


Energiamajanduse arengukava aastani 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi avaliku arutelu protokoll 

Aeg: 21. märts 2014 kl 13.30-15.30 

Koht:  Ida-Viru Maavalitsus (Keskväljak 1, Jõhvi)  

Osalejad (8): Tiit Toos (Ida-Viru Maavalitsus), Paul Kesküla (Illuka Vallavolikogu), Ervin Metsatalu (Illuka 

VV), Diana Revjako (AS VKG), Meelis Uustal (SEI-Tallinn, Natura mõju hindaja), Madis Laaniste (MKM), 

Lembit Vali (Eesti Arengufond), Irje Möldre (KSH ekspert, Eesti Arengufond) 

Protokollis: Irje Möldre (KSH ekspert, Eesti Arengufond) 

ETTEKANDED: 

• ENMAK 2030 koostamise protsess, ajakava ja kavandatavad meetmed (Madis Laaniste, 

MKM) 

• Kavandatud meetmete Natura mõju eelhindamine (Meelis Uustal, SEI-Tallinn) 

• KSH programmi ülesehitus, kavandatud meetmetega eeldatavalt kaasnevad mõjud ja KSH 

edasine ajakava (Irje Möldre, KSH ekspert, EAF) 

• Laekunud seisukohad ja ettepanekud ning nendega arvestamine (Irje Möldre, KSH ekspert, 

EAF) 

ETTEKANNETE KOHTA TEHTUD KÜSIMUSED, KOMMENTAARID JA ETTEPANEKUD: 

1. Kesk-Euroopa sagedusalaga ühinemine? Vastus: On ENMAK 2030-st sõltumatult hinnatud, 

kallis ja nõuab eraldi otsust. 

2. Lääne partneritega toimetuleku stsenaarium juhul, kui ida ühendused ära langevad? 

Vastus: ENMAK 2030 käsitleb energiajulgeoleku normaalolukorda, riigikaitse arengukava 

käsitleb eriolukordi. 

3. Vajalik analüüsida LNG kasutuseks Eesti tugivõrgu arendamist, eriti gaasi 

varustusprobleemide stsenaariumist lähtuvalt. Soov oli reserveerida maad gaasitrassile, kuid 

Eesti Gaas laitis plaani maha. Vastus: Valdkondade stsenaariumides maagaasi vajadus 

oluliselt väheneb, mistõttu eraldi meetmeid gaasi kasutusele pole ette nähtud. ENMAK 2030 

tuleb eraldi peatükk gaasivõrgu arendamise vajaduste kohta. Uttegaasi kasutus on veel õhus, 

sh võimalik torutransport.  

4. Ettepanek koostada olukorra võrdlus, kus riik tõstab põlevkivi hinda. 

5. Anda ülevaade katlamajadele kohalduvatest võimalikest õhuheite piirnormide muutustest 

seoses Puhta Õhu Programmist tulenevate EU direktiivides toodud normide 

muudatusettepanekutest. 

6. Miks mõõdetakse CO2/el, suurema rahvaarvu puhul oleks see ju väiksem? Vastus: 

rahvusvahelised väljaanded võrdlevad riikide CO2 heidet elaniku kohta. 

7. ENMAK 2030 võiks anda soovituse suunata senisest enam saastetasusid tagasi kohalikule 

omavalitsusele ja ettevõtetele keskkonnaseisundi parandamiseks, sh eriti piirkondades, kus 

käitised maksavad suurema osa saastetasudest. 

8. Raiejäätmed jäävad täna metsa ja selle asemel läheb palk katlasse. Puidu raiskamine tuleb 

lõpetada. 



9. Teadusarendustegevuse alla võiks lisada nii fosforiidi kaevandamise kui Jõhvi anomaalia 

uuringud. 
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Energiamajanduse arengukava aastani 2030 keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi avaliku arutelu protokoll  

Aeg: 25. märts 2014 kl 15.30-18.15 

Koht:  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Harju tn 11, Tallinn)  

Osalejad (20): Peep Vassiljev (Sõmeru Vallavalitsus), Ott Otsmann (EMPL), Ants Kuust (Eesti 

Raudteelaste MTÜ), Maris Aleksašin (Tartu Maavalitsus), Silver Jakobson (Riigikontroll), Toomas Koovit 

(BPE), Janne Tamm (Keskkonnaministeerium), Jaanus Arukaevu (Eesti Energia AS), Rene Tammist 

(ETEK), Pille Arjakas (MKM, TEA), Villu Pella (TEA), Katrin Keis (ÅF-Consulting AS), Janika Laht (ÅF-

Consulting AS), Kaja Peterson (SEI-Tallinn), Meelis Uustal (SEI-Tallinn), Mari Jüssi (SEI-Tallinn), Valdur 

Lahtvee (SEI-Tallinn), Madis Laaniste (MKM), Lembit Vali (Eesti Arengufond), Irje Möldre (KSH ekspert, 

Eesti Arengufond) 

Protokollis: Irje Möldre (KSH ekspert, Eesti Arengufond) 

ETTEKANNETE KOHTA TEHTUD KÜSIMUSED, KOMMENTAARID JA ETTEPANEKUD: 

1. Madis Laaniste ettekanne: ENMAK 2030 koostamise protsess, ajakava ja 

kavandatavad meetmed 

Valdur Lahtvee: 1) Et ei rakendataks liiga ambitsioonikaid meetmeid sõnastada ümber ENMAK 

2030 strateegiline eesmärk nr 2, st konkurentsivõimeline on energiavähene majandus ehk 

konkurentsivõimet ei saa kahjustada energiamahukuse vähendamisega. 2) Majandusmõju 

hinnangu kohaselt erinevatele stsenaariumidele, mis on EAF poolt välja töötatud ENMAK 2030-

le, peaksime valima kas majanduskasvu või keskkonnahoiu. Maailmas on seisukoht, et 

rohemajandus on loodusressursse ekspluateerivast majandusest kasulikum. Tehnikaülikoolis 

esitatud majandusmõju analüüsi tulemustes olid keskkonnale antud kaalud alahinnatud ehk 

kaale tuleb korrigeerida. 

Jaanus Arukaevu: 10 aasta majandusresultaadid näitavad, et majandusareng on olnud edukam 

riikides, kus ei ole olnud ainult rohemajandusele orienteeritud energeetika arendamine, vaid kus 

on arendatud majandust ja taastuvenergiaga seotud initsiatiive, nendes riikides olnud kasv üle 

5%. Peame toetuma faktidele. 

Rene Tammist: Looduselt me armuande ei oota, et võtame ise? Hiinas pole olukord väga meeldiv  

ehk majanduskasv on saavutatud keskkonna arvelt. Keskkond versus majandusarengu asemel 

võiks pigem leida mõistliku lahenduse, vastasel juhul hävitame keskkonna ära, justkui 

eksisteeriksime väljaspool keskkonda. SKP keskne metoodika ei arvesta keskkonnaga. 

Ott Otsmann: Eesmärk 2 sõnastus on pigem kompromissi otsimine ning selles pole probleemi. 

Peep Vassiljev: Kaalukausile tuleb panna põllumajandus ja põlevkivist väärindatav õli, peame 

leidma kompromissi, kui palju keskkond välja kannatab ja kas on oluline, et saaksime 

toiduaineid. 

Jaanus Arukaevu: Seos teiste arengukavadega? Kas energiamajanduse arengukava saab oma 

järeldustes erineda teiste arengukavade järeldustest, kas energiamajanduse arengukava peab 

lähtuma teistest arengukavadest või saab teha muudatusi teistesse arengukavadesse? 
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Madis Laaniste vastas: energiamajanduse arengukava annab infot teiste arengukavade 

täiendamiseks. Kavade vastuolud tuleb lahendada läbirääkimiste teel. 

Jaanus Arukaevu: Mis on optimaalse energiamajandusstsenaariumi staatus, kas kõik teised 

tegevused selle tulemusel keelatakse? Metoodikas pole sees reageerimist normaalsetele 

turuarengutele. 

Madis Laaniste vastas: arengukavade ülevaatamine käib iga-aastase aruandluse protsessi kaudu, 

mis võimaldab meetmeid üle vaadata. 

Valdur Lahtvee: Kuidas ENMAK 2030 suhestub 1) riikliku kavaga EU struktuurivahendite 

kasutamiseks ja 2) põlevkivi arengukavaga? Kumb kummasse sisendit annab? Hirm on, et palju 

asju jääb või kukub maha kahe kava vahele. 

