel 
 
Euroopa Liidu kompleksse saastuse vältimise ja kontrolli direktiivi üheks tähtsamaks 
nõudeks on parima võimaliku tehnika (PVT) kasutusele võtmine ettevõtetel, kellel peab 
olema keskkonnakompleksluba ehk need, kelle tegevusega kaasneb kõrgendatud 
keskkonnarisk. Põlevkivi kaevandamisel PVT nõuet kehtestatud ei ole, samuti 
puuduvad ka vastavad BREF-i dokumendid. Põlevkivi kasutamise alal on PVT 
viitedokumendid olemas energeetikavaldkonnas suurte põletusseadmete ning tsemendi, 
lubja ja magneesiumoksiidi tootmise valdkondades parima võimaliku tehnika kohta.  
 
Põlevkivi kaevandamine 
 
Põlevkivi kaevandamisel on põhimõtteline tehnoloogia püsinud muutumatu juba 
aastakümneid ning saavutanud tehnoloogiliselt hea taseme. Konkreetse koha/objekti 
tehnoloogia määravad geoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused, 
keskkonnakaitselised piirangud ja majanduslikud aspektid, mis aga maardla piires on 
muutlikud. Seega ei saa seada ühtset parima võimaliku tehnika nõuet põlevkivi 
kaevandamisele. Tinglikult võib Eesti põlevkivimaardlas käesoleval hetkel lugeda 
mitteametlikuks PVT-ks katendipaksusel alla 30 m vaalkaevandamisviisi (pealmaa) ja 
üle 30 m sügavusel kamberkaevandamisviisi (allmaa). Pealmaakaevandamisel võib 
mitteametlikuks PVT-ks katendi eemaldamisel pidada sügavamates karjäärides puur-
lõhketööde kasutamist ja madalamates karjäärides mehaanilist raimamist. Kasuliku kihi 
raimamisel on parimaks võimalikuks tehnikaks selektiivne mehaaniline raimamine. 
Kuid ka nendel võib leida erandeid, mis tõestavad PVT määramatust.  
 
Kaevandamistehnoloogia arengud tulevikus on tõenäoliselt suunatud 
allmaakaevandamisele, kuna sobivate alade vähesuse tõttu pealmaakaevandamise 
osakaal väheneb. Põlevkivi allmaakaevandamisel on kaks tähtsat faktorit/probleemi, mis 
on vaja lähiajal lahendada ja mis tõenäoliselt kujundavad kaevandamistehnoloogia 
arengut lähikümnenditel: allmaakaevandamise suured kaod ja kaevanduste liikumine 
keskkonnatundlikesse piirkondadesse. Nende lahendamiseks on Eestis uuritud ja ka 
katsetatud erinevaid tehnoloogiad ja tehnoloogilisi võtteid, mis seni pole oma 
majanduslikku tasuvust veel tõestanud. Tuleb eelistada ja toetada ettevõtteid, kes on 
innovatiivsed ja soovivad kasutusele võtta tehnoloogilisi uuendusi. Kuna 
keskkonnasäästlike kaevandamistehnoloogiate väljatöötamine on sageli liiga kulukas, 
tuleks ka riigil põlevkiviressursi efektiivsemasse kasutamisse panustada. 
 
Põlevkivi kasutamine 
 
Tsemendi tootmisel on Eestit puudutavates küsimustes kõige olulisem nõue protsessi 
valiku osas. Nii näeb viitedokument ette uute ajakohastatud käitiste puhul kasutada 
kuivmeetodi ahju mitmeastmelise eelkuumutuse ja eelpõletusega. Praegu kasutab AS 
Kunda Nordic Tsement klinkri põletamiseks märgmeetodil põletusahje. See eeldab 
tsemendi tootmise ühe olulisema sõlme, klinkri põletusahjude ja nende toimimist 
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tagavate süsteemide väljavahetamist. Ettevõtte teatel on neil kohustus minna 
kuivmeetodil klinkri põletamisele üle hiljemalt 2020. aastaks.  
 
