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sissejuhatus

„Eesti keskkonnaseisundi näitajad 2009” on väljaanne, mis 
annab ülevaate Eesti keskkonnaseisundi kohta. Keskkonna-
seisundi iseloomustamiseks on kasutatud keskkonnaseisundi 
näitajaid ehk keskkonnaindikaatoreid. Kuigi seekordne välja-
anne on kokkuvõte raamatust „Keskkonnaülevaade 2009”, on 
keskkonnaseisundit kajastavad indikaatorid valitud selliselt, 
et need oleksid võrreldavad Euroopa Keskkonnaagentuuri 
väljatöötatud indikaatorite põhikogumiga (Core set of indica-
tors, CSI) ning Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni 
(OECD) keskkonnaindikaatoritega. Seetõttu sisaldab „Eesti 
keskkonnaseisundi näitajad 2009” ka selliseid aegridu, mida 
raamatust „Keskkonnaülevaade 2009” ei leia.

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus koostas esimese 
indikaatoritel põhineva ülevaate keskkonnaseisundist 2007. 
aastal, kui ilmus vaid ingliskeelne väljaanne „Environmental 
Review 2005: an Indicator-Based Summary”.
 
Käesolevas väljaandes kajastatavad teemad on metsandus, 
kalandus, maavarad, kliima, õhu- ja veekvaliteet, elusloodus, 
jäätmed, aga ka keskkond ja tervis ning maakasutus. Et Eesti 
keskkonda mõjutavad oluliselt energeetika- ja transpordi-
sektor, on ka nende valdkondade näitajad leidnud väljaandes 
kajastamist.

Keskkonnaindikaatoritel tuginev väljaanne on koostatud 
mõeldes eelkõige otsustajatele. Raamat sisaldab iga peamise 
keskkonnateema kohta strateegilist eesmärki, aegrida, analüüsi 
ja hinnangut. Analüüs ja hinnang tuginevad värskeimatel and-
metel, mis on olnud 2009. aasta teises pooles kättesaadavad. 
Materjal on esitatud kontsentreeritult, et oleks võimalik toimu-
vast kiiresti ülevaade saada, põhjalikuma huvi korral saab lugeja 
lisateavet raamatust „Keskkonnaülevaade 2009” või muudest 
valdkondlikest väljaannetest.

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse väljaanded on 
kättesaadavad aadressilt http://www.keskkonnainfo.ee



1. Energeetika
Primaarenergia tootmine ja tarbimine
Taastuvenergia tootmine ja tarbimine
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Primaarenergia tootmine ja tarbimine
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

energiatarbimise kasvu aeglustamine ja stabiliseerimine, •	
 varustades samal ajal inimesi piisava koguse energiaga.

Primaarenergia tootmine ja energia lõpptarbimine SKT taustal (ahelindeks). Andmed: Statistikaamet. Märkus: Primaarenergia on energia, mida 
tarbitakse teisteks energialiikideks muundamata. Primaarenergia aastaressurss saadakse aasta alguse varu, aastase toodangu ja impordi summana.

Energiakulu sisemajanduse kogutoodangu ühe krooni 
kohta (energiamahukus) on Eestis neli korda suurem 
kui Euroopa Liidus keskmiselt

Primaarenergia vajadus ja energia lõpptarbimine •	
vähenesid oluliselt 1990-ndate esimesel poolel 
tulenevalt muutunud majanduslikust olukorrast. 
Alates 2000. aastast on energia tootmine ja tarbimine 
hakanud taas kasvama. Energiatarbimise suurene-
mist mõjutasid enim tarbimine, majanduskasv ning 
elukvaliteedi tõus.

Perioodil 2004–2007 kasvas primaarenergia toot-•	
mine 17%, peamiselt põlevkivitoodangu suurenemise 
tõttu. Sealjuures elektrienergia tootmine on kasvanud 
18%, kodumaine elektritarbimine aga 13%. Toodetud 
elektrist eksporditi 2007. aastal u 20%.

Kasvanud on ka põlevkiviõli toodang, millest pool •	
müüakse välisriikidesse.

Vananenud, energia suhtes ebatõhusa tehnika ja •	
tehnoloogiate jätkuv kasutamine on kaasa toonud 
hoonete suure energiatarbe, energia ülekande- ja 
jaotuskaod ning majanduse suure energiamahukuse, 
mis kõik suurendavad energianõudlust.

Energiakulu sisemajanduse kogutoodangu ühe •	
krooni kohta (energiamahukus) on vähenenud,  
ent siiski on energiakulu Eestis neli korda suurem kui 
Euroopa Liidus keskmiselt. Eestit ületavad energia-
mahukuselt vaid Rumeenia, Bulgaaria ja Leedu.

 Energiakulu sisemajanduse kogutoodangu ühe 
krooni kohta on vähenenud, kuid jääb siiski kõrgeks 
võrreldes Euroopa Liidu keskmisega.
	Energiatarbimine on kasvanud.
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taastuvenergia tootmine ja tarbimine
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

aastaks 2015 suureneb taastuvatest energiaallikatest toodetud •	
 elektri osakaal riigisiseses tarbimises vähemalt 8%-ni.

Kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava aastani 2015:
saavutada aastaks 2010 taastuvelektri osakaaluks 5,1% brutotarbimisest; •	
saavutada aastaks 2020 elektri- ja soojuse koostootmisjaamades toodetud •	

 elektri osakaaluks 20% brutotarbimisest.

Taastuvenergia osatähtsus energia tootmises ja tarbimises. Andmed: Statistikaamet.

taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia 
osakaal on väike

Energeetikasektor on üks suurimaid õhusaasteal-•	
likaid. Kohalikust toormest energiatootmine annab 
Eestile energeetilise sõltumatuse, kuid paraku on 
põlevkivil baseeruv energeetikasektor siiani üks  
suurimaid keskkonna saastajaid.

Keskkonna säästmise eesmärgil võetakse elektri-•	
tootmiseks üha enam kasutusele taastuvaid energia-
ressursse (biomass, hüdro- ja tuuleenergia), kuid 
siiski moodustab taastuvenergiast toodetud elektri 
osatähtsus elektri kogutarbimises vaid 1,5%.

Valdav osa Eesti taastuvenergiast toodetakse tuu-•	
leparkides, märgatavalt väiksema osa moodustavad 
hüdroelektrijaamad ning biomassist toodetud elekter.

Taastuvatest energiaallikatest pärinev elektriener-•	
gia toodang on küll suurenenud, kuid selle osatäht-
sus elektri kogutarbimises on jäänud üsna samale 
tasemele, sest paralleelselt on kasvanud ka elektritar-
bimine.

Taastuvenergia tootmise kasvu on soodustanud •	
tõusnud toetused — elektrituruseaduse muudatustega 
on alates 2007. aastast kehtestatud uus toetusskeem 
taastuvenergia tootjatele, mille järgi tõsteti taastuvast 
energiaallikast toodetud elektrienergia kohustuslikku 
ostuhinda 42% (115 sendini kilovatt-tunni eest). 
Lisaks ostukohustuse kasutamisele võivad taastuv-
energia tootjad saada toetust 84 senti/kWh võrku 
antud ja müüdud elektrienergia eest.

	Toetused taastuvenergia tootmisele on kasvanud.
	Taastuvatest energiaallikatest pärinev 
elektrienergia toodang on suurenenud.
	Taastuvatest energiaallikatest pärinev elektri-
energia toodang moodustab vaid viiendiku aastaks 
2015 seatud eesmärgist.





2. Transport
Veosekäive transpordiliikide kaupa
Sõitjakäive transpordiliikide kaupa
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Veosekäive transpordiliikide kaupa
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

arendada välja efektiivne, maanteevedusid vähendav asustus- ja tootmisstruktuur.•	

Veosekäive transpordiliikide kaupa. Andmed: Statistikaamet. Märkus: Veosekäive iseloomustab kaubaveol tehtud töö mahtu, mida mõõdetakse 
tonnkilomeetrites. Ühele tonnkilomeetrile vastab ühe tonni kauba vedu ühe kilomeetri kaugusele.

Maanteetranspordi veosekäibe trend on tõusev, 
2008. a vähenemine tulenes majanduslangusest

Eesti transpordisektoris veeti 2008. aastal kokku •	
ligi 90 miljonit tonni veoseid. Sellest tulenev veo-
sekäive ulatus 2008. aastal 15,35 miljardi tonnkilo-
meetrini. Rahvusvaheliste vedude osa veosekäibest oli 
12,23 miljardit tonnkilomeetrit (ligi 80%). 

Ajavahemikku 2000–2006 iseloomustab aasta-•	
aastalt suurenenud veosekäive maanteetranspordi 
kasvu tõttu. Aastal 2007 jäi veosekäive eelmise aastaga 
võrreldavale tasemele, kuid 2008. aastal vähenes veo-
sekäive oluliselt — ligi 25% võrra, seda nii siseriiklike 
kui ka rahvusvaheliste vedude vähenemise tõttu.

Suurem on langus olnud just rahvusvaheliste •	
vedude osas, mis viimasel paaril aastal on täheldatav 
eelkõige raudteevedude puhul. Samuti on võrreldes 
kümnendi algusega vähenenud rahvusvahelised veod 
maanteetranspordis. Üldine rahvusvaheliste vedude 
osakaal veosekäibest on seetõttu langenud 91%-lt 
2000. aastal 80%-ni 2008. aastal.

Veosekäibe suurima osatähtsuse moodustab maan-•	
teetransport, millele järgnevad raudteetransport ning 
meretransport. Õhutransport moodustab kogu veose-
käibest vaid 0,01%, samuti on marginaalse tähtsusega 
siseveetransport.

Ajavahemikul 2000–2006 suurenenud ning 2008. •	
aastal järsult vähenenud veosekäive on üheselt seos-
tatav muutustega üldises majandusolukorras ning ei 
viita kuidagi maanteevedusid vähendava asustus- ja 
tootmisstruktuuri väljakujunemisele. 

	Kuigi võrreldes ajavahemikuga 2000–2006 on veo-
sekäive 2008. aastal vähenenud, kajastavad muutused 
pigem üldist majanduslikku olukorda, mitte Eesti 
keskkonnastrateegias seatud eesmärkide täitmist.
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sõitjakäive transpordiliikide kaupa
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

arendada välja efektiivne, keskkonnasõbralik ja mugav ühistranspordisüsteem, •	
 mis tooks kaasa ühistranspordi reisijatekäibe kasvu.

Sõitjakäive transpordiliikide kaupa. Andmed: Statistikaamet. Märkus: Sõitjakäive iseloomustab sõitjate veol tehtud töö mahtu, mida mõõdetakse 
sõitjakilomeetrites. Ühele sõitjakilomeetrile vastab ühe sõitja vedu ühe kilomeetri kaugusele.

Riigisiseselt on ühistranspordi kasutamine pidevalt 
vähenenud

2008. aastal ulatus sõitjakäive kokku 4,8 mil-•	
jardi sõitjakilomeetrini. Ajavahemikul 2001-2008 
on üldine sõitjakäive mõnevõrra kasvanud, kuid 
võrreldes 1990. aastaga on see vähenenud 34% võrra. 
Viimaste aastate sõitjakäibe kasv on eelkõige tingitud 
märkimisväärselt tõusnud õhutranspordi osakaalust.

Sõitjakäibest suurima osatähtsusega on maantee-•	
transport (51%), millele järgnevad tähtsuse järjekorras 
õhu-, mere-, raudtee- ning siseveetransport.

Sõitjate üldarv on aga endiselt langemas. Kui 2001. •	
aastal kasutas Eesti veondusettevõtete teenuseid 249 
miljonit sõitjat, siis 2008. aastal 193 miljonit, s.o 56 
miljoni võrra vähem. Rahvusvahelistel vedudel on 
sõitjate arv samal perioodil aga kasvanud 4,4 miljonilt 
6,7 miljonini.

Riigisiseselt on ühistranspordi kasutamine pidevalt •	
vähenenud seoses ebaefektiivse ühistranspordisüs-
teemi (eriti maa-asulate vahel) ja sõiduautode arvu 
kasvuga.