Madis Laaniste vastas: struktuurivahendite kasutamise kava meetmed langevad suures osas 

kokku ENMAK 2030 meetmetega, kuid möödunud perioodi kogemus näitab, et 

struktuurivahendite rakendamise kava meetmeid korrigeeriti perioodi 3-ndal aastal. Põlevkivi 

arengukavaga seoses peab töö käima käsikäes Keskkonnaministeeriumiga, ei tahaks, et maha 

langevaid asju jääks palju.  

Jaanus Arukaevu: Põlevkivi kasutus sõltub naftahinnast ja keskkonnatasudest. Esimest me ei 

mõjuta. Põllumajandus ja põlevkivi kaevandamine pole põhjus-tagajärg seoses, vaid küsimus on 

keskkonnapiirangutes. Defineerida kuidas ENMAK 2030 on seotud põlevkivi arengukavaga? 

Põlevkivi kasutus ei sõltu ENMAK 2030, vaid naftahinnast ja keskkonnatasudest. 

Peep Vassiljev: Põllumaa versus kaevandamine ehk Lääne-Virumaal võimalik vaid 

karjääriviisiline kaevandamine, kuna 1,10 m pikkusi mehi pole. Täna kehtiva põlevkivi 

kasutamise riiklikus arengukavas 2007-2015 on öeldud, et põlevkivi väljavedu on lubatud vaid 

riigi huvides ja piiratud mahus. Tegelikkuses väljavedu 92-93%. 

Janne Tamm vastas: sellepärast uut arengukava teemegi, et osa asju on juba muutunud. 

2. Meelis Uustali ettekanne: Kavandatud meetmete Natura eelhindamine 

Valdur Lahtvee: Mida Natura hindamine hindas? Kas ENMAK 2030 kava on olemas või mitte. 

Kaja Peterson vastas: Arengufond andis meile meetmepaketid 5 valdkonnas. Meie ei andnud 

hinnangut stsenaariumidega kaasnevale mõjule. 

Jaanus Arukaevu: Enamuse meetmete puhul ei saa mõju öelda, sest asukohad pole nt 

tuuleparkide puhul teada, hinnang sõltub maaomanikest, KOV dest, detailplaneeringu 

protsessist, investoritest ehk lõpuni ei saa Natura hindamist viia. Kas saaks eristada meetmed, 

mille puhul ei ole võimalik hinnangut anda, vaid on vajalik täpsem hindamine detailplaneeringu 

käigus lokaalsete asjaolude tõttu? Et saaks pildi selgemaks, millistele küsimustele ENMAK 2030 

ei saa vastust anda? 

Kaja Peterson vastas: Hiiumaa ja Pärnumaa tuuleparkide teemaplaneerignutes on konkreetsem 

info olemas, aga paljude puhul taandub mõju tõesti konkreetse asukoha oludele. Eesmärk on 

vähendada ebaselgete mõjude hulka Natura hindamise järgmises etapis. Koalitsioonilepingus on 

toodud vajadus analüüsida põlevkivi kaevandamise üleminekut 15 milj t piiriga kaevandamisele, 

siis selguks ka, kus asuvad uued kaevandused ja sellega kaasnevad Natura mõjud. Maavara 



3 
 

piisavuse ja kättesaadavuse selgitamise tulemusena selgub ka maavara kaevandamise mõju 

Natura 2000 võrgustiku aladele. 

Peep Vassiljev: Põlevkivi allmaa ja lahtise kaevandamise rajoneerimine on vajalik, selle käigus 

selguks ka tegelikud kogused, siis saaksime ka selgemaks Natura mõju, mõjud elanikkonnale. 

Kehtiva põlevkivi arengukava rakendusplaan näeb seda ette, aga siiani tegemata. 

3. Irje Möldre ettekanne: KSH programmi ülesehitus, kavandatud meetmetega 

eeldatavalt kaasnevad mõjud ja KSH edasine ajakava 

Mari Jüssi: Ainult elaniku kohta heitkoguste ja mõjude indikaatorid ei ole piisavad, lisada tuleb 

ka absoluutkogused. 

Jaanus Arukaevu: Tervisemõjule lisaks PM-le indikaatorile kõiki mõjusid kumuleeruv Loss of Life 

Expectancy. 

Irje Möldre vastas: Mudelist SimaPro saame valdkondade stsenaariumide kohta DALY näitajad, 

lisame tervisemõju indikaatorite loetelusse. 

Jaanus Arukaevu: Enamus PM ei tule energeetikast. 

Mari Jüssi vastas: Transpordi puhul on PM trend langev kõikides stsenaariumides. Transpordi 

puhul oleme arvutanud ka kergliikluse ja jalgsikäimise tervisemõju, mis tuleks lisada 

indikaatoriks. 

Irje Möldre vastas: Eesti Õlitööstuse AS keskkonnaloas lubatud PM kogused on muljetavaldavad. 

Ott Otsmann: Keskkonnamõju vähenemise kriteeriumi juures on ebaselgelt väljendatud  mõju 

indikaatorid. Ühesuguse sõnastusega on puitkütuste kasutamine t/el ja taastumatute 

loodusvarade kasutamine t/el. Tuleb selgelt ära näidata, et üks vähendab keskkonnamõju, teine 

aga vastupidi suurendab. Puitkütuste kasutamine on taastuvressursi kasutamine, mis vähendab; 

taastumatute loodusvarade kasutamine aga suurendab. Tuleb täpsustada ka esituses toodud 

puidu energeetilise biomassi potentsiaal, mis on kokku 6,1 miljonit m3 (vt energiatalgud.ee 

ressursside artikkel, metsaressurss tabel 1, esitluses  on 4 milj m3. Sealjuures ei ole paberipuud  

energeetilise puidu potentsiaali hulka arvestatud. 

Irje Möldre vastas: täpsustame ja kooskõlastame puidu energeetilise potentsiaali numbri. 

Valdur Lahtvee: 1) Piiriülene mõju Vaivara õlitehase laiendamise detailplaneeringu KSH 

aruandes, kus on öeldud, et aruanne on läinud ka soomlastele. Soome Keskkonnaministeerium 

on saatnud kirja Eesti Keskkonnaministeeriumile, kus on öeldud, et mõju on eeldatavasti oluline 

õhuheitmete, toodete ja jäätmete transpordi kohapealt.  Annan vastava dokumendi. 2) 

Õhusaaste indikaatorite puhul hajuvusarvutuse puhul strateegia ei pane paika 

punktreostusallikaid, selle kõrval on vaja sisendandmeid eraldi välja tuua, summaarsed 

heitkogused. Uued õhuheitmete vähendamise kokkulepped on tegemisel, kus on vähendamisel 

summaarsed heitkogused Eestile. Nt SO2 vähendused on 2005 a tasemest on 75% ehk 20 000 t 

lubatud 2020. Auvere KMH mõjuhindaja kirjutab, et 2026 a. Hakkab Auverest tulema 20 000 t 

SO2. Seda peab KSH raames jälgima. 2) Põlevkivi energeetiline väärtus kahaneb, mida 

lõunapoole läheme seda väiksemaks väärtus läheb ehk ühe tooteühiku kohta läheb rohkem 

põlevkivi ja rohkem heitmeid ja jäätmeid seega. Tuleb arvestada, et tänaseid tootepõhiseid 
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näitajaid ei tohiks arvestada, vaid arvestada see koefitsendiga. 3) Veekasutus jahutuseks 

tunduvalt väiksem, kuna kivi läheb elektrisse vähem ja õlisse rohkem. Auvere KMH aruandes 

veekasutuses vastuolulised ja segased numbrid. Kui tehnoloogiat ei muudeta ja jahutuseks 

kasutatakse jälle vett.  

Lembit Vali vastas: kondensatsioonrežiim peab olema suletud tsükliga. 

Jaanus Arukaevu: 1) Eesti on ainus maa EL-s, kus tuhad on ohtlikeks jäätmeteks defineeritud. 

Mujal pole tuhka ohtlikuks jäätmeks liigitatud. Peame üle kontrollima võtmevaldkonnad, mida 

hindame. Me defineerime vee kõrvale juhtimist samamoodi kui vee kasutust tootmisprotsessis. 

2) Mõõdik majanduse ressursimahukus näitab mitte ressursimahuka majanduse  (pangandus) 

osakaalu majanduses ehk mis on sel pistmist energeetikaga? Ressursimahukus või 

energiamahukuse suhe SKP-sse võrdleme ülejäänud majandusega. Kas mingis valdkonnas 

energiakasutuse kõrvaldamine suurendab või vähendab majanduse energiamahukust? Kas 

puidu kasutus on negatiivseks probleemiks, kuigi see on peamisi taastuvaenergia allikaid? Kas 

puidu kasutus on probleem või eesmärk? Muidu saaksime eesmärgi täis, aga see oleks ikkagi 

probleem. Mujal kodumajapidamistes puidukasutus tekitab black carbonit ehk see on negatiivne 

asjaolu. 