Suurte põletusseadmete viitedokumendis kirjeldatud tingimustel peetakse tahkete 
kütuste põletamisel parimateks võimalikeks tehnikateks nii tolm-, keevkiht- kui ka 
restpõletust. Suurte põletusseadmete direktiiviga on Eestis hõlmatud AS-i Narva 
Elektrijaamad kõigi energiaplokkide aurukatlad, kus kasutatakse nii tolm- kui ka 
keevkihtpõletuse tehnoloogiaid. Fossiilsete kütuste põletamisel on kõige suuremaks 
keskkonnariskiks õhku paisatavad heitmed (SO2, NOX, CO, tahked osakesed (PM10) ja 
kasvuhoonegaasid nagu N2O ja CO2), milledele on esitatud viitedokumentides vastavad 
piirväärtused. Põlevkivi tolmpõletuskateldel on põhiliseks probleemiks SO2-heitmed, 
mistõttu osale energiaplokkidele on paigaldatud SO2 püüdmise seadmed (deSO2), osale 
aga rakendatakse LCP direktiiviga võimaldatud erisusi ehk piiratud töötundidega 
käitamist. Aastaks 2016 paigaldatakse deSO2-seadmetega varustatud energiaplokkidele 
ka lämmastikoksiidide (deNOx) püüdmise seadmed. Keevkihttehnoloogial töötavad 
aurukatlad vastavad kõikidele direktiivi nõuetele. Seega kasutavad need elektrijaamad 
praegu kehtivatele nõuetele vastavaid parimaid võimalikke tehnikaid. 
 
Kõigile kolmele Eesti põlevkiviõli tootvale ettevõttele (AS VKG Oil, AS Eesti Energia 
Õlitööstus, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ) on antud kompleksload, mis on seotud 
põlevkiviõli vahetu tootmisprotsessiga, jäätmete utiliseerimise või ladestamisega, 
peenkeemiatoodete valmistamisega, tekkinud utte- või generaatorgaasi põletamise ja 
teiste põlevkiviõli tootmisega seotud tegevustega. Kuna põlevkiviõlitööstus on 
riigispetsiifiline tootmisvaldkond, siis viitedokumendid selle kohta puuduvad. Sooviga 
lülitada põlevkivi töötlemise temaatika BREF-i koosseisu moodustati Eesti 
põlevkiviõlitööstuse parima võimaliku tehnika kirjelduse koostamise töörühm.  
 
 
Hüdrogeoloogiliste tingimuste analüüs Eesti põlevkivimaardlas, põhjavee kaitseks 
kasutusele võetud meetmete rakendamise tõhususele hinnangu andmine ning vajadusel 
täiendavate meetmete rakendamiseks ettepanekute tegemine 
 
Eesti põlevkivimaardlas toimuv kaevandamine ja muud sellega kaasnevad tegevused 
(eelkõige jäätmete ladustamine) mõjutavad põhjavett, muutes selle kvaliteeti ja režiimi. 
Suurim mõju avaldub Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi 
Nabala-Rakvere, Keila-Kukruse ja Lasnamäe-Kunda veekihtidele, mis on ühtlasi ka 
piirkonna üksikmajapidamiste olulised joogiveeallikad.  
 
Põlevkivikaevandustes ja -karjäärides väljapumbatavad veekogused sõltuvad eelkõige 
sademetest, kuid pikas perspektiivis ehk kaevandatud ala laienemisega suureneb ka 
väljapumbatava vee üldkogus. See tähendab, et töötavate kaevanduste/karjääride ja 
nende veelaskude veemahud tõusevad ja seda peamiselt suletud kaevanduste/karjääride 
arvelt. Sellega kaasneb järjest suurenev mõju piirkonnas olevate, eelkõige eesvooludena 
kasutatavate pinnaveekogude veekvaliteedile ja -režiimile. See tingib vajaduse 
eesvoolud korrastada ja pumbata töötavatest kaevandustest üleujutatud kaevandustesse 
vett tagasi. 
 
Kaevandamine ja sellega kaasnev põhjavee väljapumpamine toob kaasa veetaseme 
alanemise nii kaevandataval alal kui ka selle mõjupiirkonnas. Kuivenduse tõttu tekkiva 
alanduslehtri levik jääb vabapinnalistes veekihtides (Nabala-Rakvere, Keila-Kukruse 
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maardla põhjaosas) valdavalt alla 2 km, aladel, kus Keila-Kukruse veekiht on surveline, 
on veetaseme alanemine jälgitav 5–7 km kaugusel, survelises Lasnamäe-Kunda veekihis 
kuni 20–25 km kaugusele kaevetööde piirist. Veetaseme alanemise tõttu rajatakse 
veevarustuseks sügavatesse põhjaveekihtidesse ulatuvaid kaeve.  
 