Kui siseriiklikest vedudest on olulisim maantee-•	
transport, siis rahvusvaheliste vedude osatähtsus on 
suurim mere- ja õhutranspordis.

Üldine sõitjakäive on kasvanud eelkõige rahvus-•	
vaheliste vedude sõitjakäibe suurenemise tõttu. 
Võrreldes 2001. aastaga on 2008. aastaks sõitjakäive 
rahvusvahelistel vedudel kasvanud 78%, siseriiklik 
sõitjakäive on samal ajal kasvanud aga alla 8%.

	Viimaste aastate sõitjakäivet on küll iseloomusta-
nud mõningane kasv, kuid see on tulenenud valdavalt 
suurenenud reisimisest. Siseriiklikult pole sõitjakäibe 
kasv olnud kuigi märkimisväärne.
	Ühistransporti kasutavate inimeste üldarv on 
endiselt langemas.





3. Maakasutus
Põllumajandusmaa üldpindala ja kasutamata põllumajandusmaa

Täisehitatud alade ja karjääride pindala
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Põllumajandusmaa üldpindala ja  
kasutamata põllumajandusmaa
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

põllumajanduskasutusest väljas oleva ala osakaal kogu põllumajandusmaast peab •	
langema (baastase 5,5%).

Põllumajandusmaa üldpindala ja kasutamata põllumajandusmaa. Andmed: Statistikaamet.

söötisalade suurenemine ja võsastumine on viimastel 
aastatel pidurdumas

1990-ndate keskpaigaga võrreldes on põllumajan-•	
duse osatähtsus Eesti majanduses vähenenud ja meie 
põllumajandussektori konkurentsivõime jääb EL-i 
keskmisele alla. Siiski kasvatatakse-toodetakse suur 
osa Eestis tarbitavatest toiduainetest kohapeal.

Sotsiaalmajanduslike olude muutumise ning Vene •	
turu kadumise järel 1990-ndatel aastatel toimus Eesti 
põllumajandustootmises järsk langus ning suur hulk 
senistest põllumaadest jäi sööti. Viimastel aastatel on 
n-ö negatiivsed suundumused (söötisalade suurene-
mine, võsastumine) pidurdumas.

Sellel sajandil on põllumajandusloenduse tulemuste •	
alusel põllumajandusmaa kogupindala püsinud üsna 
stabiilsena. Samal ajal on järjepidevalt vähenenud 
kasutamata põllumajandusmaa pindala. Kui 2001. 
aastal moodustas kasutamata põllumajandusmaa  
73 961 hektarit ehk 8,5% kogu põllumajandusmaast, 
siis 2007. aastaks oli see näitaja langenud enam kui 
kaks korda, ulatudes 3,5%-ni.

Põllumajandusmaa kasutusest väljajäämise tagajär-•	
jel suureneb umbrohtude levik ning avatud põlluma-
jandusmaastikud võsastuvad, mis võib viia väärtuslike 
poollooduslike koosluste hävimiseni.

Et kunagistest põllumaadest on sageli sööti jää-•	
nud just tugevasti erosioonist haaratud, järsematel 
nõlvadel paiknevad põllud, siis nende väljalangemi-
sega haritavate maade seast on vähenenud tugevasti 
erodeeritud muldade osakaal põllumaadel.

Tõenäoliselt jätkub lähitulevikus kasutamata •	
põllumaade osatähtsuse suurenemine äärealadel. 
Samal ajal Eesti traditsioonilistes põllumajanduspiir-
kondades jätkub ja areneb tööstusliku iseloomuga 
põllumajandus.

	Kasutamata põllumajandusmaa osakaal kogu põl-
lumajandusmaast on langenud. Samuti on langenud 
kasutamata põllumajandusmaa üldpindala.
	Põllumajandusmaa kogupindala on viimastel 
aastatel püsinud üsna stabiilsena.
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täisehitatud alade ja karjääride pindala
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

mitmeotstarbeliste ja sidusate maastike säilitamine.•	

Täisehitatud alade ja karjääride pindala (ha). Andmed: CORINE maakatte andmebaas (1990, 2000 ja 2006).

täisehitatud alade lisandumine ohustab sidusate 
maastike säilimist

Perioodil 2000–2006 on CORINE maakatte  •	
andmebaasi järgi Eestis lisandunud 18,2 km2 hõredalt 
hoonestatud alasid. Peamiselt on elamualad tekkinud 
põllumajandusmaade asemele (12,2 km2), ehitusplat-
sidest on elamualadeks muutunud 2,6 km2, loodus-
likest rohumaadest ning põõsastikest 2 km2.

Tööstus- ja kaubandusterritooriume on juurde •	
tekkinud 4,6 km2 (sellest 2,2 km2 endistel põllu- 
majandusmaadel ja 1,3 km2 metsamaadel).

Uusi ehitusplatse on lisandunud 8,2 km•	 2, sellest 
5,6 km2 põllumajandusmaade ja 2,6 km2 metsamaade 
arvelt. 30% lisandunud ehitusplatsidest paiknevad 
endisel metsamaal. Koos ehitusplatsidega kasvas 
perioodil 2000–2006 täisehitatud alade pindala 
31 km2 võrra.

Võrreldes 2000. aasta CORINE maakattekaardiga •	
on karjääride pindala 2006. aastaks vähenenud 
11 km2 võrra.

Täisehitatud alade lisandumine ei ole küll protsen-•	
tuaalselt suur, ent erinevalt teistest muutustest võib 
seda lugeda pöördumatuks. Ehitiste aluseks ja nende 
lähiümbruseks muudetud põllumaid endises kasutu-
ses taastada ei ole reaalselt enam võimalik.

Enamik uusehitusrajoonidest on koondunud •	
Harjumaale, kus endiste põllumaade ja looduslike 
alade asemele on tekkinud 18 km2 täisehitatud alasid 
ning 2,5 km2 2000. aasta ehitusplatsidest on nüüdseks 
hoonestatud. Uusi ehitusplatse on lisandunud 3,8 
km2. Tartumaal on lisandunud 2,9 km2 ehitatud alasid 
ja ehitusplatse ning Pärnumaal 2,2 km2.

Perioodil 2000–2006 lisandunud hoonestatud •	
aladest paikneb mererannikust viie kilomeetri laiuses 
tsoonis 15,9 km2 ja uutest ehitusplatsidest 2,3 km2.

	Karjääride pindala on vähenenud.
	Hoonestatud alade kasv eelkõige Harjumaal, aga ka 
muude suuremate linnade ümbruses, viitab hoogus-
tunud valglinnastumisele, millega kaasnevad mitmed 
negatiivsed mõjud nii loodus- kui ka elukeskkonnale 
(sh liiklusummikud, müra, õhusaaste).





4. Kalandus
Kalapüük Läänemerest

Kalapüük siseveekogudest
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kalapüük Läänemerest
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

tagada kalapopulatsioonide hea seisund ning kalaliikide mitmekesisus ja  •	
 vältida kalapüügiga kaasnevat negatiivset mõju ökosüsteemile.

Kilu, räime ja tursa püük Läänemerest 1992. aastaga võrreldes. Andmed: Statistikaamet.

Räime- ja lestavaru on üsna hea, kiluvaru on vähene-
nud ning tursa- ja lõhevaru on jätkuvalt madalseisus

Läänemeres on neli rahvusvaheliselt reguleeritud •	
kalaliiki: räim, kilu, tursk ja lõhe. Nende liikide iga-
aastased püügikvoodid kehtestab Euroopa Liit.

Aastal 2008 püüti Läänemerest 83 575 tonni kala.•	
Võrreldes 1992. aastaga on enim kasvanud •	 kilu 

püük – kui 1992. aastal püüdsid Eesti kalurid 4139 
tonni kilu, siis 2008. aastal ulatus see näitaja 48 602 
tonnini, olles seega kasvanud peaaegu 12 korda.

1990-ndate keskel suurenenud •	 räimesaak langes 
2000-ndate alguses ja on viimastel aastatel jäänud 
üsna samale tasemele. Seevastu tursasaak on püsinud 
valdavalt allpool 1992. aasta taset. 2008. aastal püüti 
31 838 tonni räime ning 973 tonni turska.

Läänemere kiluvaru on veidi kahanenud.•	

Pärast 2004. aasta madalseisu on räime kudekarja •	
biomass hakanud taas suurenema tänu Läänemere 
keskosa ja Soome lahe räime jätkusuutlikule püügile. 
Seevastu Liivi lahe räimevaru on vähenenud.

Läänemere tursavaru on jätkuvalt madalseisus. •	
Selle põhjuseks on ülepüük ja suur kalastussuremus. 
Euroopa Komisjon on tursavarude taastamiseks koos-
tanud pikaajalise majandamise kava, mis näeb ette 
Läänemeres tursapüügi järk-järgulist vähendamist.

	Läänemere kiluvarud on veidi kahanenud, kuid 
varu üldseisu võib pidada suhteliselt heaks.
	Läänemere räimevarud on tänu jätkusuutlikule 
püügile hakanud taas paranema. 
	Tingituna ülepüügist ja kalastussuremusest on 
Läänemere tursavarud endiselt madalseisus.
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kalapüük siseveekogudest
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

tagada kalapopulatsioonide hea seisund ning kalaliikide mitmekesisus  •	
 ja vältida kalapüügiga kaasnevat negatiivset mõju ökosüsteemile.

Ahvena, koha ja haugi väljapüük siseveekogudest 1992. aastaga võrreldes. Andmed: Statistikaamet.

kohasaak on tema kesiste toitumistingimuste  
tõttu vähenemas, haugi varu heas ja ahvenavaru  
on rahuldavas seisus

Kuigi Euroopa Liidus on kalandus üks enam •	
reguleeritud valdkondi, ei reguleeri need määrused 
sisevete kalapüüki. Sisevete kalapüük tugineb Eestis 
valdavalt Peipsi ja Võrtsjärve kalapüügile.

Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve kalapüügi korraldus •	
põhineb Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni valitsuse 
vahelise koostöö kokkuleppel, mis määrab mõlema 
poole suurima lubatud kogupüügi ja muud kalavaru 
kaitsemeetmed.

Aastal 2008 püüti sisevetest 2749 tonni kala.•	
Ahvena väljapüük ulatus 1997. aastal 887 tonnini. •	

Seejärel püük vähenes kuni 2002. aastani, kui ahvenat 
püüti 246 tonni. Viimasel ajal on aga püük taas suure-
nenud, ulatudes 2008. aastal 759 tonnini.

Haugi väljapüük kasvas kuni 2002. aastani, kui •	
väljapüük siseveekogudest jõudis 200 tonnini. 2008. 
aastal vähenes aga väljapüük võrreldes eelmise aas-
taga järsult, kui püüti 90 tonni haugi.

Koha väljapüük püsis 1990-ndatel üsna stabiilsena, •	
kuid tõusis järsult käesoleva kümnendi alguses, 
ulatudes 2003. aastal 1787 tonnini. Viimastel aastatel 
on kohasaak pigem vähenenud, jäädes 2008. aastal 

668 tonnini.
Kuigi Peipsi üht peamist püütavat kalaliiki, koha, •	

leidub järves üsna arvukalt, on tema kasvukiirus 
kesise toidubaasi tõttu (tindi ja rääbise puudumisel) 
aeglane.

Latika ja haugi varu on heas ning ahvena ja särje •	
varu rahuldavas seisus.

Külmaveelembeste liikide, nagu siia, rääbise ja lutsu •	
arvukus on viimasel kümnendil vähenenud ebasood-
sate ilmaolude tõttu.

Viimastel aastatel on Võrtsjärves töönduslikku •	
tähtsust omavate kalaliikide varu stabiliseerunud ja 
pisut on tõusnud ka angerjasaak, kuid tulenevalt vii-
maste aastate vähenenud kalakasvatuslikust taastoot-
misest ei ole saakide olulist tõusu ette näha.

	Siseveekogude haugi varud on heas seisus.
	Kuigi koha on Peipsi järves üsna arvukalt, on tingi-
tuna tema aeglasest kasvukiirusest saak viimasel ajal 
pigem langenud.
	Siseveekogude ahvenavaru on rahuldavas seisus.