Mari Jüssi: Indikaator puitkütuste kasutus t/el ei ütle midagi. 

Ott Otsmann: tuleb täpsustada , mis on  negatiivsed ja mis  positiivsed näitajad. 

Irje Möldre vastas: MAK seab piiri 12 milj m3/a puidukasutusele. Kas meie jaoks positiivne või 

negatiivne näitaja tuleb mõtestada, aastaks 2030 võiks puidu energeetiline kasutus siiski 

väheneda, et puitu kasutataks pigem muuks otstarbeks, mis seob nii CO2 kui black carboni, tehes 

maju, toole.  

Ott Otsmann: Mõlemad puidukasutused, nii tööstuslik kui energeetiline on keskkonnamõju 

vähendava toimega kuna asendatakse taastumatuid ressursse. Neid omavahel võrreldes, on 

selge, et see tootmine ja tooted, kus puitu seotud CO2 jääb sinna kauemaks, on väiksema 

keskkonnamõjuga variant. Kasutusalad paneb aga suuresti paika puidu sortiment. Üldjoontes 

madalamakvaliteedilisem energiaks ja kõrgemakvaliteedilisem toodeteks.  

Peep Vassiljev:  1 t põlevkivi väljamiseks kulutatakse 14 t põhjavett. Mõju joogiveele tuleb samuti 

arvestada, depressioonilehtri teke. Kui me broneerimine kaevandustele maa, mis mõju on siis 

uutele investeeringutele ja ettevõtlusele? Kindlamad on mitmekülgse majandusega piirkonnad. 

Irje Möldre vastas: Põlevkivi arengukava peaks analüüsima, muidu analüüsiksime kõik 

kaevandusega seonduva ise ja mis siis põlevkivi arengukavale jääks? 

Jaanus Arukaevu: Kui me usume EU Energy Roadmap 2050, siis põlevkivitööstus ka kinni 

pannakse. Põlevkivi riiklik arengukava eeldab aga, et tööstus on pikaks ajaks. Seda tööstust on 

võimalik säilitada nii, et tootmine Venemaal, aga see kõik on lõpu agoonia. Me peaksime rääkima 

riigi ressursi kasutuse lõpetamise planeerimisest. Me peaksime hirmu faasist välja tulema, selle 

lauale tooma ja KSH seda käsitlema. Milline oleks Eesti ühiskonnale kõige mõistlikum viis 

lõpetada põlevkivitööstus? Kui tahame teha tegelikkust mõjutavaid otsuseid, siis see on kõige 

tähtsam otsus, mida peame arutama hakkama. 
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Peep Vassiljev: See tähendab, et võtame, mis võtta annab kaevandustest, et tulebki 

kaevandusmahud vabaks lasta? 

Jaanus Arukaevu: Mina pole nii öelnud. Minu ettepanek on käsitleda ka, milline on optimaalne 

stsenaarium põlevkivi kasutuse lõpetamiseks? 

Peep Vassiljev: Miks te siis laiendate tootmist? 

Jaanus Arukaevu: Tasuvuspunkt on 5-7 aasta vahel ehk tehas jõuaks tasuvuse 3-4 korda tasa 

teha. Pärast 2025 a on investeerigute kavandamine lõpetatud, siis pole enam mõtet ehitada. See 

on praeguse põhistsenaariumi vastu. 

Teet Eelmere: Raske ettekujutada ettevõtte juhatust, kes sellise korralduse annaks, see on harv. 

Peep Vassiljev: 7. Jaanuar fosforiidi teemal VKG esindajad rääkisid, et tekib mitu tuhat töökohta, 

kuigi polnud tehnoloogiatki paigas.  

Irje Möldre: 10 minutit on lõpuni, teeksin oma ettekande lõpuni, mis puudutab KSH programmile 

tehtud seisukohti ja ettepanekuid, need on toodud www.energiatalgud.ee 

4. Kaja Petersoni ettekanne ENMAK 2020 KSH realiseerumisest 

Kaja Peterson teeb ettepaneku kasutada ka kvalitatiivseid indikaatoreid. 

Madis Laaniste lõpetab avaliku arutelu tänades kõiki osalejaid. 

 

 

 

 

 

http://www.energiatalgud.ee/
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Energiamajanduse arengukava aastani 
2030: koostamise vajadus 

• Energiamajanduse arengukavad koostatud ja läbi 
vaadatud 5-6 aasta järel (varasemalt 1991, 1998, 2004, 
2009) 

• EL kavandamas detailsemaid kliima ja energiapoliitika 
eesmärke ja meetmeid aastani 2030 

• Regiooni kasvav ühendatus teiste EL piirkondadega 
• Globaalsel tasandil muutunud visioon erinevate 

energiaallikate panusest tulevikus 
• Ressursi- ja energiatõhususe mõju konkurentsivõimele 

suurenemas 
• Strateegilise planeerimise muudatused 



Energiamajanduse arengukava aastani 
2030: valdkonnad 

ENMAK 2030 

Elektrimajandus Soojusmajandus Elamumajandus 
Transpordisektori 
energiatarbimine 

Kütusemajandus 



Otsus Vabariigi Valitsuselt 

• Vabariigi Valitsuse 08. augusti 2013. a korraldus nr 371 
„„Energiamajanduse arengukava aastani 2030” 
koostamise ettepaneku heakskiitmine” 

• Koostamise korralduse järgi kahetasandiline 
koostamist korraldav struktuur: 

– Juhtrühm (MKM, KeM, RM, PõM, Riigikantselei, Arengufond, 
EAS, Elering AS) 

– Nõuandev Koda (moodustatud valdkondlikest ekspertidest) 



Energiamajanduse arengukava aastani 
2030: koostamise protsess 

• Koostamise eeltöö käivitati oktoobris 2012 
• Valitsus kiitis koostamise ettepaneku heaks augustis 

2013, kava esitamine Valitsusele novembris 2014 
• Kava koostamist näeb ette ka uue koalitsiooni 

tegevuskava 
• Varasemate arengukavadega võrreldes suurem 

tähelepanu kvantitatiivanalüüsile – võimalike tegevuste 
otsesed ja kaudsed kulud-tulud, laiemad 
majandusmõjud 



Lähenemisviiside võrdlus 

Olukorra kirjeldus, 
tuleviku-

stsenaariumid 
Üld- ja alaeesmärgid Meetmed Meetmete mõjud 

Üldeesmärk, olukorra 
kirjeldus, tuleviku-

stsenaariumid 

Tuleviku-
stsenaariumide 
mõjude analüüs 

Alaeesmärgid Meetmed 

Seni välja töötatud energeetika arengukavad 

Uus energeetika arengukava aastani 2030 



ENMAK 2030: koostamise üldeesmärk 

• Arengukava koostamise eesmärgiks on valida optimaalseim 
energiavarustuse stsenaarium, mis oleks tarbijale mõistliku 
hinna ja kättesaadavusega, vähese keskkonnamõjuga, 
kooskõlas Euroopa Liidu pikaajaliste energia- ning 
kliimapoliitika eesmärkidega ning pikaajaliselt kõige 
konkurentsivõimelisem. 



Koostamise ettepanekus kavandatud 
ENMAK 2030 strateegilised eesmärgid 

1. Energiavarustuse tagamine elektrimajanduses, 
soojusmajanduses, transpordisektoris, 
elamumajanduses ja kodumaiste kütuste tootmises 

2. Majanduse energiamahukuse vähendamine 
(konkurentsivõimet kahjustamata) ja energiasäästu 
suurendamine 

3. Energiajulgeoleku suurendamine energia tootmiseks 
vajaliku ärikeskkonna, energiainfrastruktuuri ja 
ühenduste arendamise kaudu 



Võtmevaldkonnad ja 
sekkumistasemed 

1. Elektrimajandus 

2. Soojusmajandus 

3. Elamumajandus 

4. Transpordi 
energiakasutus 

5. Kodumaiste kütuste 
tootmine (biometaan, 
bioetanool, 
põlevkiviõli) 

 

Riigipoolsete meetmete 
erinevad 
sekkumistasemed: 

• Mittesekkuv 

• Vähesekkuv 

• Aktiivselt sekkuv 
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ENMAK 2030 stsenaariumide 
majandusmõju analüüs 

• Vaadeldakse perioodi 2015-2050 kumuleeritud mõjusid 
võrreldes baasstsenaariumiga (BaU) 