Kaevandamise mõju põhjavee kvaliteedile avaldub peamiselt 
kaevandatava/kaevandatud ala piires, alanduslehtri mõjupiirkonnas pole põhjavee 
keemilises koostises erilisi muutusi täheldatud. Mõju indikaatoriteks on peamiselt 
suurenenud sulfaatidesisaldus, karedus ja kuivjääk. Kaevanduste sulgemisel kasvab 
nende indikaatorite väärtus märgatavalt, aja möödudes need küll vähenevad ja 
stabiliseeruvad, kuid oma looduslikku taset ei saavuta kunagi. Seepärast ei ole 
Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekihid piirkonna joogiveeallikatena 
kasutatavad ja joogivee saamiseks kasutatakse sügavamaid põhjaveekihte. Teiseks 
probleemiks on ohtlike orgaaniliste ainete esinemine põhjavees (peamiselt fenoolid ja 
naftasaadused). See on põhjustatud peamiselt põlevkivi kasutavate ettevõtete 
tööstusterritooriumitest, tööstusjääkide- ja põlenud aheraineladestutest põhjavette 
infiltreeruvast vihmaveest, mis kannab põhjavette ka ohtlikke aineid. 
 
Kuna põlevkivi kaevandamisest ja kasutamisest mõjutatud Ordoviitsiumi Ida-Viru 
põlevkivibasseini põhjaveekogumi head seisundit on praktiliselt võimatu taastada, on 
oluline, et see põhjaveekogum ei põhjustaks teda ümbritsevate põhjaveekogumite halba 
seisundit. Muudetud veeringega alal tuleb taastada võimalikult looduslähedane ja 
inimsekkumist mittevajav veeringe ning kaevandamisel piirata põhjavee alanduslehtrite 
levikut. 
 
 
Põlevkivi kasutamise efektiivsust kajastavad indikaatorid ja nende baastase 2011. aastal 
 
Eesti põlevkivienergeetikat puudutavates arengukavades on rõhutatud vajadust kasutada 
põlevkivi kui rahvuslikku rikkust säästlikult ja efektiivselt. Kuid seni puuduvad 
indikaatorid nende hindamiseks. 
 
Eestis kasutatakse põlevkiviõli tootmisel kaht erinevat meetodit (GSK ja TSK), mis 
erinevad teineteisest nii kasutatava kaubapõlevkivi, tekkivate kaasproduktide kui ka 
jäätmete poolest. TSK-meetodid on omakorda ettevõtete lõikes erinevate tehniliste 
lahendustega. Seega on keeruline välja töötada õli tootmist kui tervikut kajastavat 
efektiivsusnäitajat – indikaatorit. 
 
Võimalikuks ja ilmekamaks indikaatoriks oleks lähtepõlevkivi sisaldava energia 
ärakasutamise efektiivsus ehk milline on toodetud energia ja tootmiseks kasutatud 
energia suhe. Kättesaadavate andmete põhjal oleks võimalikuks indikaatornäitaja, mis 
oleks suhe, kus summeritakse toodetud põlevkiviõli, kõrvalproduktidena tekkivate 
gaaside ning suitsugaaside ja tuhajahutusest saadud kasulik energia ning jagatakse 
toormena kasutatud põlevkivi kui kütuse energiaga. Sellest lähtudes on põlevkiviõli 
tootmise arvutuslik energeetiline efektiivsus 2011. aastal 73,7%.  
 
Väljapakutud indikaator aga ei arvesta otseselt keskkonnamõju, mille hindamiseks on 
otstarbekas kasutada õli tootmisega kaasnevate kasvuhoonegaaside olelusringi või 
jalajälge. Põlevkiviõlile arvestatav CO2 jalajälg on seotud tootmisprotsessis tekkivate 
jäätmete ja kaasproduktide kasutamise määraga. Kasvuhoonegaaside olelusringi või 
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jalajäljega seotud indikaatornäitajaks oleks erinäitaja: gCO2/MJ. Indikaatornäitajas 
energiat väljendav MJ on lõpptoote energiasisaldus. 
 