5. Metsandus
Metsamaa pindala ja metsaraie
Hoiu- ja kaitsemetsade pindala
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Metsamaa pindala ja metsaraie
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

metsakasutuses ökoloogiliste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike vajaduste •	
 tasakaalustatud rahuldamine väga pikas perspektiivis.

Metsaraie metsamaa osakaalu taustal Eesti maismaapindalast. Andmed: Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus, Statistikaamet.

statistilise metsainventuuri järgi on raiemahud 
hakanud langema

Metsamaa osakaal Eesti maismaapindalast on 50,6%.•	
Metsade pindala ja tagavara on suurenenud — see •	

on peamiselt tingitud põllumajanduslikust kasutusest 
väljalangenud maade metsastumisest (võsastumine). 
Peale selle on metsamaa pindala ja tagavara näitajad 
suurenenud metsainventeerimismetoodika muutuste 
tõttu 1999. aastal.

1990-ndatel tõusma hakanud raiemaht jõudis •	
rekordilisele tasemele 2000-ndate alguses, kui see oli 
ligikaudu võrdne puistute juurdekasvuga. 

Hindamismetoodikate erinevuse tõttu ei lange •	
statistilise metsainventuuri raiemahud kokku kogu-
raiega raiedokumentide alusel. Statistilise metsain-
ventuuri andmed viitavad alates 2003. aastast selgele 
raiemahtude langemisele. Koguraie raiedokumentide 
alusel viitab aga pigem raiemahtude stabiliseerumi-
sele viimastel aastatel. Erandiks on 2005. aasta, kui 
tingituna jaanuaritormi mõjust läks raiete põhimaht 
tormikahjustuste likvideerimisele.

Raiemahu kasv 1990-ndatel ning kõrged raiema-•	
hud 2000-ndate aastate alguses olid tingitud eelkõige 
raieküpsete ja viimastel aastatel majandamisest väljas 

olnud puistute suurest osakaalust, maareformi käigus 
eraomandisse jõudnud maade aktiivsest majandami-
sest, mehaanilise puidutöötlemise kiirest arengust ja 
kõrgest nõudlusest puidutoodete järele, eriti kinnis-
vara ja ehitussektoris.

Viimastel aastatel toimunud raiemahtude langust •	
on mõjutanud seni kasutamata metsamaa käibesse 
jõudmise vähenemine ning metsavarumise kasvavad 
kulud, aga ka pehmed ja lühikesed talved — raiet on 
parem teha külmunud pinnasel. Samuti on hakatud 
rohkem tegelema tooraine töötlemise ja teenuste osu-
tamisega ning on kasvanud ümarpuidu import.

Viimasel kümnendil on enam raiutud kuuse- ja •	
männipuistuid. Oluliselt vähem on raiutud haaba 
ja halli leppa, mille tulemusel vanemates puistutes 
nende osakaal võrreldes männi ja kuusega suureneb.

	Metsade pindala ja tagavara on viimase poolsajandi 
jooksul oluliselt suurenenud.
	1990-ndatel märgatavalt kasvanud raiemahud on 
viimastel aastatel statistilise metsainventuuri järgi 
hakanud langema. Samas koguraie raiedokumentide 
alusel näitab pigem raiemahu stabiliseerumist.
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Hoiu- ja kaitsemetsade pindala
Eesti metsanduse arengukava aastani 2010:

tõsta rangelt kaitstavate metsade pindala 10%-ni metsa kogupindalast.•	

Hoiu- ja kaitsemetsade pindala ning kaitstavate metsade osakaal. Andmed: Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus.

Rangelt kaitstavate metsade osakaal on 2007. aasta 
seisuga 8,2%

Kuni uue metsaseaduse jõustumiseni 2009. aasta •	
alguses jagati kaitstav mets hoiu- ja kaitsemetsadeks. 
Praeguseks on vastavad metsakategooriad aga metsa-
seadusest välja arvatud.

Statistilise metsainventeerimise 2007. aasta mõõt-•	
miste andmetel moodustasid hoiu- ja kaitsemetsad 
kokku 690 000 ha. Neist rangelt kaitstavaid hoiumetsi 
oli 180 000 ha ja kaitsepiiranguga metsi 498 000 ha.

Rangelt kaitstavate metsadena on arvestatud kaits-•	
tavate alade reservaadid ja sihtkaitsevööndid, metsise 
mängualad, I kategooria kaitstavate liikide elupaigad 
ja kasvukohad ning vähesel hulgal muid alasid (erine-
vad projektialad).

Kaitsemetsadeks loeti kaitsealade piiranguvöön-•	
did, uuendamata kaitsekorraga kaitstavad alad, 
veekaitsemetsad, infiltratsioonialad, looalad, metsise 
kaitsetsoonid ning hoiualad ja muud Natura 2000 
võrgustikku kuuluvad alad (väljaspool püsielupaiku ja 
kaitsealasid).

Omaette rühma moodustavad vääriselupaigad ehk •	
kuni seitsme hektari suuruse pindalaga kaitset vaja-
vad alad tulundus- või kaitsemetsas. Selliseid metsi 
oli 2007. aastal statistilise metsainventuuri andmetel 
8400 ha.

Hoiu- ja kaitsemetsad moodustasid 2007. aastal •	
kokku 31% kõigist metsamaadest. Seejuures Riigi-
metsa Majandamise Keskuse (RMK) hallatavatest 
metsadest moodustasid kaitstavad metsad ligikaudu 
35% ja muudest metsadest 29%. Rangelt kaitstavate 
metsade osakaal kõigist metsadest oli 8,2%, kaitsepii-
ranguga metsade osakaal 22,5% ja metsa vääriselupai-
kade osakaal 0,4%.

	Võrreldes kümnendi algusega on hoiu- ja kaitse-
metsade osakaal kasvanud. Samas viimastel aastatel 
on kaitstava metsa osakaal püsinud stabiilsel tasemel.





6. Maavarad
Põlevkivi toodang ja varu
Kaevandatud turba kogus
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Põlevkivi kaevandamine ja varu
Keskkonnastrateegia aastani 2030:

hoida põlevkivi kaevandamismaht alla 11,3 miljoni tonni;•	
maavarade keskkonnasõbralik kaevandamine, mis säästab vett, maastikke ja õhku, •	

 ning maapõueressursi efektiivne kasutamine minimaalsete kadude ja minimaalsete jäätmetega.

Põlevkivi arengukava
2015. aastaks on seatud kaevandamise ülempiiriks 15 miljonit tonni aastas.•	

Põlvekivi varu ja muutused põlevkivi toodangus. Andmed: Statistikaamet.

Põlevkivi kaevandmismaht on kasvanud

Põlevkivi on Eesti kõige tähtsam energeetiline •	
maavara. Üle 80% kaevandatud põlevkivist kasuta-
takse elektri- ja soojusenergia tootmiseks, sealjuures 
toodetakse põlevkivist üle 90% Eesti elektrienergiast. 
Veel kasutatakse põlevkivi kütteõli, õlikoksi, pigi, 
bituumeni jm tootmiseks.

Põlevkivi kaevandamise maht on 1990-ndate •	
algusega võrreldes küll langenud, kuid alates 1999. 
aastast on liikunud tõusvas joones. Kui 1999. aastal oli 
põlevkivi toodang 9,6 miljonit tonni, siis 2007. aastal 
ulatus see juba 14 miljoni tonnini.

Põlevkivi kaevandamismahu tõus on ühelt poolt •	
tingitud elektrienergia tootmise kasvust, teisalt 
on pidevalt tõusnud nõudlus põlevkivi kui õli- ja 
keemiasaaduste tooraine järele. Veelgi suuremat huvi 
tekitas õlitoorme vastu nafta hinna tõus.

Tingituna erinevatest metoodikatest ja seisu-•	
kohtadest põlevkivivarude määramisel, esitatakse 
põlevkivivarude suuruse kohta üsna erinevaid and-
meid. Põlevkivivarude arvutamise puhul on oluline 
arvestada majandusliku otstarbekuse ja tehnoloogiate 
võimalike muutustega, aga ka kaevandamisele seata-
vate keskkonnapiirangutega.

	Põlevkivitoodang kasvab ja on jõudnud lähedale 
2015. aastaks seatud ülempiirile 15 miljonit tonni 
aastas.
	Keskkonnastrateegia eesmärki, hoida kaevanda-
mismahte alla 2005. aasta taseme, pole seni suudetud 
täita.
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kaevandatud turba kogus
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

maavarade keskkonnasõbralik kaevandamine, mis säästab vett, maastikke ja õhku, •	
 ning maapõueressursi efektiivne kasutamine minimaalsete kadude ja minimaalsete jäätmetega;

hoida turba kaevandmise maht alla 1,074 miljoni tonni.•	

Kaevandatud hästilagunenud ja vähelagunenud turba kogus. Andmed: Statistikaamet.

turba kaevandmise maht ületab oluliselt juurdekasvu

Turba kaevandamine on olnud aastati üsna kõikuv, •	
sõltudes sademete hulgast. Eriti madalaks jäi kaevan-
damine vihmasel 1998. aasta suvel, ulatudes vaid  
334 000 tonnini. Keskmiselt kaevandatakse aastas aga 
ligikaudu miljon tonni turvast.

Vähe- ja hästilagunenud turba kaevandamine jagu-•	
neb ligikaudu pooleks. Erandiks olid aastad 1999–
2002, kui vähelagunenud turvas moodustas umbes 
80% kogu kaevandatud turbast. Viimastel aastatel on 
aga hästilagunenud turvast kaevandatud isegi rohkem 
kui vähelagunenud turvast, kuna nõudlus hästilagu-
nenud turba järele on kasvanud.

Küttena kasutatakse peamiselt hästilagunenud •	
turvast. Vähelagunenud turvas leiab eelkõige kasutust 
kasvusubstraadina. Hästilagunenud turvas paikneb 
raba pealmises kihis, moodustades umbes 15% kogu 
turbavarust, selle all lasuv vähelagunenud turvas 
moodustab aga umbes 85% kogu turbavarust.

Turbavarude jagunemine on Eesti territooriumil •	
ebaühtlane — suurimad turbavarud paiknevad Pärnu-
maa ja Ida-Virumaa soodes. Seetõttu erineb ka turba 
kaevandamine maakondade kaupa oluliselt — kõige 
rohkem kaevandatakse turvast Pärnu maakonnas 
(33%), järgnevad Tartu (17%), Ida-Viru (15%) ja Harju 
maakond (8%). Teiste maakondade osakaal jääb viie 
või vähema protsendi piirimaile.

Tallinna Ülikooli ökoloogia instituudi uuringu •	
kohaselt toodavad kõik looduslikus seisundis sood 
kokku aastas juurde 400 000 – 550 000 tonni turvast. 
Seega ületab turba kaevandamine hetkel aastast 
juurdekasvu, mistõttu praegust kaevandamist ei saa 
pidada jätkusuutlikuks.

	Arvestades looduslikes soodes aastaseks turba 
juurdekasvuks 400 000 – 550 000 tonni, ületab kae-
vandamine juurdekasvu umbes kahekordselt.
	Kuigi hästilagunenud turvas moodustab vaid 15% 
kogu turbavarust, on see viimastel aastatel moodusta-
nud ligi 60% kogu kaevandatavast turbast.





7. Kliima
Aasta keskmise õhutemperatuuri anomaalia
Aasta keskmise sademete hulga anomaalia

Osoonikihi paksus
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aasta keskmise õhutemperatuuri anomaalia

Aasta keskmise õhutemperatuuri anomaalia perioodide 1961–1990 ja 1961–2004 keskmise temperatuuri järgi. Andmed: EMHI.

Eesti aasta keskmist õhutemperatuuri iseloomustab 
tõusev trend

Eesti aasta keskmine õhutemperatuur on viimastel •	
aastatel olnud keskmisest kõrgem. Kõige ilmekamalt 
on näha muutusi anomaalia graafikutelt, kus aasta 
keskmisest temperatuurist on lahutatud standardpe-
rioodi (1961–1990, sinine tulp) või eelneva pikaajalise 
vaatlusperioodi (1961–2004, lilla tulp) keskmine õhu-
temperatuur. Toodud diagrammil on aasta keskmine 
õhutemperatuur Eestis arvutatud 21 meteoroloogia-
jaama vaatlusrea andmetel.