• Pea kõigil vaadeldud stsenaariumitel on positiivne 
majandusmõju, kuid mõjud erinevad 
– Keskkonnamõju positiivne vaid taastuvenergia stsenaariumi puhul 

– Klassikaline põlevkivi dilemma: 

• keskkonnamõju vs. majanduse seisund 

• Töö teostajad OÜ Finantsakadeemia ja Väärtusinsener OÜ 

• Rahastatakse Riigikantselei „Tarkade otsuste fondi“ kaudu  
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Majandusseisundi indeks erinevate stsenaariumite 
puhul 

Majandusseisundit enam mõjutavad valikud 

• Energiasäästumeetmed transpordis 
• Kodumaiste kütuste kasutuse suurendamine 
• Põlevkivi senisest efektiivsem kasutus 

Indeks - Majanduse seisund 

SKP inimese kohta 

Väliskaubanduse saldo/SKP 

Tööviljakus 

Tööhõive 



Ressursikasutuse ja keskkonna indeks erinevate 
stsenaariumite puhul 
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Indeks - Ressursikasutus ja keskkond 

Primaarenergia tarbimine/SKP 

Fossiilsed kütused/SKP 

CO2 koguemissioon/SKP 

Keskkonnaseisundit enim mõjutavad tegurid: 

• Põlevkivi efektiivsem kasutamine 
• Taastuvelektri tootmine 
• Energiasääst transpordisektoris 
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Tänan tähelepanu eest! 



 
ENMAK 2030 KSH programm 

Avalik arutelu Tallinnas 25. märts 2014 
 

Madis Laaniste  
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

Kaja Peterson, Meelis Uustal 
SEI-Tallinn 
Irje Möldre 

Eesti Arengufond 
 



Päevakord: 

• ENMAK 2030 koostamise protsess, ajakava ja 
kavandatavad meetmed  

      (Madis Laaniste, MKM) 
• Kavandatud meetmete Natura mõju eelhindamine  
     (Kaja Peterson ja Meelis Uustal, SEI-Tallinn) 
• KSH programmi ülesehitus, kavandatud meetmetega 

eeldatavalt kaasnevad mõjud ja KSH edasine ajakava  
     (Irje Möldre, KSH ekspert, EAF) 
• Laekunud seisukohad ja ettepanekud ning nendega 

arvestamine  
     (Irje Möldre, KSH ekspert, EAF) 
• Arutelu 



KSH programmi käsitlevad teemad: 
• Nõuded 

• KSH eesmärk 

• ENMAK 2030 meetmetega eeldatavalt kaasnev mõjude 
vähenemine 

• ENMAK 2030 meetmete rakendamine alternatiivsete 
arengustsenaariumide korral 

• Mõjude kriteeriumid ja oluliste mõjude indikaatorid 

• ENMAK 2030 optimaalse energiamajandusstsenaariumi 
ehk Eesti energiateekaardi saamine 

• KSH ajakava 

• ENMAK 2030 meetmete loetelule ja KSH programmile 
laekunud seisukohad ja ettepanekud 



Nõuded:  

• Valdkonna arengukava koostamisele: Vabariigi 
Valitsuse poolt 13.12.2005 vastu võetud 
määruses nr 302 „Strateegiliste arengukavade 
liigid ning nende koostamise, täiendamise, 
elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“ 

• Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
koostamisele: Riigikogu poolt 22.02.2005 vastu 
võetud „Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ 2. jagu 

  

 



Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi ja aruande sisu: 

 

1) KSH programmi sisu nõuded KeHJS §36 

 

2) KSH aruande sisu nõuded KeHJS §40 

 

3) KeHJS sätestab nõuded mh Natura 2000 
võrgustiku alade ja piiriülese mõju käsitlemisele, 
avalikustamisele, järelvalve, strateegilise 
dokumendi kehtestamisest teavitamisele 



ENMAK 2030 KSH algatamine: 

ENMAK 2030 keskkonnamõju strateegiline 
hindamine algatati 18.09.2013 majandus- ja 
kommunikatsiooni ministri käskkirjaga nr 13-0304, 
millega määrati ühtlasi keskkonnamõju strateegilise 
hindamise läbi viijaks Eesti Arengufond.  

 

ENMAK 2030 koostamise avalikuks jälgimiseks 
määrati veebileht www.energiatalgud.ee/ENMAK.  



Põlevkivi arengukava ja ENMAK 2030: 
• Põlevkivi riikliku arengukava 2016-2030 eesmärk 

on tagada põlevkivi võimalikult 
keskkonnasäästlik ja majanduslikult efektiivne 
kaevandamine ning kasutamine, kindlustades 
põlevkivitööstuse varustatuse põlevkivivaruga ja 
vähendades seejuures negatiivset 
keskkonnamõju. 

• ENMAK 2030 koostamise eesmärgiks on valida 
optimaalseim energiamajandusstsenaarium, mis 
oleks tarbijale mõistliku hinna ja 
kättesaadavusega, vähese keskkonnamõjuga, 
kooskõlas Euroopa Liidu pikaajaliste energia- ning 
kliimapoliitika eesmärkidega ning pikaajaliselt 
kõige konkurentsivõimelisem.  



ENMAK 2030 KSH eesmärk: 

Hinnata, kuidas on tagatud kavandatud 
ENMAK 2030 meetmete rakendamisel riigi 
poolt võetud rahvusvaheliste kohustuste, 
Euroopa Liidu (sh Energy Roadmap 20508) 
ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud 
keskkonna-, sh kliimaeesmärkide 
täitmine.  



KSH programmi ülesehitus vastavalt KeHJS § 36: 

1. ENMAK 2030 KOOSTAMISE ALGATAMINE NING 
EESMÄRGID  

2. KAVANDATAV TEGEVUS - ENMAK 2030 MEETMED  

3. KSH EESMÄRK JA ULATUS  

4. KSH METOODIKA 

5. EELDATAV KAASNEV MÕJU  

6. MÕJU NATURA 2000 ALADE VÕRGUSTIKULE  

7. OLULINE MÕJU TEISTE RIIKIDE KESKKONNALE  

8. EELDATAVALT MÕJUTATAVAD ASUTUSED JA ISIKUD  

9. AVALIKUSTAMISE AJAKAVA  

10. KOOSTAJAD  



KSH programmi lisad: 
Lisa 1 ENMAK 2030 strateegiliste eesmärkide täitmiseks 
kavandatud meetmete loetelu  
Lisa 2 Energiamajanduse projektides ajavahemikul 2006-
2013 käsitletud keskkonnamõjude olulisus 
Lisa 3 ENMAK 2030 Natura eelhindamise aruanne  
Lisa 4 Asutuste seisukohad  
Lisa 5 Programmi avaliku väljapaneku ja arvaliku arutelu 
käigus laekunud kirjalikud ettepanekud ja nendega 
arvestamine  
Lisa 6 Avalike arutelude ettekanded, protokollid ja 
osalejate nimekirjad  
Lisa 7 KSH eksperdi pädevust tõestavad dokumendid 
Lisa 8 Huvitatud organisatsioonide nimekiri: erialaliidud, 
keskkonnaorganisatsioonid ja kohalikud omavalitsused 
 



Meetmetega eeldatavalt kaasneb olulise 
negatiivse keskkonnamõju vähenemine: 

Valdkonnad Mõjurid Mõjude vähenemine 

Hoonete 
energiatõhusus 

 
taastumatute 
loodusvarade kasutus 
 
kasvuhoonegaaside 
teke 
 
atmosfääri 
peenosakeste jm 
õhusaasteainete teke 
 
 
põlevkiviõli tootmisel 
tekkiva ohtliku jäätme 
uttegaasi kasutus 
elektritootmisel 

 
TAASTUMATUTE 
LOODUSVARADE 
VARUDELE 
 
KLIIMAMUUTUSTELE 
 
 
TERVISELE, LOODUSELE 
 
 
 
SÕLTUB 
TOODETAVATEST 
PÕLEVKIVIÕLI 
KOGUSTEST 

Soojusmajanduse 
tõhusus 

Elektrimajanduse 
tõhusus 

Transpordi 
energiatõhusus 

Biokütuste ja 
põlevkiviõli tootmine 



Eeldused tänase negatiivse mõju 
vähendamisel: 

1) Kõigi stsenaariumide koostamisel on lähtutud 
ENMAK 2030 eesmärkidest: energiavarustuskindluse 
tagamine, majanduse energiamahukuse 
vähendamine, energiasäästu suurendamine, 
energiajulgeoleku suurendamine 

2) Elektri- ja soojusvarustuses kasutatava küttepuu kogus 
arvutustes lähtub Eesti metsade energeetilisest 
ressursist ehk 4 milj m3/a (Metsanduse arengukava 
aastani 2020 lubab kasutada puitu juurdekasvu piires 
ehk raiemahuga 12 milj m3/a) ülejäänud puiduvajadus 
energeetikas kaetakse puidujäätmete või imporditud 
küttepuidu baasil. 