Elektrienergia tootmisel kasutatakse praktikas efektiivsuse hindamisel energiaploki ja 
elektrijaama kasutegurit. Kuid sektori hindamisel ei ole see kuigi sobilik näitaja, kuna 
lähtudes turu olukorrast ja vajadusest tagada varustuskindlus, tuleb koormata ka vähem 
efektiivseid seadmeid. Seega ei saa elektrijaamad ise oma töö efektiivsust täielikult 
tagada. Elektri tootmisel võib kaudselt efektiivsust hinnata selle keskkonnamõju, CO2-
heitme kaudu. Indikaatorina sobib siin CO2-eriheide ehk CO2-heitmed kaaluliselt 
toodetud elektrienergia kogusesse. Ühikuks sobib tCO2/GWh või ka muu kordne ühik. 
Baasaastal oli vastav väärtus väljastatud elektrienergiale  
1225 tCO2/GWhel ja elektri- ning soojusenergiale koostootmisel  
1201 tCO2/GWhel+soojus. 
 
Teiseks meetodiks elektri tootmise efektiivsuse hindamisel on jäätmete (tuha) teke ja 
selle taaskasutus. Indikaatoriks tuleb määratleda taaskasutatud jäätmete osakaal 
kogutekkest ja selle arvuliseks väärtuseks on taaskasutatud jäätmete ja kogutekke 
kaaluline suhe protsentides. Taaskasutatud põlevkivituha osakaal kogutekkest 2011. 
aastal oli 2,8%. Arvestades põlevkivituha suurt potentsiaali ja käimas olevaid 
arendustöid, on alust oodata taaskasutatud osakaalu kasvu kogutekkest.  
 
 
Põlevkivi kaevandamisest tingitud sotsiaalsete probleemide analüüs 
 
Põlevkivitööstus Eestis on koondunud valdavas osas Ida-Virumaale, kus põlevkivi 
kaevandamisega on otseselt ja kaudselt seotud ligi kümnendik elanikkonnast. 
Põlevkivitööstuse suurim mõju avaldub valdadele ja nende elanikele, kus toimub ja/või 
on toimunud põlevkivi kaevandamine. 
 
Omavalitsused saavad osa põlevkivi kaevandamisõiguse tasust, tänu millele on mõnedes 
omavalitsustes suudetud oluliselt parandada sotsiaalset infrastruktuuri, näiteks 
rekonstrueerides koole ja sotsiaalasutusi. Põlevkivi kaevandamisõiguse tasu osakaal 
omavalitsuste eelarves on erinev, alates marginaalsest 3−4% Sõmeru ja Iisaku vallas, 
kuni märkimisväärse 57−60%-ni Illuka ja Mäetaguse vallas. Kuna kaevandamisõiguse 
tasu jaguneb keskkvõimu ja omavalitsuste vahel ning viimase osakaal kogu tulubaasist 
järjest väheneb, suureneb ka kohalike omavalitsuste vastuseis põlevkivi kaevandamisele 
uutel aladel. 
 
Omavalitsustes, mis saavad kaevandamisõiguse tasust suurt tulu, peetakse põlevkivi 
kaevandamist pigem kasulikuks kui kahjulikuks. Samas on mõnes omavalitsuses, nagu 
näiteks Maidla vallas, põhiosa põlevkivivarust ammendatud nõukogude ajal ja praegu 
on vallale jäänud vaid põlevkivi kaevandamisest tingitud keskkonnaprobleemid. 
Seetõttu on suhtumine põlevkivitööstusesse erinev – äärmiselt negatiivsest sallivani. 
 
Põhilisteks sotsiaalmajanduslikeks probleemideks on põlevkivitööstuse tekitatud 
keskkonnaprobleemid, mille lahendamiseks on vajalikud kompensatsioonimehhanismid 
ehk kaevandamisõiguse tasu tuleks käsitleda rohkem kui hüvitist põlevkivi 
kaevandamisega tekitatud kahjude eest, mida ei tohi vähendada ega kaotada. 
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Põlevkivivaru ja selle töötlemisel saadud toodete ekspordi ning impordi prognoos 
aastateks 2016−2030 
 
Põlevkivielekter 
 
Alates 2010. aastast korraldab Eesti elektituru toimimist Nord Pool Spot, kus 
turuosalised ise ei saa otsustada, kuhu elektrienergia liigub. Seetõttu pole asjakohane 
rääkida elektrienergia ekspordist kui sellisest, vaid Eesti turuplatsil müüdavast 
elektrienergiast. Turu suuruse määravad ühendvõimsused naaberriikidega ja 
elektritarbimine Eestis – ehk kui palju on võimalik elektrienergiat eksportida ja 
importida. 
 