Aastate 2005–2008 keskmine õhutemperatuur •	
oli Eestis valdavalt kõrgem ajavahemiku 1961–2004 
õhutemperatuuri trendidest. Ka üksikute kuude 
keskmine temperatuur oli paljuaastasest keskmisest 
kõrgem. Kõige rohkem ületasid keskmist detsembri ja 
jaanuari õhutemperatuurid. Ainukeseks keskmisest 
külmemaks kuuks oli veebruar.

Kliima soojenemisega võib kaasneda äärmuslike ja •	
ohtlike ilmanähtuste esinemise sagenemine. Eestis on 
täheldatud viimasel perioodil väga sooje ja sademe-
terikkaid perioode kõrvuti suhteliselt külmade ning 
põuaste perioodidega.

Aastatel 2005–2008 sündisid mitmetes meteoro-•	
loogiajaamades ajavahemiku 1961–2008 õhutempera-
tuuri rekordid.

? Ajavahemikku 1961–2008 iseloomustab keskmise 
õhutemperatuuri tõus.
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aasta keskmise sademete hulga anomaalia

Aasta keskmise sademete hulga anomaalia 1961–1990 ja 1961–2004 keskmise järgi Eesti meteoroloogiajaamades. Andmed: EMHI.

Eesti aasta keskmist sademete hulka iseloomustab 
kasvav trend

Võrreldes õhutemperatuuriga on sademete terri-•	
toriaalne muutlikkus väga suur. Toodud diagrammil 
on aasta keskmine sademete hulk Eestis arvutatud 21 
meteoroloogiajaama vaatlusrea andmetel.

Kõige ilmekamalt on sademete muutused näha •	
anomaalia graafikutelt, kus aasta keskmisest 
sademete hulgast on lahutatud standardperioodi 
(1961–1990, sinine tulp) või eelneva pikaajalise vaat-
lusperioodi (1961–2004, lilla tulp) keskmine sademete 
hulk.

Kuigi aastate 1961–2008 Eesti keskmist sademete •	
hulka iseloomustab tõusev trend, ei saa seda sade-
mete hulga suure muutlikkuse tõttu usaldusväärseks 
pidada.

Aastatel 2005–2008 oli koguni kaks äärmusliku •	
sademeterežiimiga aastat — 2006. aasta kui sade-
metevaene ja 2008. aasta kui sajune, seda tingisid 
vastavalt 2006. aasta suve väga tugev põuaperiood 
ning 2008. aasta rohked sademed juunist augustini 
ning oktoobrikuus.

Kliima soojenemisega võib kaasneda äärmuslike ja •	
ohtlike ilmanähtuste esinemise sagenemine. Eestis on 
täheldatud viimasel perioodil väga sooje ja sademe-
terikkaid perioode kõrvuti suhteliselt külmade ning 
põuaste perioodidega.

Aastatel 2005–2008 sündisid mitmetes  •	
meteoroloogiajaamades ajavahemiku 1961–2008 
sademeterekordid.

?  Ajavahemikku 1961–2008 iseloomustab sademete 
hulga mõningane suurenemine, kuid sademete hulga 
suure muutlikkuse tõttu, ei saa kindlalt väita, et sade-
mete hulk on kasvanud.
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Osoonikihti kahandavate ainete kasutamine 1998-2007

osoonikihi paksus
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

kõrvaldada järk-järgult nii tööstusest kui ka kodumajapidamistest •	
 osoonikihti kahandavad tehisained.

Osoonikihi paksuse anomaalia pikaajalise keskmise (1979–1999) suhtes. Andmed: EMHI.
Osoonikihti kahandavate ainete kasutamine aastail 1998–2007. Andmed: Statistikaamet.

alates 1990. aastast on osoonikihi keskmine paksus 
olnud muutlik ja sageli õhem kui 1980-ndatel

Osoonikiht on atmosfääri osa, kus osooni kont-•	
sentratsioon on suurem kui mujal. Üldistatuna öeldes 
paikneb osoonikiht umbes 10–50 km kõrgusel terve 
maakera ümber. Osoonikiht kaitseb inimest ja kesk-
konda liigse ultraviolettkiirguse eest.

Osoonikihi aastane keskmine paksus on kül-•	
laltki kaudne iseloomustaja. Suvekuudel reguleerib 
osoonikihi paksust olulisel määral troposfääri ülaosa 
rõhuväli. Sealse kõrge õhurõhu korral on osoonikiht 
tavalisest õhem ja madala rõhu korral paksem. Aastast 
aastasse muutub osoonikihi suvine keskmine paksus 
sõltuvalt talvise pooluse suunas liikumise intensiivsu-
sest. Kui kevadel on osoonikiht tavapärasest paksem, 
siis on ta seda tavaliselt ka suvel. See asjaolu mõne-
võrra õigustab osoonikihi aastase keskmise paksuse 
kasutamist indikaatorina.

Alates 1990. aastast on osoonikihi keskmine paksus •	
olnud muutlik ja sageli õhem kui 1980-ndatel. 2005. 
aasta talvel oli Arktika kohal rekordiline osooniauk.

Sügisene osoonimiinimum on mitmel aastal olnud •	
tavalisest kestvam. Suviti on osoonikiht 1990-ndate 
alguseni olnud paksem madalrõhkkondade,  

viimasel 15 aastal veidi õhem kõrgrõhkkondade sage-
dasema esinemise tõttu.

Osoonikihti kahandavate ainete kasutamine Eestis •	
on 90% ulatuses lõpetatud.

On moodustatud osoonikihti kahandavate ainete •	
kasutamise, kogumise ja korraldamisega tegelevad 
asutused ning kord.

Täielikult halogeenitud freoonide (CFC) ja osaliselt •	
halogeenitud freoonide (HCFC) kasutuselevõtmine on 
oluliselt vähenenud.

On kehtestatud pädevusnõuded osoonikihti •	
kahandavaid aineid sisaldavate seadmetega tegeleva-
tele mehaanikutele ning tehnikutele, kes tegelevad 
nende seadmete installeerimise, lammutamise ja 
lekkekontrolliga ning kasutavad nimetatud ainete 
kogumis- ja taasväärtustamisseadmeid.

	Alates 1990. aastast on osoonikihi keskmine pak-
sus olnud muutlik ja sageli väiksem kui 1980-ndatel 
aastatel.
	Osoonikihti kahandavate ainete kasutamine Eestis 
on 90% ulatuses lõpetatud.







8. Õhukvaliteet
Peente osakeste kontsentratsioon linnades ja piirväärtuste ületamine

Saasteainete heitkogused PM10 ekvivalendis
Vääveldioksiidi kontsentratsioon linnas ja taustajaamades

Vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja ammoniaagi heitkogused
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Peente osakeste kontsentratsioon linnades 
ja piirväärtuste ületamine
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

keskmine päevade arv linnastunud aladel, mil peente osakeste kontsentratsioon ületab lubatud •	
taset (baastase 16 päeva/aastas), ning aastakeskmine peente osakeste kontsentratsioon linnaõhus 
peavad vähenema.

Peente osakeste kontsentratsioon linnaõhus. Andmed: EKUK.
Peente osakeste piirväärtuste ületamiste arv. Andmed: EKUK.

tingituna suurest liikluskoormusest on peente 
osakeste kõrge kontsentratsioon tallinna kesklinnas 
endiselt problemaatiline

Peente osakeste (PM•	 10) tasemed on jätkuvalt 
suureks probleemiks Tallinna kesklinnas paiknevas 
Liivalaia seirejaamas. Kui teistes seirejaamades on 
tasemed pigem stabiilsed või kahanevad, siis Liivalaia 
seirejaamas on täheldatav selge kasvutrend. Võrreldes 
varasemate aastatega suurenes piirväärtuste (50 µg/m3 
24h keskmine, 40 µg/m3 aasta keskmine) ületamiste 
arv 2008. aastal Liivalaia seirejaamas oluliselt.

Kõrge peente osakeste sisaldus kesklinna välisõhus •	
on tingitud peamiselt maanteetranspordist. Oma 
mõju võis avaldada ka Liivalaia seirejaama läheduses 
toimuv ehitustegevus. Valdavalt eramajade piirkonnas 
on aga oluliseks saasteallikaks puidu ning puidujäät-
metega kütmine.

Olukorra parendamiseks tuleks vähendada moo-•	
torisõidukite hulka Tallinnas, suunata intensiivsed 
liiklusvood elu- ja puhkerajoonidest eemale.

	Peened osakesed on kõige probleemsemad saaste-
ained Tallinna kesklinna välisõhus.
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saasteainete heitkogused PM10 ekvivalendis
Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete 

summaarsete heitkoguste vähendamise riiklik programm aastateks 2006–2015:
PM•	 10 heitkogused peavad vähenema 

 (aastaks 2015 püstitatud eesmärk primaarsetele osakestele on 16 520 tonni aastas).

Saasteainete heitkogused PM10 ekvivalendis. Andmed: ITK.
Primaarsete ja sekundaarsete tahkete osakeste heitkogused tegevusalade kaupa PM10 ekvivalendis. Andmed: ITK.

PM10 heitkogused on viimastel aastatel vähenenud, 
kuid 2007. aastal tõusid märgatavalt

PM•	 10 heitkoguste üle peetakse Eestis arvet alates 
2000. aastast. Heitkogused on saadud läbi ekspert-
hinnangute ning ei põhine ettevõtetelt kogutavatel 
andmetel. Ajavahemikul 2000–2006 vähenesid heit-
kogused 28%. 2007. aastal on toimunud aga heitko-
guste suurenemine (20% võrreldes 2006. aastaga).

Heitkoguste vähenemine aastatel 2000–2006 on •	
tingitud keskkonnakaitseliste meetmete rakenda-
misest Narva elektrijaamades. 2007. aastal kasvasid 
aga heitkogused suhteliselt järsult tingituna põlevkivi 
põletamise suurenemisest energeetikas. 

Peamiselt pärinevad peente osakeste heitkogused •	
energeetikast ja liikuvatest saasteallikatest, vähemal 

määral ka tööstusest ja põllumajandusest. Heitkoguste 
muutustele avaldavad kõige suuremat mõju Narva 
elektrijaamad.

Otse atmosfääri emiteeritavad primaarsed osakesed •	
moodustavad peente osakeste heitkogustest ligikaudu 
20%, atmosfääris läbi eeldusainete (SO2, NOx, NH3 ja 
lenduvad orgaanilised ühendid) oksüdatsiooni moo-
dustunud sekundaarsed osakesed aga umbes 80% 
heitkogustest.

	Trendi seisukohalt on olnud suundumus posi-
tiivne, kuigi 2007. aastal toimus peente ja eriti peente 
osakeste heitkoguste suhteliselt järsk kasv.
	Kui täidetakse plaanitud meetmeid, siis on püsti-
tatud eesmärgid võimalik saavutada.
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Vääveldioksiidi kontsentratsioon 
linnades ja taustajaamades 
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

keskmine päevade arv linnastunud aladel, kui vääveldioksiidi kontsentratsioon ületab lubatud •	
taset, peab vähenema.

Vääveldioksiidi kontsentratsioon linnaõhus. Andmed: EKUK.
Vääveldioksiidi kontsentratsioon taustajaamade õhus. Andmed: EKUK.

Vääveldioksiidi kontsentratsioon nii linnaõhus kui 
taustajaamade õhus on viimasel ajal jäänud allapoole 
piirväärtusi

Seire näitab, et poliitilised meetmed väävlisisal-•	
duse piiramiseks vedelkütustes on vilja kandmas 
— vääveldioksiidi tasemed on aastate lõikes pidevalt 
vähenenud. Seniste arengute jätkumisel võib eeldada 
aastakümneid kogu Euroopat mõjutanud väävliprob-
leemi lahenemist.

Muutunud on ka teiste kütuste kasutamise osakaal •	
— kõrge väävlisisaldusega masuudi kasutamiselt on 
üle mindud maagaasi ja puidu põletamisele. Samuti 
on suurenenud madalama väävlisisaldusega põlev-
kivi- ja kergekütteõli kasutamine. Vääveldioksiidi 
heitkoguste vähenemine on põhjustatud ka uue 
tehnoloogia rakendamisest põlevkivi kasutavates 
elektrijaamades.