Veekasutus ja jäätmete teke 2012 Statistikaamet: 

 

 



Põlevkivi kasutusega seotud eeldused: 

• Põlevkivi tolmpõletusseadmed suletakse aastal 2023, 
mistõttu vähenevad ligi poole võrra mh põlevkivist 
elektritootmisel jäätmete teke ning jahutusvee kasutus 
Mustajõest.  

• 20 milj t/a põlevkivi kasutusel CO2:  
a. 2,5 milj t põlevkiviõli tootmisel 4,5 milj t CO2, 

uttegaasi kasutusel elektritootmiseks 8,3 TWh 
kaasneb 1,9 milj t CO2, põlevkiviõli põletamisel  6,96 
milj t CO2 = CO2 13,3 milj t/a. Põlevkiviõli (sh CO2) 
ekspordiga võimalik Eesti CO2 teket vähendada üle 
poole (ETS 2005-2030 -43%). NB! põlevkiviõli 
tootmisel on tunduvalt väiksem jõevee kasutuse 
maht.  

b. põlevkivist elektri tootmisega 16,4 TWh CO2 teke 20 
milj t X 0,83 t CO2 =  16,6 milj t/a CO2 



Piiriülene mõju: 
ENMAK 2030 koostamisel kavandatatud meetmete rakendamine 
ei too eeldatavalt kaasa olulist mõju teiste riikide keskkonnale:  
• Teostatakse valdkondade stsenaariumidega kaasnevate 

õhusaasteainete (PM2,5, SO2, NOX, LOÜ, PAH, HCB, H2S) 
hajuvusarvutused aastate 2012 ja 2030 kohta 

• Põlevkivi kaevandamisel põhjavee välja pumpamisega 
kaasnevaid võimalikke piiriüleseid mõjusid käsitletakse 
Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava aastani 2030 KSH 
käigus  

• Õlitehaste laiendamise kavandamisel on negatiivne mõju 
õhukvaliteedile ja pinnaveekvaliteedile Soome Vabariigi ja 
Venemaa poolel hinnatud väikseks või see puudub üldse.  

• Seni tuulikuparkide ning riikidevaheliste elektriühenduste 
kavandamisel teostatud keskkonnamõju hindamiste käigus on 
selgunud, et olulist mõju Natura 2000 aladele, liikide 
elupaikadele on võimalik alternatiivsete lahenduste 
rakendamisega vältida 
 

 



VALDKONDADE 

MEETMED 

KESKKONNAMÕJU 

VALDKONDADE STSENAARIUMIDE 

KOMBINEERIMINE 

ENERGIAMAJANDUSSTSENAARIUMIDEKS 

VÕRDLEMINE JA REASTAMINE  

VALDKONDADE 

STSENAARIUMID 

ELEKTRIVÕRGU 

STSENAARIUMI VALIK 

SENSITIIVSUSANALÜÜS 

RUUMILINE VISUALISEERIMINE MAJANDUSMÕJU  

TERVISEMÕJU 

  
ENERGIAJULGEOLEK 

OPTIMAALSEIM 

ENERGIAMAJANDUSSTENAARIUM 

ENMAK 2030 meetmete mõjude hindamine 



OLULISTE MÕJUDE PROGNOOSIMEETODID: 
• Natura eelhindamine ja asjakohane hindamine 
     (Kaja Peterson ja Meelis Uustal SEI-Tallinn) 
• Majandusmõju sisend- ja väljund analüüs 

(Finantsakadeemia OÜ ja Väärtusinsener OÜ) 
• Õhusaasteainete (PM2,5, SO2, NOx, H2S, HCB, PAH, LOÜ) 

hajuvusarvutused programmisüsteemiga AirViro ja 
kasvuhoonegaaside koguste arvutused (Eesti 
Keskkonnauuringute Keskus) 

• Tervisemõju prognoosimine PM2,5 kontsentratsiooni 
hajuvuse alusel (Hans Orru, Tartu Ülikool) 

• Kasvuhoonegaaside koguste arvutused (Eesti 
Keskkonnauuringute Keskus) 

• Võrldusena EL keskmistega elaniku kohta keskkonnamõju 
olulisuse (kliimamuutustele, fossiilsetele varudele, 
tervisele, liikidele) prognoosimine mudeliga SimaPro 
(Janika Laht, AF-Consulting AS) 



Valdkondade stsenaariumid: 

• Valdkondade stsenaariumid on koostatud 
meetmete erineva rakendamismahu alusel 

• Valdkondade energiatarbimise stsenaariumid 
on hoonete energiasäästu ja transpordi 
energiasäästu stsenaariumid 

• Valdkondade energiavarustuse stsenaariumid 
on elektri- ja soojusvarustuse stsenaariumid 
ning biokütuste tootmise stsenaariumidega 



Valdkondade stsenaariumide koostajad: 

• Hoonete energiasääst - Pille Arjakas (MKM), Jarek 
Kurnitski (TTÜ) 

• Elektrivõrgud ja soojusvarustus – Lembit Vali (EAF) 

• Elektritootmisstsenaariumide koostamine mudelis 
Balmorel- Erkki Sapp (Elering AS) ja Hardi Koduvere 
(TTÜ) 

• Transpordi energiasääst – Mari Jüssi (SEI-Tallinn), 
Marek Rannala (TTÜ) 

• Biokütuste varustus ja põlevkivi kasutus – Ahto Oja 
(OÜ Mõnus Minek, MTÜ Eesti Biogaasi Assotsiatsioon) 

 



Valdkondade 
stsenaariumid 

Keskkonna-
mõju  

Tervise-
mõju 

Majandus-
mõju 

Energia-
mahukus 

Energia-
julgeolek 

Hoonete 
energiakasutus 
3 stsenaariumit 

Soojusmajandus 
3 stsenaariumit 

Biokütuste 
tootmine  
3 stsenaariumit 

Transpordi 
energiakasutus 
3 stsenaariumit 

Elektrimajandus 
5 stsenaariumit 

Arvväärtuste arvutamine 
KSH programmis 
näidatud meetoditega 
 



Valdkondade stsenaariumide 
kombineerimine: 

Energiatarbimise 
stsenaariumid 

Elektrivarustuse 
stsenaariumid 

Soojusvarustuse 
stsenaariumid 

Kodumaiste 
kütuste tootmise 
stsenaariumid 

Mittesekkuv 
Hooned 
Transport 

Sekkuv 
Hooned 
Transport 

Teadmistepõhine 
Hooned 
Transport 

Energiatarbimise ja 
energiavarustuse stsenaariumid 
kombineeritakse 
energiamajandus-
stsenaariumideks 



Valdkondade stsenaariumide kombineerimisel 
indikaatorite arvväärtuste summeerimine: 

 Tarbimis- 
stsenaariumid 

Varustus-
stsenaariumid 

Energiamajandus- 
stsenaariumid 

Hooned (H) 
Mittesekkuv 
Sekkuv 
Teadmistepõhine 
Transport (T) 
Mittesekkuv 
Sekkuv 
Teadmistepõhine 
 

Soojusvarustus (S) 
3 stsenaariumit 
 

Elektritootmine (E) 
5 stsenaariumit 
 

Kodumaiste kütuste 
tootmine (K)  
3 stsenaariumit 

H1+S1+T1+E1+K1 
H2+S2+T2+E1+K1 
H3+S3+T3+E1+K1 
JNE 
 



Kombineerimine arvväärtuste alusel: 



Kriteeriumid ja olulise mõju  
indikatiivsed indikaatorid: 

TERVISEMÕJU VÄHENEMINE    

Eeldatavalt kaasnevate atmosfääri peenosakeste PM2,5 
põhjustatud haigusjuhud ja enneaegselt kaotatud eluaastad  
Sisekliimaklass   

KESKKONNAMÕJU VÄHENEMINE   

Tarbitud taastumatud loodusvarad t/el   
Kasutatud puitkütuste kogus t/el   
Tekkiv kasvuhoonegaaside kogus CO2 ekv t/el   
Tekkiv SO2 kogus elaniku kohta t/el   
Oluline mõju Natura 2000 alade võrgustikule EI/JAH   
 



Kriteeriumid ja olulise mõju  
indikatiivsed indikaatorid: 