Eesti elektritarbimine on 600−1500 MW. Jooksva 12 kuu elektrienergia tarbimine on 
Eestis viimased 6 aastat olnud ~8 TWh. Arvestades olemasolevaid ja rajatavaid 
võrguühendusi naaberriikidega, on 2016. aastal Eestis võimalik toota Põhjamaade-Balti 
elektrituru piirkonda 2100−3300 MW. Kui põlevkivist toodetud elektrienergia ei ole 
konkurentsivõimeline, oleks võimalik ühenduste kaudu importida enamik tarbitavast 
elektrienergiast. 
 
Põlevkivist elektri tootmist mõjutavad EL-i piirangud õhuheitmetele, mis on tinginud 
puhastusseadmeteta tolmpõletusplokkide tööaja piiramise 17 500 tunnini ja 
puhastusseadmete paigaldamise neljale tolmpõletusplokile.  
 
Riigisisese konkurentsi seisukohast mõjutab elektri tootmist konkurents õli tootmisega. 
Juhul kui säilitatakse riiklik kaevandamise mahu piirang, kaotavad ettevõtted huvi 
põlevkivist elektrit toota, kuna õli tootmine on kasumlikum.  
 
Põlevkivist toodetud elektri konkurentsivõime tulevikus põhjala elektriturul sõltub 
võimest konkureerida söe- ja gaasijaamade muutuvkuludega. Olulist rolli mängivad siin 
EL-i kliimapoliitika (eelkõige CO2 hind) ja siseriiklikud piirangud ning maksud 
põlevkivisektorile. Seega on põlevkivist toodetud elektril oma koht põhjala elektriturul, 
kuni elektri tootmiseks kasutatakse ka kivisütt ja maagaasi ning Eesti ise oma otsustega 
(maksud, tasud ja kaevandamispiir) ei muuda põlevkivi elektriturul 
konkurentsivõimetuks. 
 
Põlevkiviõli 
 
Põlevkivist toodetud vedelkütused konkureerivad maailmaturul võrdsetel alustel teiste 
kütustega. Viimastel aastatel suurenenud huvi põlevkivist vedelkütuseid toota on 
tingitud toornafta hinna tõusust maailmaturul. Vedelkütuste turg on oma olemuselt 
globaalne. Sarnaselt elektrienergiaga oleks mõistlik hinnata põlevkiviõli 
konkurentsivõimet vedelkütuste turul, mitte vaadelda ekspordi ja impordi prognoosi. 
 
Põlevkivist toodetud vedelkütuste ekspordi potentsiaal sõltub neljast asjaolust: esiteks, 
milline on toornafta hind maailmaturul; teiseks, millised on vedelkütustele seatavad 
keskkonnanõuded; kolmandaks, milline on euro ja USA dollari vahetuskurss ning 
millised on vedelkütuste tootmiskulud Eestis (peamiselt põlevkivi hind õlitööstusele ja 
keskkonnatasud). 
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Toornafta hinda perioodiks 2016−2030 ette ennustada pole võimalik. Ühelt poolt 
põhjustab hinna kasvu nõudluse suurenemine kasvuriikides. Teiselt poolt on kõrge 
hinnatase põhjustanud järjest enam alternatiivsete fossiilkütuste kasutuselevõtu. 
Karmistuvad keskkonnanõuded nagu laevakütustele lubatava väävli ülempiiride 
vähendamine ja mootorikütustele CO2 jalajälje kehtestamine vähendavad põlevkiviõli ja 
-mootorikütuste konkurentsivõimet EL-i turul, kuid nõudlus nende järele säilib riikides, 
kus ei kehti nii ranged keskkonnanõuded.  
 
Praeguste turuhindade juures on põlevkivist vedelkütuste tootmine kasumlik. Kasvavad 
sisendkulud ja karmistuvad keskkonnanõuded motiveerivad tootjaid investeerima ka 
järeltöötlustehastesse. Ettevõtete juba tehtud ja planeeritud investeeringute põhjal võib 
eeldada, et põlevkivist toodetud vedelkütused on konkurentsivõimelised. Ka riigil, kui 
ressursi omanikuna, on võimalik toetada põlevkivist toodetud energiakandjate 
konkurentsivõimet ja seeläbi maksimeerida talle kuuluva (maa)vara väärtust 
läbimõeldud ja vajadusel paindliku poliitikaga. 
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