2008. aastal jäid SO•	 2 tasemed kõikjal jaamades 
madalamaks kui vastav tunnikeskmine ja ööpäevakesk-
mine piirväärtus (vastavalt 350 µg/m3 ja 125 µg/m3).

Vääveldioksiidi suhteliselt kõrged tasemed on •	
probleemiks siiski Kohtla-Järve piirkonnas, kuhu on 
koondunud suuremad keemiatööstuse ettevõtted 
ning põlevkivi ja generaatorgaasi põletavad soojus-
elektrijaamad. 2008. aasta seire tulemuste põhjal oli 
seal täheldatav mõningane saastetaseme tõus.

	Vääveldioksiidi tasemed on vähenenud ning piir-
väärtuste ületamisi pole viimastel aastatel esinenud.
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Hapestumist põhjustavate saasteainete heitkogused
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

õhusaasteainete heitkogused nii energia tootmisest (SO•	 2 baastase 75 696 tonni aastas, NOx baas-
tase 43 383 tonni aastas) kui transpordivahenditest (SOx baastase 1410 tonni aastas, NOx baastase 18 

130 tonni aastas) peavad vähenema.

Vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja ammoniaagi heitkogused põlevkivi, raske kütteõli ja maagaasi kasutamise taustal. Andmed: ITK.

Hapestumist põhjustavate saasteainete heitkogused 
on võrreldes 1990. aastaga oluliselt vähenenud, kuid 
viimasel ajal on heitkogused püsinud stabiilsena

Hapestumine on põhjustatud inimtegevuse poolt •	
õhku paisatud vääveldioksiidi (SO2), lämmastikok-
siidide (NOx) ja ammoniaagi (NH3) heitkogustest. 
Antud saasteained reageerivad õhus oleva veeauruga 
ning sajavad maale tagasi happevihmana. Suurimad 
vääveldioksiidi heitkoguste allikad on energeetika 
ja tööstus. Lämmastikoksiidide heitkogused päri-
nevad peamiselt transpordist ja energeetikast ning 
ammoniaagi heitkogused loomakasvatusest ja väetiste 
kasutamisest.

2007. aastaks on heitkogused võrreldes 1990. •	
aastaga alanenud enam kui poole võrra. SO2 ning NOx 
heitkoguste muudatused on tingitud 1990-ndate 
algul toimunud majanduse ümberstruktureerimisest, 
mistõttu vähenes oluliselt tööstuses tarbitav elektri-
hulk. Samuti on heitkoguste vähenemisele mõju aval-
danud keskkonnakaitseliste meetmete rakendamine. 
Ammoniaagi heitkogused on kahanenud põllumajan-
duse osakaalu vähenemise tõttu.

SO•	 2 ja NOx heitkoguste alanemisele on peale 
põlevkivi mõju avaldanud muutused ka teiste kütuste 
kasutamise osakaalus — kõrge väävlisisaldusega 
masuudi kasutamiselt on üle mindud maagaasi ja 
puidu põletamisele. Samuti on suurenenud mada-
lama väävlisisaldusega põlevkivi- ja kergekütteõli 
kasutamine.

Viimase paari aasta muutused on tingitud Eesti •	
elektrijaama 8. energiaploki ja Balti elektrijaama 11. 
energiaploki renoveerimisest, kus vana tolmpõletus-
tehnoloogia asendati uue efektiivsema keevkiht-teh-
noloogiaga.

	SO2, NOx ja NH3 heitkogused on vähenenud.
	Võrdluses teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega on 
Eesti vääveldioksiidi heitkogused elaniku kohta kõr-
ged, olles tunduvalt suuremad Euroopa Liidu kesk-
misest. Eesti negatiivne kõrge koht on põhjendatav 
madala kütteväärtuse ning kõrge väävli- ja tuhasisal-
dusega põlevkivi suure osakaaluga Eesti energeetikas 
ning väikese rahvaarvuga.





9. Vesi
Veevõtt ja veekasutus

Vee hind
Reovee puhastamine

Põhjavee seisund
Rannikumere seisund

Vooluveekogude ökoloogiline seisund
Järvede ökoloogiline seisund
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Veevõtt ja veekasutus

Veevõtt (ilma kaevandus- ja jahutusveeta) 1990–2008, miljonit m3/a. Andmed: ITK.
Vee kasutamine olmes, tootmises ja põllumajanduses 1992–2008, miljonit m3/a. Andmed: ITK.

nii veevõtt kui veekasutus on võrreldes 1990-ndatega 
oluliselt langenud, kuid püsinud viimastel aastatel 
üsna stabiilsel tasemel

Perioodil 1990–2003 toimus veevõtu kiire vähene-•	
mine. Viimase viie aasta jooksul on veevõtt püsinud 
100 miljoni m3 lähedal, seejuures on viimastel aastatel 
pinnaveevõtt olnud suurem kui 2003. ja 2004. aastal.

Aastail 1992–2007 vähenes veekasutus üle kahe •	
korra seoses tootmise vähenemise, veearvestuse para-
nemise ning kodumajapidamiste ja tööstuse säästli-
kuma veekasutusega. Investeeringud ja majandus-
poliitilised otsused, mis tõstsid vee hinda, sundisid 
nii elanikkonda kui ettevõtteid vee kokkuhoiule, 
hoogustades vee korrektset mõõtmist ja torude ning 
sanitaartehnika uuendamist. 2008. aastal kasutati 
olmeveena 47 miljonit m3, tootmises tarbiti 31 miljonit 
m3 ja põllumajanduses 4 miljonit m3 vett.

Veevaru kasutamise intensiivsuse iseloomustami-•	
seks võrreldakse ühe aasta jooksul veekogudest võe-

tud veehulka pikaajalise aastakeskmise äravooluga, s.t 
arvutatakse välja veekasutuse indeks (%). Siinjuures 
arvestatakse elanike ja tootmise veekasutust ning 
kaevandustest ja karjääridest väljapumbatud vett, 
kuid jäetakse välja Narva elektrijaamade jahutusvesi, 
mida võetakse Narva jõest ja lastakse peale kasutamist 
samasse jõkke tagasi. Veekasutuse indeks Eestis on 
väike, püsides alla nelja protsendi ja jääb alla kriitilise 
veevaru kasutuspiiri. Kriitiliseks loetakse kasutus-
piiri, mis ületab 20%.

Kuigi Eestis tervikuna on põhjaveevaru piisavalt, •	
on tootmise ja elanikkonna paiknemisest tingituna 
veebilanss pingeline Kirde-Eesti põlevkivibasseinis 
ning Tallinna ümbruses.

Ligikaudu 2/3 Eesti veekasutusest langeb Harjumaa •	
ja Ida-Virumaa arvele.

	Veevõtt on säästlikuma veekasutuse ja veemahuka 
tootmise ümberkorraldamise tõttu vähenenud.
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Vee hind

Veehind veekasutuse ja leibkonnaliikme netosissetuleku taustal. Andmed: ITK.

Protsentuaalne kulu leibkonna netosissetulekust 
vee- ja kanalisatsiooniteenusele on püsinud üsna 
samal tasemel

Vee kasutusõiguse ja saastetasu rakendamine ning •	
järk-järguline loobumine veehinna doteerimise 
poliitikast on ühisveevärgi ja kanalisatsiooni hinda 
veetarbijale pidevalt tõstnud.

Veeteenuse keskmine hind elanikkonnale  •	
on 2008. aastal u 12,5 krooni m3 joogivee ja 17 krooni 
heitvee m3 eest.

Olmevee kasutus on võrreldes 1990-ndate algusega •	
oluliselt langenud, kuid viimasel kolmel aastal on see 
uuesti veidi tõusnud. Üheks põhjuseks on arvatavasti 
ühisveevärgiga liitunud elanikkonna suurenemine. 
Olmevee tarbimine inimese kohta aastas oli 1992.  
aastal 69 m3, 2004. aastaks langes see 30 m3-ni, ja 
tõusis 2008. aastaks ligi 35 m3-ni inimese kohta.  
Kui 1992. aastal kasutati päevas iga inimese kohta 
keskmiselt 188 liitrit olmevett, siis 2004. aastal 83 ja 
2008. aastal 95 liitrit.

Eesti leibkonnaliikme kuu keskmisest sissetule-•	
kust, mis Statistikaameti andmeil oli 2007. aastal 5286 
krooni, kulus vee- ja kanalisatsiooniteenustele 1,7 %.

Põhjavee looduslik kvaliteet ei vasta sageli joogivee •	
nõuetele. Ülemäärane raua, mangaani, ammooniumi, 
aga kohati ka radooni ja fluori sisaldus tingib joogivee 
töötlemise vajaduse ja tõstab tarbija jaoks vee hinda.

	Eestis on vee kui tasuta loodusliku ja majandusliku 
hüve jagamisest järk-järgult loobutud.
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Reovee puhastamine
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

vähendada negatiivset inimmõju veekogude seisundile.•	

Reoveepuhastus: füüsikalis-keemiline ning II ja III astme puhastus. Andmed: ITK.

Reovee puhastamist iseloomustab tõhususe kasv ja 
kaasaegsemate puhastusmeetodite kasutuselevõtt

Reovee puhastamine on viimase 16 aasta jooksul •	
oluliselt paranenud. 2008. aastal puhastati 99% kogu 
puhastamist vajavast veest. 

Kuigi reovee bioloogilisel puhastamisel (II astme •	
puhastus) eemaldatakse keskmiselt 85–95% orgaa-
nilisest reostusest, jääb enamik toitainetest alles ja 
see ei rahulda enam tänapäevaseid vajadusi. Seetõttu 
on viimastel aastatel märgatavalt tõusnud bioloogi-
lis-keemilise süvapuhastuse ehk fosfori- ja läm-
mastikuärastuse (III astme puhastus) osakaal. 2008. 
aastal läbis süvapuhastuse ligi 4/5 kogu puhastamist 
vajavast elanike ja tootmisettevõtete reoveest.

EL Nõukogu direktiiv 91/271/EMÜ reguleerib reo-•	
vee töötlemist üle 2000 inimekvivalendiga asulates. 
Meil elab sellistes piirkondades ligi 900 000 inimest 
ehk umbes 70% Eesti elanikest. 2007. aastal oli neist 
varustatud kanalisatsiooniühendusega 92% ja ühis-
veevärgiteenust kasutasid 94%.

Puhastamist vajavast heitveest 40%  •	
tekib Tallinna linnas.

Kaevandusvesi läbib enne veekogudesse  •	
suunamist osalise puhastuse (peamiselt hõljuv- 
ainetest) settebasseinides.

Suurem osa Eesti heitveest on jahutusvesi, •	
mis puhastamist ei vaja.

	Reoveepuhastus on oluliselt tõhusamaks muutunud 
ja veekogude punktkoormus märgatavalt alanenud.
	Mitmete väikepuhastite töö on senini 
mitterahuldav.
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Põhjavee seisund
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

säilitada või parandada põhjavee seisundit; vähendada piirväärtuste ületamisi •	
 nitraatide, taimekaitsevahendite ja muude ohtlike ainete osas.

Nitraatiooni sisalduse muutused nitraaditundliku ala maapinnalähedases põhjavees aastatel 1989–2008. Andmed: ITK.

Eesti põhjavee üldseisund on paranenud, kuid 
nitraaditundlikul alal on viimastel aastatel oluliselt 
kasvanud põhjavee nitraatide sisaldus

Eesti põhjaveekogumite kvalitatiivse üldsei-•	
sundi võib lugeda heaks, v.a ordoviitsiumi Ida-Viru 
põlevkivibasseini põhjaveekogumi seisund, kus on 
kõrgenenud sulfaatide sisaldus, mineraalsus, karedus 
ning esineb ohtlikke aineid.

Fluori lubatust kõrgem sisaldus esineb peamiselt •	
siluri-ordoviitsiumi veekihtides Lääne- ja Kesk-Ees-
tis.

Kambrium-vendi vee kasutamist piirab kohati •	
ülemäärane kloriidide ja radooni sisaldus.