ENERGIAJULGEOLEKU TAGAMINE   
Biokütuste osakaal mootorikütustest % ja/või taastuvenergia osakaal 
transpordis %   
Energiaks muundatud kodumaiste energiaallikate suhe sisemaisesse 
tarbimisse 
Elektritootmise võimsusvaru (kasutatav 
tootmisvõimsus/tipuvõimsusega-150MW)   
Elektrikatkestuste arv  
Soojuse muundamiseks kasutatud kodumaiste kütuste mitmekesisus, 
kütuseliikide arv   

ENERGIAMAHUKUSE VÄHENEMINE   

Sisemajanduse koguprodukti (SKP) tootmiseks vajalik primaarenergia 
kulu ehk primaarenergiaga varustatuse suhe SKP-sse MJ/EURSKP 

KONKURENTSIVÕIME PARANEMINE   

Majandusmõju SKP/el   
Äritegevuse efektiivsus tootlikkus töötaja kohta   
Ressursikasutuse efektiivsus ( kg/EURSKP, ha/EURSKP)   
 



Energiamajandusstsenaariumide reastamine: 

Energiatarbimise- ja energiavarustusstsenaariumide 
kombineerimise teel saadakse u 150 
energiamajandusstsenaariumit: 
1. Energiamajandusstsenaariumide võrdlemine ja 
reastamine toimub olulise keskkonna- ja tervisemõju, 
konkurentsivõime ja energiajulgeoleku indikaatorite 
arvväärtuste (arvutatakse) alusel 
2. Sensitiivsusanalüüs (CO2 kõrgem hind) parimaks 
osutunud stsenaariumeile 
3. (Ruumilise mõju visualiseerimine - EKA) 
4. Optimaalse energiamajandusstsenaariumi valik 
parimatest stsenaariumeist ehk ENMAK 2030 
meetmete optimaalseima rakendamismahu 
selgumine 



ENMAK 2030 ja KSH edasine ajakava: 

• KSH programmi täiendamine ja esitamine 
Keskkonnaametile heakskiidu saamiseks aprilli alguses 

• KSH aruande koostamine, mille käigus selgitatakse 
optimaalseim energiamajandusstsenaarium ehk 
valdkondade meetmete pakett aprill-juuni 2014 

• ENMAK 2030 eelnõu ja KSH aruande avalik väljapanek ja 
avalikud arutelud juunis või hiljemalt septembris 2014 

• KSH aruande täiendamine ja esitamine Keskkonnaametile 
heakskiidu saamiseks hiljemalt septembris 2014 

• ENMAK 2030 eelnõu ja rakendusplaani esitamine 
Vabariigi Valitsusele novembris 2014 



Laekunud seisukohad ja ettepanekud: 
• Keskkonnaministeerium 
• Rahandusministeerium 
• Kultuuriministeerium 
• Siseministeerium 
• Sotsiaalministeerium 
• Põllumajandusministeerium 
• Eesti Looduse Fond 
• Eesti Keskkonnaühenduste Koda 
• Sõmeru Vallavalitsus 
• Eesti Energia AS 
• Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit 
• Ragn-Sells AS 
• Eesti Turbaliit 
 



KSH programmiga nõus ehk  
ettepanekuid ei olnud: 

• Pärnu Maavalitsus (palub arvestada Pärnu 
maakonna tuuleenergeetika planeeringuga) 

• Riigikantselei (ettepanekud ENMAK 2030 
meetmetele on esitatud varem e-kirja teel) 

• Tartu Maavalitsus (palub täpsustada Lisa 8 
organisatsioonide nimekirja) 

• Kolga-Jaani Vallavalitsus 

• Jõhvi Vallavolikogu 



Ettepanekute läbivad teemad: 
• ENMAK 2030 meetmete loetelu täiendamise 

ettepanekud 
• Olulise mõju prognoosimeetodite kasutamisel olulise 

mõju indikaatorite loetelu täpsustamise välja toomine 
(tabel 1 ja tabel 3 omavaheline seos) 

• Mõju ruumilise ulatuse ja tabel 4 täpsustamine 
• Jäätmete tekke ja veekasutuse mõju olulisus ja 

käsitlemine indikaatoritena  
• Puidukasutuse mõju, sh ehitusmaterjalina, 

puidutagavarale, CO2 bilansile 
• Natura eelhindamise aruande korrigeerimine 
• Enegia- ja kliimapaketi 2030 eesmärkidega arvestamine 
• Sisekliimaklass tervisemõju vähenemise indikaatorina 
• KSH ajakava täpsustamine 



KSH dokumentatsioon: 

KSH koostamisega seotud materjalid, sh 
valdkondade stsenaariumide koostamise 
aruanded ja kõigi teostatud analüüside 
kokkuvõtted on üleval ENMAK 2030 kodulehel 
www.energiatalgud.ee 

 

Täname tehtud ettepanekute ja 
kaasamõtlemise eest! 

http://www.energiatalgud.ee/
http://www.energiatalgud.ee/
http://www.energiatalgud.ee/
http://www.energiatalgud.ee/
http://www.energiatalgud.ee/


Natura eelhindamise tulemused 
ENMAK 2030+ KSH programmi  

avalik arutelu 

Kaja Peterson, Meelis Uustal 

SEI Tallinn 

25 03 2014 Tallinnas 



Natura hindamise erisus 

keskkonnamõju hindamises 

• Otsustaja peab olema veendunud, et 

kavandatavat tegevust lubades ei kahjustataks 

Natura 2000 võrgustiku ala (elupaiku ja liike) 

• Lähtudes KeHJSest, tuleb eraldi koostada 

Natura hindamise peatükk ja muu looduskaitset 

puudutav peatükk KSH (ja KMH) aruandes 

 



Natura 2000 võrgustik: 608 ala 

  66 Linnuala 

542 Loodusala 

Allikas: Keskkonnateabe keskus, 2012 

60 elupaigatüüpi 

99 liiki 



Merega piirnevad ja merel asuvad 

Natura 2000 võrgustiku alad 

Allikas: Keskkonnaagentuur, november 2013 

69 ala maismaa piiriga ja  

4 ala ilma maismaa piirita 

 

Majandusvööndis (EEZ)  

pole veel alasid määratud 



ENMAK 2030+ eeldava mõju 

allikad Natura 2000 aladele 
1.Kõige suurema mõjuga on elupaiga/elupaigatüübi füüsiline kahjustamine, 

mida omakorda mõjutab alade terviklikkust.  

2.Teise suurema mõjuga Natura 2000 võrgustiku aladele on ENMAKi kontekstis 

need tegevused, millega tekitatakse lindude ja loomade liikumisele, sh 

rändeteedele füüsiline takistus (näiteks kõrgepinge õhuliinid, 

tuulegeneraatorid, sõiduteed ja raudteed) ja hüdrojaamade paisud kaladele.  

3. Kolmanda mõjuna võib märkida seniste elupaikade teisenemist 

majandustegevuse muutumise tõttu, näiteks biomassi (puidu, sh 

energiavõsa) kasutamisel elektri ja sooja tootmiseks võib osutuda 

majanduslikult otstarbekamaks hakata kasvatama teatud kiirekasvulisi 

puuliike monokultuuris suurtel aladel, mis on varem on olnud kas 

looduslikult uuenenud mets või püsirohumaa.     

4. Neljanda rühma mõjusid moodustavad kolme eelmise mõju tulemusena 

halvenev õhu- ja/või veekvaliteet, mis mõjutab mõnda liigielupaika eraldi või 

elupaigatüüpi (3260 jõed ja ojad) tervikuna. 



Oluline mõju Natura 2000 

võrgustiku aladele ENMAK 2030+ 

eesmärkide ja meetme kaupa  



Natura hindamine jätkub 

• Eelhindamise tulemusena selgus, et suure arvu (30) meetmete mõju on 

ebaselge ja vähemalt kolme meetme rakendamisel (Rail Baltic ja uued 

kõrgepingeliinid) on eeldatavalt oluline negatiivne mõju Natura 2000 

võrgustiku aladele. Samuti vajab edaspidi selgitamist energiamajanduse 

stsenaariumitega, eelkõige loodusvarade kasutamisega kaasnev mõju. 