Põllumajandusmaa suhteliselt madala keskmise •	
osatähtsuse tõttu ei ole põhjavee nitraadireostus Eestis 
tervikuna tõsine probleem. Kõrgenenud nitraatide 
sisaldus esineb Pandivere ja Adavere-Põltsamaa 
nitraaditundlikul alal, mis moodustab 7% Eesti 
kogupindalast. Seal ületab haritava maa osatähtsus 
ning põllumajandusloomade arv märgatavalt Eesti 
keskmist ja põhjavesi on kohati kaitsmata või nõrgalt 
kaitstud.

Nitraaditundliku ala maapinnalähedase põhjavee •	
kvaliteet paranes nitraatiooni sisalduse järgi kuni 
aastani 1995, seejärel oli põhjavee kvaliteet suhteliselt 
stabiilne. Alates 2006. aastast on nitraatide sisaldus 
nitraaditundlikul alal märgatavalt tõusnud. Pandivere 
piirkonna põhjavees tõusid nitraatide sisaldused 2008. 
aastal taasiseseisvumisaja kõrgeimale tasemele. Selle 
põhjuseks on intensiivse põllumajandustootmise 
taastumine ja 2007.–2008. aasta ilmastikuolud — soe 
2007. aasta talv ja sademeterohke 2008. aasta suvi, 
mis soodustasid nitraatide leostumist mullast nii 
pinna- kui põhjavette.

	Eesti põhjaveekogumite kvalitatiivse üldseisundi 
võib lugeda heaks.
	Nitraaditundlikul alal on nitraatide sisaldus põhja-
vees viimastel aastatel oluliselt tõusnud.
?  Nitraaditundlikul alal toimunu põhjused ei ole 
üheselt selged, ilmastiku ja inimtegevuse osakaal 
vajaks täpsustamist.
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Rannikumere seisund
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

saavutada rannikumere hea seisund ning hoida merekogumeid, mille seisund on hea •	
või väga hea.

Eesti rannikuvee kogumite ökoloogiline seisund. Andmed: ITK.

Enamik Eesti rannikuvee kogumeid on kesises seisun-
dis, mis ei tulene niivõrd mitte kohalikust reostusest 
kui Läänemere üldisest eutrofeerumisest

Eesti rannikumeri on jagatud 16-ks rannikuvee •	
kogumiks. Heas ökoloogilises seisundis on 4 veekogu-
mit, kesiseks on hinnatud 9 ja halvaks ainsana Haap-
salu lahe rannikuvee seisund, kuigi Haapsalu linna 
reoveed puhastatakse juba 1998. aastast kaasaegses 
puhastis. Lahe halva seisundi olulisteks põhjusteks 
on madalus, väike veevahetus ja setetest tingitud 
sisekoormus. 

Pärnu ja Liivi lahe andmeridadest on selgesti ilmnev •	
üldfosfori kontsentratsiooni vähenemine. Jõgedega 
ja otse heitveega merre juhitud fosforikoormus on 
vähenenud.

Rannikuvee kogumite kesine seisund on sageli •	
tingitud mitte ainult selle kogumi valgalast pärine-
vast reostuskoormusest, vaid Läänemere üldisest 
eutrofeerumisest. Seetõttu ei piisa Eesti rannikumere 
seisundi parandamiseks vaid kohalikest meetmetest, 
loota tuleb ka kogu Läänemere tegevuskava raames 
rakendatud abinõude koosmõjule.

	Rannikumere maaltpärinev reostuskoormus on 
vähenenud. Mõnedes veekogumites on seisund para-
nenud.
	Suurem osa rannikumerest on kesises seisundis ja 
kiiret paranemist ei ole Läänemeres tervikuna oodata.
?  Mitmete kogumite seisundi hinnang on antud ühe 
aasta andmete põhjal ja on seetõttu madala usaldus-
väärsusega.
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Vooluveekogude ökoloogiline seisund
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

saavutada jõgede hea seisund ning hoida jõgesid, mille seisund on hea või väga hea.•	

Eesti vooluveekogude ökoloogiline seisund 2004–2008. Andmed: ITK.

Eesti vooluveekogude ökoloogiline seisund on üldiselt 
paranenud, olles valdavalt hea või väga hea

Vooluveekogude seisundi hindamiseks on suurema •	
kui 10 km2 valgalaga Eesti jõed, ojad ja kraavid jagatud 
veepoliitika raamdirektiivi nõuetest lähtudes vas-
tavalt tüübile ja seisundile nn vooluveekogumiteks. 
Kokku on eristatud 639 vooluveekogumit. Täielike 
või vähemalt ühte kvaliteedielementi (kalastik, 
põhjaloomad, põhjaränivetikad ja veekvaliteet) 
iseloomustavate seireandmete põhjal on hinnatud 443 
vooluveekogumit (69%). Seisundi koondhinnang on 
antud halvima kvaliteedielemendi järgi. Ülejäänud 
vooluveekogumite (valdavalt väiksemad jõed, ojad 
ja kraavid) seisundit on hinnatud surveteguritest 
lähtudes.

Eestis eristatud 639 vooluveekogumist 9 (u 1%) •	
on väga heas seisundis, 469 (u 74%) on heas, 21 (u 
22%) kesises ja 21 (u 3%) halvas seisundis. Väga halvas 
seisundis ei ole ühtegi vooluveekogumit.

Eesti vooluveekogude veekvaliteet on suhteliselt •	
hea, seda kinnitab ka jõgede toitelisust iseloomustava 
põhjaränivetikate valdavalt väga hea või hea seisund.

Kalastiku seisundit mõjutavad kõige enam jõgedele •	
rajatud paisud ja hüdroelektrijaamad ning maapa-
randuse käigus toimunud jõgede õgvendamine ja 
veetaseme alandamine, mille tulemusel on muutunud 
veerežiim ning kudealad on jäänud kuivaks või mat-
tunud setete alla. Veekvaliteet on kalastikku piiravaks 
teguriks vaid üksikutel vooluveekogumitel.

Suurematest jõgedest on veekvaliteet halb Selja ja •	
Vääna jõgedes ning kesine Keila, Jägala ja Pudisoo jões.

	Jõgede reostuskoormus on vähenenud. Veekva-
liteet, fütobentose ning põhjaloomastiku seisund on 
paranenud.
	Paisudest, hüdroelektrijaamade tsüklilisest tööst ja 
maaparandusest tingitud voolusängi kuju, aga ka vee-
režiimi ning -taseme muutused takistavad paljudes 
jõgedes hea ökoloogilise seisundi saavutamist.
?  Ebapiisavate seireandmete tõttu on ligikaudu 
poolte seisundihinnangute usaldusväärsus madal.
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järvede ökoloogiline seisund
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

saavutada järvede hea seisund ning hoida järvesid, mille seisund on hea või väga hea.•	

Eesti väikejärvede ökoloogiline seisund 2004–2008. Andmed: ITK

suurema osa järvede seisund on hea või väga hea, kuid 
siiski on üle kolmandiku järvedest kesises või halvas 
seisus

Järvede ökoloogilist seisundit hinnati bioloogiliste •	
ja füüsikalis-keemiliste kvaliteedinäitajate alusel. 
Kalastiku seisundit ei ole arvestatud, sest kalastiku 
seisundi klassipiiride väljatöötamine alles kestab. 

Eesti suurtest järvedest on Peipsi järve seisund •	
kesine ja Pihkva järve seisund halb. Põhjuseks on 
eelkõige liigsest fosforikoormusest tingitud eutrofee-
rumine. 

Võrtsjärve ökoloogilise seisundi koondhinnang on •	
hea.

2004.–2008. aasta seireandmete põhjal hinnati 79 •	
väikejärve ökoloogilist seisundit. Hinnatud järvedest 2 
on väga heas, 44 heas, 30 kesises ja 3 halvas seisundis. 

Suurematest väikejärvedest on kesises seisundis •	
Maardu, Kaiavere, Vagula, Tamula, Kaisma ja Kaiu 
järved. Veisjärve seisund on halb.

Peipsi ja Pihkva järves on sinivetikate osatähtsus •	
vetikakoosluses suvekuudel suurenenud ja vetika-
mürkide sisaldus vees on korduvalt ületanud suplus-
veele lubatud normi.

Mitmetes järvedes on tsüanobakterite ehk sinive-•	
tikate kogus oluliselt kasvanud, kuigi reostuskoor-
mus on 1990-ndate algusega võrreldes vähenenud. 
Põhjuseks on lämmastiku ja fosfori vahekorra muutus 
fosfori kasuks. 

Loode-Eesti ja saarte rannajärvede pindalad on •	
viimase 100 aasta jooksul oluliselt vähenenud ja nende 
kuju muutunud. Peamiseks põhjuseks on maapinna 
tektooniline kerkimine, millele lisandub järvede 
kinnikasvamine inimmõju tõttu.

	Järvede reostuskoormus on vähenenud, mitmete 
järvede seisund paranenud.
	Ligikaudu 40% järvedest on kesises või halvas sei-
sundis. Pihkva järve seisund on märgatavalt halvene-
nud.
?  Paljude järvede kesise ja halva seisundi põhjused 
on ebaselged. Oletatavasti on sageli tegemist jääk-
reostusega.



10. Elusloodus
Elurikkuse kaitstus ökosüsteemides
Elurikkuse kaitstus liigirühmades

Ökosüsteemide kaitstus
Võtmeliikide arvukus: maismaa tippkiskjad

Võtmeliikide arvukus: veekeskkonna tippkiskjad
Võtmeliikide arvukus: lindudest tippkiskjad
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Elurikkuse kaitstus ökosüsteemides
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

ökosüsteemide, elupaikade ja bioomide mitmekesisuse tagamine.•	

Ohustatud liikide arvu muutus ökosüsteemides ajavahemikul 1998–2008. Andmed: Eesti punane raamat 1998 ja 2008. Märkus: Kasvanud liikide arv 
näitab ohustatuse kasvu, kahanenud liikide arv ohustatuse vähenemist.

Liikide ohustatus on kasvanud metsa-, niidu- ja 
sooökosüsteemides, kahanenud aga rannikutel

Ohustatud seene- ja samblikuliikide arvu suure-•	
nemine metsaökosüsteemides on ilmselt tingitud 
paremast uuritusest, mitte ohustatuse kasvust.

Seente, samblike, soon- ja sammaltaimede ning •	
lindude halvenenud olukord niiduökosüsteemides 
viitab ebapiisavatele kaitsemeetmetele ning väiketa-
lupidamise vähenemisele.

Seente, samblike, soon- ja sammaltaimede olukorra •	
halvenemine soodes on tõenäoliselt seotud kuivenda-
misega (pikaajaliselt tagantjärele toimiv mõju).

Rannikutel on mitme liigirühma olukord parane-•	
nud tänu ulatuslike rannikualade kaitse alla võtmisele 
(Natura 2000) ja rannikualade ehituskeelule.

Veekogudes toimuva hindamiseks on andmestik •	
ebapiisav. Ohus olevate kahepaiksete ja kalaliikide 
arvu vähenemine võib olla tingitud tõhusatest kait-
semeetmetest. Samas veetaimestiku ja elupaikade 
kaitse ei ole korraldatud tasakaalustatult.

Metsade loodusliku mitmekesisuse kaitset tuleb •	
oluliselt tõhustada, kaitse ja kasutamine tasakaalu 
viia.

Väärtuslike niitude hooldatav ala peab järgneva viie •	
aastaga kasvama vähemalt 50% võrreldes 2008. aasta 
seisuga (nii pindalalt kui ka toetussummalt). Toetused 
peavad saavutama tasakaalu nii ruumiliselt kogu nii-
duala piires kui ka tüübiliselt eri koosluste lõikes.

Soode ümbruses tuleb jälgida kuivendustegevust, •	
et hoida ära kaitsealuste soode äärealade kuivenda-
mist. 

Rannikutel peaks jätkuvalt kehtima ehituskeeld, •	
arendustegevused tuleb hoida kontrolli all.

Veeökosüsteeme tuleb rohkem uurida, eriti seoseid •	
valglate ja kaldavööndi kooslustega.