• Seega tuleb Natura hindamist jätkata järgmises etapis asjakohase 

hindamisega, mille  käigus tuleb välja selgitada eelhindamise 

tulemusena ebaselgeks jäänud mõjud ja ennetada vähemalt kahe 

meetmega (Rail Baltic ja kõrgepingeliinid) eeldatavalt kaasnevat 

negatiivset mõju Natura 2000 võrgustiku aladele ning täiendavalt 

hinnata energiamajanduse stsenaariumitega kaasnevat mõju.  
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Arengukava, KSH ja Natura hindamise 

menetluse skeem 



ENMAK 2020 KSH prognooside  

realiseerumine ja metoodika võrdlus 

ENMAK 2030-ga 
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ENMAK 2020 KSH metoodika - 1 

• ENMAK eesmärkide kooskõla keskkonnaeesmärkidega 
hindamine – kirjeldav/analüüsiv 

• Stsenaariumite püstitamine põlevkivi kasutamiseks (elekter, kt- 
soojus, õli), soojusetootmiseks ja biodiisli osakaalu 
suurendamiseks transpordikütuste tarbimises  

• Stsenaariumite keskkonnamõju kvantitatiivne hindamine mudelite 
EcoSenseWeb (väliskulude võrdlus) ja LEAP (emissioonide 
võrdlus) abil 

• Stsenaariumite keskkonnamõju kvalitatiivne hindamine - kolme 
hindaja hinnang 27 kriteeriumi alusel 

• ENMAK eesmärkide ja meetmete keskkonnamõju kvalitatiivne 
hindamine – kolme hindaja hinnang 27 kriteeriumi alusel 

• Eraldi vaatluse all riigipiiriülene keskkonnamõju ja mõju Natura-
aladele 

• Eelpool kirjeldatud töö tulemuste põhjal ettepanekud 
keskkonnamõju ärahoidmiseks/ leevendamiseks 



ENMAK 2020 KSH metoodika - 2 

• Aluseks ENMAK versioon 6 (juuni 2008), 
KSH töörühma ettepanekute arvestamine 
ver-s 7 (sept 2007) 

• Statistika 2006. aasta andmete alusel 

• Tuumaenergia oli arvestatud importenergiana 



 

 

 

Keskkonnamõju 

(9 krit) 

1.CO2 emissiooni  tase suureneb või väheneb 

2. SO2 jt õhu saastainete 
emissiooni  tase 

suureneb või väheneb 

3. Maaressurss territooriumi vajadus, maa sihtotstarbe 

muutumine 

4. Veeressursi vajadus vee tarbimine, maht 

5. Veekvaliteet  vee ökoloogiline ja keemilise seisundi 

muutumine 

6.Jäätmete käitlemise, sh 
ladustamise vajadus 

jäätmete maht, jäätmehoidla maht ja vajadus; 

erijäätmehoidla vajadus 

7. Natura 2000 võrgustiku 
sidusus 

ala(de) füüsilise ja funktsionaalse toimimise 
muutumine; elupaigatüüpide ja liigi elupaikade 
soodsa seisundi muutumine  

8. Riigipiiriülene 
keskkonnamõju 

kahte või enamat riiki, sh nende keskkonda 

mõjutav tegevus 

9. Väliskulud suurenevad või vähenevad 

ENMAK 2030 
KSH 

TARBITUD TAASTUMATUD 
LOODUSVARUD; 

KASUTATUD PUIKÜTUSTE 
KODUS 



 

 

 

Majandus-
mõju 

(12 krit) 

1. Energiakandja toormega  varustuskindlus  
tavaolukorras 

energiakandja toore: põlevkivi, maagaas, tuumakütus, 

tuul, biogaas, põlevkivigaas, turvas 

2. Energiakandja toormega varustuskindlus 
eriolukorra puhul 

eriolukord: tehniline rike, energiakandja toorme füüsiline 

kättesaamatus, sh poliitiline põhjus 

3. Energia tippkoormuse 
tasakaalustamise/kompenseerimise  tase 

eelkõige oluline tegur tuuleenergia puhul, mis vajab 

gaasiturbiinide kompenseerivat võimsust  

4. Sõltuvus importenergia hinnast suureneb/väheneb 

5. Energiahinna prognoositavus näitab, kuivõrd saab Eesti/EL mõjutada regulatiivsete 
meetmetega (politiilise otsusega) hinda; 
paraneb/halveneb  

6. Hinna stabiilsus suureneb või väheneb 

7.Omahind võrreldes 2007. aastaga suureneb või väheneb 

8.Riigi majanduse konkurentsivõime paraneb/halveneb 

9. Toodete ja teenuste energiamahukus suureneb/väheneb 

10. Tehnoloogiline energiatõhusus paraneb/halveneb  

11. Ehitiste energiatõhusus paraneb/halveneb  

12. Energiatarbimine suureneb/väheneb 

ENMAK 
2030 KSH 

Biokütuste osakaal mootorikütustest ja/või taastuvenergia osakaal transpordis %; energiaks muundatud 

kodumaiste energiaallikate suhe sisemaisesse tarbimisse; elektrotootmise võimsusvaru; elektrikatkestuste 

arv; soojuse muundamiseks kasutatud kodumaiste kütuste mitmekesisus; SKT  tootmiseks vajalik 

primaarenergia kulu; SKT/el kohta; äritegevuse efektiivsus/tootlikkus töötaja kohta; ressursikasutuse 

efektiivsus 



 

 

Sotsiaalne 
mõju  

(6 krit) 

ENMAK 2030 
KSH 

1. Transpordiga seotud riskid 
inimesele ja keskkonnale 

toorme transpordiga seotud keskkonnamõju 
(tolm, müra, kiirgus) ja riskid tervisele  

2. Piiranguid regionaalsele 
arengule 

kvaliteetse joogivee olemasolu; kvaliteetse õhu 
olemasolu, terviseriskid, tööjõu olemasolu jms 
apsektid, mis mõjutavad piirkondlikku(kohalikku) 
arengut  

3. (Kohalike) elanike elukvaliteet vajadus kolida ära, põllumaa ja -mullaviljakuse 
muutumine; sotsiaalinfrastruktuuri (kool, 
lasteaed, jms) muutumine  

4. Riskid inimese tervisele ja 
looduskeskkonnale 

 

TERVISEMÕJU 

hingamisteede haiguste dünaamika; 
kiirgushaiguse dünaamika; õhukvaliteedi,  
veerežiimi ja valgusrežiimi muutumine  

PEENOSAKESTE PM2,5 PÕHJUSTATUD 
HAIGUSJUHUD; 

PM2,5 TULEMUSENA ENNEAEGSELT KAOTATUD 
ELUAASTAD 

SISEKLIIMAKLASS 

5. Toiduhind suureneb või väheneb 

6.Energia tarbijahind suureneb või väheneb 



ENMAK 2020 eesmärkide ja meetmete kooskõla 

keskkonnaeesmärkidega 

• ENMAKi eesmärgid on kooskõlas Eesti 
õigusaktide, rahvusvaheliste lepete ja EL 
õigusaktidega, admin>rakendusmeetmed 

KSH töörühm on teinud töö käigus ettepanekuid 
arengukava täiendamiseks, näiteks: 

• Biokütuste osakaalu suurendamine 
transpordikütuste tarbimises vajab 
rakendusmeetmeid varem kui 2010 

• Taastuvenergia (avamere tuuleparkide) 
üleriigiline planeerimine vajalik varem kui 2010 



Tootmisvõimsused 2020.a (2007.a. koostatud ENMAK stsenaariumid) 

Stsen. Tootmisvõimsused aastal 2020 (MW) 

Põlevkivi Tuul 
Gaasi-
turbiin 

Tuuma-
jaam 

KTJ KOKKU 

0/0 2150 50 0 0 200 2450 

A/6 400 250 100 1200 200 2150 

B/4, B2 400 1200 1200 0 200 3000 

C/2 800 400 400 400 200 2200 

C2/3 400+400 400 400 400 200 2200 

D/1 1200 400 400 0 200 2200 

E/5  900 500 700 0 200 2300 

E/7  900 500 700 0 200 2300 

E/8  900 500 700 0 200 2300 

TEGELIK, 
2013, 
sept* 

1997 276 266 0 177 2739 

*  Elering Sh. Prügi 17MW 

HEJ 6,6MW 



Stsenaariumid (alates 2016, v.a. 0-sts) Eksperthinnang 

(3 hindajat,  

27 kriteeriumi) 
Tähis Põlevkivi-elektri osakaal (Põ-EL) 

kogu tootmis-võimsuses,% 

Alus: PõKK 20 milj t/a kuni 2015, siis 
15 milj t/a  

Põlevkivi kasutamine, 
elektriks:õliks, 
vahekord 

 