	Rannikualade looduslik olukord on paranenud, 
kuid eesmärkide täitmiseks ehk elurikkuse vähene-
mise peatamiseks ei ole see veel piisav.
	Metsade, niitude ja soode eluslooduse seisukord on 
halvenemas, eesmärke ei ole suudetud täita.
?  Veeökosüsteemide olukorra hindamiseks on and-
mestik ebapiisav.
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Sammal- ja soontaimede, seente ning samblike •	
suurenenud ohustatus tuleneb kasvanud majandus-
likust survest (eriti metsaliikidele) ja nõrkadest või 
mittetoimivatest kaitsekorraldusmeetmetest (eriti 
niitude, soode ja rannikuliikide puhul).

Kahepaiksete, roomajate ja lindude ohustatus viitab •	
samuti liialt kitsale liigipõhisele lähenemisele kaitse 
korraldamisel ning majandustegevusest tuleneva ohu 
alahindamisele.

Poolveeliste imetajate ja kalade olukorra parane-•	
mine võib olla tingitud põllumajandusreostuse vähe-
nemisest ja sellest tuleneva mageveekogude olukorra 
paranemisest. Samas, suur osa punase nimestiku 
imetajaliike on eelnevate hinnangutega võrreldes sat-
tunud ebapiisava andmestikuga liikide kategooriasse 
ja olukorra paranemine nende liikide osas ei pruugi 
olla reaalne, vaid näiline.

Kõigi kaitsealuste liikide nimekirjad ja kaitsekor-•	
ralduse meetmed on vaja üle vaadata, et tõhustada 
kaitsekorraldust nende liikide puhul, kelle jaoks 
olemasolev kaitsekorraldus ei toimi. Samuti tuleb 
hinnata vajadust lisada kaitsealuste liikide nimekirja 
vetikad. Liikide kaitsekorraldus tuleb muuta ökosüs-
teemikeskseks.

Analüüsida tuleb imetajate ja kalade kaitsealuste •	
liikide populatsioonide seisu ning kui olukord lubab, 
kaaluda heas seisus olevate liikide kaitsealuste liikide 
nimistust kustutamist.

	Imetajate ja kalade olukord näib olevat paranenud.
	Seente, samblike, vetikate, kahepaiksete, rooma-
jate, lindude, soon- ja sammaltaimede olukord on 
halvenenud.
?  Selgrootute olukorra hindamiseks on andmed 
ebapiisavad.

Elurikkuse kaitstus liigirühmades
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

ohustatud liikide seisundi paranemine.•	

Ohustatud liikide osakaalu muutus ajavahemikul 1998–2008 ja kaitsealuste liikide osakaal. 
Allikas: Eesti punane raamat (nimestik) 1998 ja 2008 ning kaitsealuste liikide nimekirjad.
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Enim on Eestis kaitstud rannikud ja sood, arengu-
ruumi on metsade, niitude ja mere kaitses

Kaitstavatele aladele, mille otsene eesmärk on •	
eluslooduse kaitse, jääb 20% metsadest. Sellest range 
kaitse all on 5–10%, sõltuvalt sellest, millist ala lugeda 
range kaitsega alaks, millist mitte. Senisest enam 
tuleks kaitsekorralduses keskenduda terve ökosüs-
teemi liigirikkuse säilitamisele, mitte ainult mõnele 
liigile või alale. Rohevõrgustikualade protsent on 
sidusa kaitsealade võrgustiku loomiseks piisav, kuid 
selle eesmärgipärane säilitamine küsitav.

Niitude pindalast on kaitse all 44%. Niitude liigi-•	
rikkuse säilimiseks on tarvis neid hooldada — niita 
või karjatada. Praegu on hooldatud aga vaid veerand 
kaitstavatest niidualadest.

Arvestades ökosüsteemi pindala ja kaitstava ala •	
suhet, on sood hästi kaitstud. Samas võimaldab 
CORINE’i maakattekaart analüüsida pindalalt vaid 
suuremaid ökosüsteeme, soodest peamiselt rabasid, 
seetõttu saab siinkohal järeldusi teha pigem rabade 
kaitstuse kohta.

Pindalaliselt on kõige paremini kaitstud ranniku-•	
ökosüsteemid. Rannikualade elustiku olukord on 
paranenud.

Ka veekogude ning mere kaitstuse protsent on suh-•	
teliselt hea. CORINE’i andmete analüüs võimaldab aga 
analüüsida vaid suuremaid veekogusid ja seetõttu on 
andmestik järelduste tegemiseks ilmselt ebapiisav.

Metsad — tuleks luua optimaalne, liigirikkust kait-•	
sev sidus metsakaitsevõrgustik juba kaitse alla võetud 
alade ja rohevõrgustiku alade baasil.

Niidud — poollooduslike koosluste hooldustoetuste •	
süsteem toimib hästi, kuid süsteemi tuleb tõhustada, 
et toetusega oleks kaetud vähemalt pool niitude pind-
alast. Samas tuleb jälgida, et toetust saavate poolloo-
duslike koosluste seas oleks tüübilt erinevaid kooslusi.

Sood — Eesti rabadest on üsna suur osa kaitse all. •	
Edaspidi tuleks senisest enam tegelda rabade kaitse-
korraldusega ja uurida raba lähiümbruses toimuva (sh 
kuivenduse) mõjusid raba sisealadele.

Rannikud — seoses Natura 2000-ga ning riiklike ja •	
projektipõhiste hooldusmeetmete rakendamisega on 
rannikuid ulatuslikult kaitse alla võetud.

	Soode ja rannikute kaitse on piisav.
	Metsade, niitude ja mere kaitset on vaja tõhustada.
?  Veeökosüsteemide olukorra hindamiseks on and-
mestik ebapiisav.

Ökosüsteemide kaitstus
Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon:

vähemalt 10% igast ökosüsteemist on kaitstud.•	

Kaitsealuse ja rohevõrgustiku ala osakaal ökosüsteemide kaupa. Andmed: CORINE maakatte andmebaas (2006), keskkonnaregister, rohevõrgustike 
teemaplaneeringud (2008. aasta seisuga).
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Võtmeliikide arvukus: maismaa tippkiskjad
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

tippkiskjate asurkondade arvukuse trend on tõusev või stabiilne.•	

Tippkiskjate arvukus: maismaaimetajad. Andmed: Riiklik keskkonnaseire.

Eesti eluslooduse toiduahela tipus paiknevate  
maismaaimetajatest kiskjate — pruunkaru, hundi ja 
ilvese arvukus on viimasel viiel aastal olnud pidevas 
kerges tõusus

Pruunkaru, hundi ja ilvese arvukuse kasv viimasel •	
viiel aastal viitab nende aastate soodsatele loodus-
oludele. Samas ei saa selle alusel veel hinnata looduse 
kaitse tõhusust, sest kõik need liigid on äärmiselt laia 
liikuvusega. Küll aga saab edukaks hinnata nende 
liikide kaitse korraldamist liigitasandil.

Karu — liigi kaitsekorraldus on olnud hea ja võib •	
lubada küttimismahu suurendamist ennekõike levila 
keskosas.

Hunt — liigi kaitsekorraldus on viimastel aastatel •	
olnud hea ja lubada võib küttimismahu suurendamist.

Ilves — liigi kaitsekorraldus on olnud hea. Jälgides •	
ilvese peamise toidubaasi — metskitse arvukust, võib 
lubada küttimismahu suurendamist.

	Kõigi suurte maismaa tippkiskjate asurkondade 
arvukus on tõusvas trendis.
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Võtmeliikide arvukus: veekeskkonna tippkiskjad
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

tippkiskjate asurkondade arvukuse trend on tõusev või stabiilne.•	

Tippkiskjate arvukus: veeökosüsteemide imetajad. Andmed: Riiklik keskkonnaseire.

Hallhülge arvukus on hetkel tõusvas trendis ning 
saarma arvukus püsib stabiilselt kõrgel tasemel

Eesti veeökosüsteemide peamisteks tippkiskjateks •	
merevees on hallhüljes ja magevees saarmas. Hall-
hülge arvukuse tõus viitab viimaste aastate soodsatele 
loodusoludele selle liigi jaoks, saarma stabiilselt kõrge 
arvukus aga veekogude paranenud olukorrale ning ka 
kopra arvukuse kõrgfaasile, mis loob saarmale oluli-
selt lisaelupaiku. Samas ei saa nende trendide alusel 
veel hinnata looduse kaitse tõhusust, sest mõlema 
liigi jaoks on olukord muutunud pigem looduslike 
protsesside tagajärjel.

Hallhüljes — olgugi, et poegimisaegsed loodusolud •	
ei ole viimaste aastate talvedel olnud soodsad ja hül-
ged on sunnitud jääle poegimise asemel leidma selleks 
maismaad, on asurkond seni veel arvukuse tõusul. 
Et tegemist on Euroopa mastaabis tähelepanuväärse 
liigiga, tuleb arvukust lähiaastail jälgida ja vajadusel 
rakendada kaitsekorralduslikke meetmeid.

Saarmas — asurkonna arvukuse tõus on otseses •	
seoses kopra arvukuse kasvuga, mis on tulenenud 
maaparanduslike tegevuste vähesusest viimaseil 
aastail. Et saarmas on Euroopa mastaabis tähelepanu-
väärne liik, tuleb tema arvukust lähiaastail jälgida ja 
vajadusel rakendada kaitsekorralduslikke meetmeid.

	Veekeskkonna tippkiskjate asurkondade arvukus 
on tõusvas trendis.
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Võtmeliikide arvukus: lindudest tippkiskjad
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

tippkiskjate asurkondade arvukuse trend on tõusev või stabiilne.•	

Tippkiskjate arvukus: linnud. Andmed: Riiklik keskkonnaseire, Kotkaklubi.

Eesti eluslooduse toiduahela tipus paiknevatest 
lindudest on kaljukotka ja merikotka arvukus hetkel 
tõusvas trendis, seevastu vanade leht- ja segametsade 
liikide, nagu must-toonekure ja suur-konnakotka 
arvukus näitab langust

Kaljukotka ja merikotka arvukuse tõus viitab laial-•	
daste loodusmassiivide ning rannikualade ökosüstee-
mide heale olukorrale. Samuti on ilmselt olnud tõhus 
ka nende liikide kaitsekorraldus.

Must-toonekure ja suur-konnakotka arvukuse •	
langustrend näitab, et nende tundlike liikide puhul 
võib jääda puudu kaitsemeetmete komplekssusest. 
Jälgida ja hoida tuleks kogu toiduahelat, mille tipus 
need liigid paiknevad. See aga viitab ökosüsteemse 
kaitsekorralduse vajalikkusele.

Kaljukotkas — kaitsekorraldus liigi tasandil toimib. •	
Sellegipoolest tuleb liigi käekäiku pingsalt jälgida ja 
kaitsemeetmeid muuta rohkem elupaiga ja toiduahela 
põhiseks.

Merikotkas — kaitsekorralduslikult näib olevat •	
parimas seisus, kuid vajalik on pidev tähelepanu.

Nii suur-konnakotka kui must-toonekure arvu-•	
kuse langustrend viitab kaitsekorralduse liigsele 
liigikesksusele. Kaitset tuleks korraldada rohkem elu-
paiga- ja ökosüsteemikeskselt ehk antud liikide puhul 
tasakaalustada metsamajanduse ja metsaökosüsteemi 
kaitse. Samas on tegu liikidega, kelle arvukust pesit-
susalal mõjutavad oluliselt ka tingimused talvitusalal 
ning rände ajal, see viitab kaitsekorralduse keeruku-
sele ja vajadusele muuta kaitse rahvusvaheliseks.

	Kaljukotka ja merikotka asurkonnad on tõusvas 
trendis.
	Suur-konnakotka ja must-toonekure arvukus 
langeb.





11. Jäätmed
Jäätmeteke

Ohtlike jäätmete teke
Olmejäätmete teke ja käitlus

Pakendijäätmete teke ja taaskasutamine
Jäätmete taaskasutamine

Jäätmete ladestamine prügilatesse
Kasutusel olevate prügilate arv ja liigitus
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Riigi jäätmekava 2008–2013:

vähendada jäätmete tekkimist ja tekkivate jäätmete ohtlikkust.•	

Jäätmeteke 1995–2007. Andmed: ITK.