0 

Täna 

Põ-EL 88 80:20 -18,3 

D Põ-EL 55 70:30 -14,7 

C Põ-EL 36 50:50 -10,3 

C2 Põ-EL 18 (+18 k.süsi) 30:70 -10,3 

B Põ-EL 13/19  30:70 -7,7 

E Põ-EL 39 60:40 -7,3 

A Põ-EL 19 30:70 -12,0 

8 Põ-EL 39 (Põ 25 milj t/a) 30:70 -17,0 

TEGELIK 
2013 

Põ-EL 73 (Põ 18 milj t/a) 70:30 Ei ole hinnatud 

Kvalitatiivne hindamine 



CO2 emissioonide trend – 

stsenaariumide võrdlus 

Suurem keskkonnakoormus - stsenaariumid 8, 0, D 

Väiksem keskkonnakoormus - A-, B-, 7, C- ja C2-stsenaariumil  

LEAP mudel 



SO2 emissioonide trend – 

stsenaariumide võrdlus 

Suurem keskkonnakoormus - stsenaariumid 0, C2, 8 
Väiksem keskkonnakoormus – 7, B, A, E, C- ja D 

LEAP mudel 



Soojusestsenaariumide keskkonnamõju 

(kvalitatiivne hindamine) 

Stsenaarium Kirjeldus Keskmine hinnang 

0-stsenaarium 

Tänane olukord jätkub 

Maagaas 

48% maagaasi 

Põ 13% 

Põ-õli 7% 

Puit+turvas 20% 

-6 

Stsenaarium 1 

Maagaasi-põlevkivi/-õli 

25 % maagaasi 

Põ 15%  

Põ õli 20% 

Puit-turvas 20% 

Olmejäätmed 5% 

-1 

Stsenaarium 2 

Biomass 

 

TÄNANE OLUKORD 

30 % maagaasi 

Põ 8% 

Põ õli 5% 

Puit+turvas 32% 

Olmejäätmed 10% 

5 



Biodiisli osakaalu transpordikütuste tarbimises suurendamise 

stsenaariumid 

Stsenaarium Kirjeldus Hinnang 
keskkonnamõjule 

0-stsenaarium 

Jätkub tänane olukord 

TÄNANE OLUKORD 

98 % import Negatiivne majandusmõju, 
väike keskkonnamõju 

Stsenaarium 1 85% import, 15% toodetakse 
kohapeal 

Negatiivne majandusmõju, 
väike keskkonnamõju 

Stsenaarium 2 70% import, 30% kohapeal 
toodetud 

Keskmine  majandusmõju, 
keskmine negatiivne 
keskkonnamõju  

Stsenaarium 3 50: 50 Suur positiivne 
majandusmõju, suur 
negatiivne keskkonnamõju 



Ülevaade KSH soovituste realiseerumisest 

• LEAP mudel 

• 2007.a prognoositud CO2 ja SO2 

emissioonide võrdlus tegelikega 

• Erinevuste põhjused 

• Uus prognoos 

• Järeldused 



Prognooside ja tegelike tulemuste võrdlus 

Prognoos 2007.a. 2007 2008 2009 2010 

Tarbimine (GWh) 7 045 7 066 7 124 7 229 

Neto eksport (GWh) 281-296 271-295 239-298 178-400 

Tootmine (GWh) 9505-9520 9515-9539 9552-9611 9621-9843 

CO2 emissioon (milj.t) 16,0-20,6 16,0-20,6 16,1-20,7 16,1-20,7 

 - uus kalkulatsioon 19,9 17,5 14,3 18,8 

SO2 emissioon (tuh.t) 68,9-71,9 68,1-71,1 67,5-70,5 66,4-69,4 

 - uus kalkulatsioon 92,4 72,7 52,6 79,9 

Tegelik olukord 2011 2007 2008 2009 2010 

Tarbimine (GWh) 7 180 7 427 7 080 7 431 

Neto eksport (GWh) 2 420 941 -82 3 254 

Tootmine (GWh) 12 189 10 581 8 779 12 964 

CO2 emissioon (milj.t) 18,8 17,2 14,3  

SO2 emissioon (tuh.t) 88,0 69,4 54,8  



Muutused peale 2007.a prognooside tegemist (1) 

•Statistika emissioonide kohta on tagantjärele muutunud arvutamismetoodika 

tõttu 

– CO2 emissioonid vähenesid 10% 

– SO2 emissioonid kasvasid 2% 

•SKP oli prognoositust erinev  

 

 

 

•Elektri tarbimine kasvas prognoositust kiiremini  

 2000-2010 keskmiselt +3,2% 

 Prognoositud +1,5% 

 Uus prognoos +2,2% 

 

 

 

Elektri tarbimine  

(GWh) 

2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

Prognoos 7 045 7 066 7 124 7 229 7 778 8 309 8 686 9 080 

Tegelik/  

Uus prognoos 
7 180 7 427 7 080 7 431 8 285 9 238 10300 11483 

  
2007 2008 2009 2010  2011-2015 2016-2020 2021-2030 

SKT kasv 7,1% 1,0% 2,8% 5,0% 5,0% 4,5% 3,0% 

Tegelik kasv /  

Uus prognoos 
6,9% -5,1% -13,9% 3,1% 3,0-3,5%     



•Soojuse tarbimine on vähenenud 

Soojuse tarbimine  

(GWh) 

2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

Prognoos 9 233 9 233 9 233 9 233 9 233 9 233 9 233 9 233 

Tegelik 9 068 8 284 8 064 8 752 8 708 8 665 8 622 8 579 

•Elektri eksport ja seetõttu elektri tootmine kasvas 

•Elektri import kasvas 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tootmine 8 513 8 483 8 527 10 159 10 304 10 205 9 731 12 189 10 581 8 779 12964 

Import  0 496 412 93 347 345 251 345 1 369 3 025 1 100 

Eksport  1 303 1 118 1 102 1 989 2 141 1 953 1 001 2 765 2 310 2 943 4 354 

Neto 

eksport 
1 303 622 690 1 896 1 794 1 608 750 2 420 941 -82 3 254 

Muutused peale 2007.a prognooside tegemist (2) 



• Uued tootmisvõimsused peale 2007.a: 
+  68 MW Tallinna, Tartu ja Pärnu EJ  

+120 MW tuuleenergia 

+  43 MW puidu kasutamine Narva EJ-s 

 

• Planeeritavad tootmisvõimsused: 
+250 MW gaasiturbiinid (vaid tasakaalustamiseks) 

+308 MW põlevkivi uus energiaplokk + õlitehas 

+  17 MW Iru prügipõletusjaam 

+ 425 MW tuulenergiat ehitamisel + liitumine rajatu 

 

• Sulgemise edasilükkumine: 
Väävlipuhastusseadmed 4 energiaplokile 

Võimalus kasutada puhastusseadmeteta energiaplokke piiratud kasutusajaga 2016-

2023.a  17 500 tundi. 

 

Muutused peale 2007.a prognooside tegemist (3) 



Elektri ekspordi lõpetamine annab emissioonide kokkuhoidu: 

CO2 emissioonidest 5-21% (1,2-3,7 milj.t) ja SO2 emissioonidest 3-30% (0,9-15,6 tuh.t)  

 

Tarbimise jäämine samale tasemele koos madala ekspordiga (500 GWh) annab kokkuhoidu: 

CO2 emissioonidest 17-31% (4,0-5,3 milj.t) ja SO2 emissioonidest 10-35% (2,3-30,3 tuh.t). 

 

 

 

 

Emissioonide prognooside võrdlus 

Emissioonid 2010 2015 2020 2025 2030 

CO2 

(milj.t) 

2007 prognoos 15,8-20,4 17,0-21,6 14,2-20,8 14,6-21,6 15,5-22,6 

2011 prognoos 18,8 17,7-22,1 18,7-22,2 15,5-22,6 17,2-24,0 

2011 ilma 

expordita 18,8 14,0-18,5 15,9-19,8 13,1-21,1 15,1-22,8 

2011 en.sääst 18,8 13,3-17,8 14,0-18,1 11,0-18,6 11,9-19,4 

SO2 

(th.t) 

2007 prognoos 63,5-65,5 55,4-67,6 7,0-70,2 7,2-72,0 8,2-74,2 

2011 prognoos 79,9 41,3-86,0 29,2-91,5 23,6-97,2 27,1-103,1 

2011 ilma 

expordita 79,9 28,7-70,4 26,0-78,5 22,5-86,6 26,2-95,2 

2011 en. sääst 79,9 26,7-66,8 23,5-68,0 21,3-69,7 24,4-72,8 



Järeldused 

• Tegelikud CO2 ja SO2 emissioonid on 2007.a. 

prognoositust kõrgemad, sest elektri tootmine 

kasvas oodatust enam suuremahulise elektri 

ekspordi tõttu. 

• Põlevkivi elekter on jätkuvalt peamine tegija, 

kuna Euroopa Komisjon andis Eestile erandi -  

võimaluse pikendada vanade energiaplokkide 

kasutamist  aastani 2023, mis suurendab 

emissioone. 