Majanduskasvu tingimustes on kasvanud ka jäät-
meteke, samal ajal tekkinud jäätmete ohtlikkus on 
vähenenud

Jäätmeteke on aasta-aastalt kasvanud. Viima-•	
sel viiel aastal on toimunud suurem tõus eelkõige 
tavajäätmete osas, ohtlike jäätmete teke on olnud 
suhteliselt stabiilne. 

Tekkivate jäätmete ohtlikkus on vähenenud — •	
kui kuni 2000. aastani moodustas ohtlike jäätmete 
teke valdavalt üle poole jäätmete kogutekkest, siis 
järgnevatel aastatel on selle osakaal langenud umbes 
40%-ni.

Aastatel 2003–2007 tekkis üle 80% jäätmetest •	
tööstuses, sellest 72% moodustasid põlevkivitöös-
tuse ja -energeetikaga seonduvad jäätmed. Oluline 
osa tööstusjäätmetest tekkis ka puidutööstuses ja 
tsemenditootmises — need jäätmed suunati suures 
osas taaskasutusse.

Jäätmeteke on kasvanud peamiselt üldise majan-•	
duskasvu ja kaubanduse edenemise tõttu. Võrreldes 
SKT ja jäätmetekke suhtelist muutust, on näha, et 
jäätmetekke kasv on olnud väiksem majanduskasvust 
ja seda ka olmes tekkinud jäätmete osas.

Põlevkivil baseeruv energiatootmine jääb jäätme-•	
mahukaimaks tööstusharuks Eestis, kuni tehnoloogia 
ja tootmismahud ei muutu kardinaalselt.

	Jäätmeteke on suurenenud.
	Tekkivate jäätmete ohtlikkus on vähenenud — 
viimasel viiel aastal on keskmiselt 39% tekkinud 
jäätmetest ohtlikud.
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Riigi jäätmekava 2008–2013:

vähendada ohtlike jäätmete osakaalu jäätmete üldkoguses, samuti põlevkivi kaevandamisega, •	
põlevkivil põhineva keemiatööstuse ja soojus- ning elektrienergia tootmisega seotud jäätmekogu-
seid ja nende ohtlikkust.

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:
vähendada ohtlike jäätmete teket võrreldes baastasemega (7,029 miljonit tonni aastas).•	

Ohtlike jäätmete teke (sh jäätmeteke põlevkiviõli tootmisel) 2001–2007. Andmed: ITK.

Valdavalt tekivad ohtlikud jäätmed põlevkivienergia 
ja -õli tootmisel

Üle 95% Eesti ohtlikest jäätmetest tekib põlevkivi-•	
energia ja -õli tootmisel. See mõjutab tugevasti ka 
ohtlike jäätmete osakaalu kogu jäätmetekkes.

Suures koguses ohtlikke jäätmeid tekib ka veondu-•	
sega seonduvates valdkondades: mere-, raudtee- ja 
maismaaveonduses — peamiselt on need õli- ja vedel-
kütusejäätmed.

Jäätmemahukas on tsemenditootmine, kus tekib •	
aluseline klinkritolm, ja AS Silmet tootmine, kus 
tekivad ohtlikud happejäägid. Vähemal määral tekib 
ohtlikke jäätmeid veel mitmetest tegevusvaldkonda-
dest, ka olmest.

Üldjoontes on põlevkivituha teke toodetud ener-•	
giaühiku kohta vähenenud, mis on tingitud peamiselt 
Narva elektrijaamade energiaagregaatide renoveeri-
misest ja nende osalisest asendamisest suurema kasu-
teguriga seadmetega. Põlevkiviõli tootmisel tekkivate 
tahkete jäätmete suhteline kogus toodanguühiku 
kohta on aastate jooksul vähenenud, mis iseloomus-
tab põlevkivi ressursikasutuse optimeerimist.

Ohtlike jäätmete käitlemisel on olulise tähtsusega •	
siseriikliku käitlusettevõtete võrgustiku väljaarenda-
mine. Aastatel 2002–2007 on tööd alustanud mitmed 
kaasaegset tehnoloogiat rakendavad ettevõtted, mis 
on oluliselt parandanud erinevat liiki ohtlike jäätmete 
käitlemise kvaliteeti.

	Ohtlike jäätmete teke on olnud aastate lõikes suh-
teliselt stabiilne.
	Põlevkivituha teke toodetud energiaühiku kohta 
ja põlevkiviõli tootmisel tekkivate tahkete jäätmete 
kogus toodanguühiku kohta suhtarvuna on mõne-
võrra vähenenud. See näitab põlevkivi ressursikasu-
tuse mõningast optimeerimist.



60

0

100

200

300

400

500

muude 
olmejäätmete teke

liigiti kogutud
olmejäätmete teke

segaolmejäätmete
teke

olmejäätmete
taaskasutamine
(sh väljaspool Eestit)

olmejäätmete
ladestamise baastase

olmejäätmete
ladestamine

olmejäätmete
koguteke

200120001999 2002 2003 2004 2005 2006 2007

kg
 a

as
ta

s 
in

im
es

e 
ko

h
ta

olmejäätmete teke ja käitlus
Üleriigiline jäätmekava:

vähendada ja vältida olmejäätmete teket, suurendada liigiti kogutud olmejäätmete osakaalu, •	
suurendada olmejäätmete taaskasutamist (taaskasutada 30–40% jäätmetest) ja vähendada ladestatud 
olmejäätmete hulka.

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:
vähendada ladestatud olmejäätmete koguseid võrreldes baastasemega (283 kg elaniku kohta aastas).•	

Olmejäätmete teke, ladestamine ja taaskasutamine 1999–2007. Andmed: ITK.

nii olemjäätmete teke, ladestamine kui ka kogutud 
olmejäätmete osakaal on viimastel aastatel püsinud sta-
biilsena, olemjäätmete taaskasutus on aga suurenenud

Olmejäätmete teke on olnud suhteliselt stabiilne. •	
Mõningane langus võrreldes 1999. aastaga tuleneb 
osaliselt metoodilistest muudatustest olmejäätmete 
kogutekke arvestamisel — varasematel aastatel 
arvestati olmejäätmete hulka ka pakendijäätmed, 
mille eraldi kogumine on alates 2002. aastast pidevalt 
suurenenud.

Liigiti kogutud olmejäätmete osakaal on viimasel •	
viiel aastal olnud suhteliselt stabiilne, moodustades 
keskmiselt 11% olmejäätmete kogutekkest. Liigiti 
kogutud olmejäätmetest moodustavad suurema 
osa vanapaber ja papp, järgnevad klaasi-, metalli-, 
puidu- ja biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed.

Olmejäätmete ladestamine prügilatesse on ajavahe-•	
mikul 1999–2007 oluliselt vähenenud ja ladestamisele 
lähevad peamiselt segaolmejäätmed, mida on osaliselt 
eelnevalt sorditud. Samal ajal on suurenenud olmejäät-
mete taaskasutamine, millest suurema osa moodusta-
vad pinnastöötlus (u 35% taaskasutusest) ja bioloogiline 
ringlussevõtt eelkõige kompostimisena (u 21%).

2003. aastaks seati eesmärgiks lõpule viia koduma-•	
japidamistes tekkivate ohtlike jäätmete kogumisvõr-
gustiku rajamine. See eesmärk on osaliselt täidetud 

— kohati on ohtlike jäätmete kogumisvõrgustik hästi 
välja arendatud. Käesolevaks ajaks on välja arendatud 
ka elektroonikaromude kogumisvõrgustik ja tegut-
sevad kolm tootjavastutusorganisatsiooni. Kõikide 
maakondade suurematesse keskustesse on rajatud 
jäätmejaamad.

Alates 2005. aastast muutus vähemalt 1500 •	
elanikuga omavalitsustele kohustuslikuks tagada 
olmejäätmete korraldatud vedu, mille eesmärgiks on 
siduda kõik jäätmevaldajad ühtsesse jäätmekäitlus-
süsteemi, et paraneks kontroll jäätmekäitluse üle.

	Olmejäätmete teke on olnud suhteliselt stabiilne. 
Kui siia aga lisada olmes tekkivad pakendijäätmed, siis 
on olmejäätmete tekketrend tõusev — suurenemine 
keskmiselt 3% aastas.
	Liigiti kogutud olmejäätmete osakaal viimasel 
viiel aastal on olnud stabiilne, moodustades keskmi-
selt 11% olmejäätmete kogutekkest. Suurenenud on 
pakendi- ning aia- ja haljastusjäätmete kogumine.
	Olmejäätmete ladestamine prügilasse on vähene-
nud, kuid viimastel aastatel (2005–2007) on ladesta-
mine püsinud stabiilsena.
	Olmejäätmete taaskasutamine on suurenenud. 
2007. aastal oli olmejäätmete taaskasutamise (koos 
ekspordiga) osatähtsus 29%, mis on lähedal seatud 
eesmärgile.
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Pakendijäätmete teke ja taaskasutamine
Riigi jäätmekava 2008–2013:

suurendada 2013. aastaks pakendijäätmete taaskasutust 60%-ni, •	
  sh ringlussevõttu 55–80%-ni.

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:
tõsta jäätmete taaskasutamise osatähtsust kogu jäätmetekkes klaasi, •	

 paberi ja plasti osas (baastasemed vastavalt 53%, 36% ja 45%).

Pakendijäätmete teke ja taaskasutus Eestis 2001–2007. Andmed: ITK.
Pakendijäätmete teke Eestis materjalide lõikes 2001–2007. Andmed: ITK.

nii pakendijäätmete teke kui taaskasutamine on 
aasta-aastalt suurenenud

Pakendijäätmete teke on aasta-aastalt suurenenud. •	
Liigiti on pakendijäätmetest enamik materjalikogu-
seid (v.a klaas) kasvava trendiga. 

Suurenenud on ka taaskasutatud pakendite kogu-•	
sed. Pakendijäätmete taaskasutamine tõusis järsult 
2004. aastal, kui rakendusid kohustuslikud taaskasu-
tamise sihtarvud. Sealhulgas on kasvanud pakendi-
jäätmete taaskasutamine ringlussevõetuna.

2007. aastaks tõusis taaskasutus 52%-ni, mis on •	
siiski üle 10% võrra vähem Euroopa Liidu liikmes-
maade keskmisest.

Kuni 2008. aastani toimunud kiire majanduskasv •	
suurendas oluliselt kaupade tarbimist, mistõttu suu-
renesid aasta-aastalt ka pakendijäätmete kogused.

Kuigi taaskasutamise sihtarvude täitmise kohustus •	
rakendus juba 2004. aastal, saavutati üldine taaskasu-

tuse tase 50% alles 2006. aasta lõpuks. Seda suuresti 
põhjusel, et paljud pakendiettevõtjad ei täitnud 
pakendiseadusest tulenevaid kohustusi ja sellist olu-
korda toetas ka vähene järelevalve. Taaskasutusorga-
nisatsioonid aga, kellele pakendiseaduse alusel saavad 
pakendiettevõtjad oma pakendijäätmete kogumise ja 
taaskasutuse kohustuse üle anda, alustasid tööd alles 
2005. aasta keskel. Segapakendite kogumisega tege-
levate taaskasutusorganisatsioonide tegevuse algust 
piiras oluliselt vajalike kogumisvahendite nappus ja 
investeeringute vähesus.

Materjalide lõikes on näha, et suure kasvutrendiga •	
on pakendijäätmete hulgas plasti kogused, samal ajal 
klaasi kogused on viimastel aastatel püsinud muutu-
matuna. Seda võib seletada plastpakendi eelistami-
sega klaaspakendile.

	Pakendijäätmete teke on suurenenud.
	Pakendijäätmete taaskasutamine on suurenenud.
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Riigi jäätmekava 2008–2013:

suurendada 2013. aastaks jäätmete taaskasutamist 50%-ni.•	

Jäätmete taaskasutamine 1999–2007. Andmed: ITK.

taaskasutatud jäätmete osakaal kogu jäätmetekkest 
on suurenenud

Jäätmete taaskasutamine võimalikult suures ula-•	
tuses on üks jäätmemajanduse esmaseid prioriteete 
jäätmetekke vältimise kõrval. Eestis taaskasutatakse 
suures mahus puidutööstuse jäätmeid (ligi 100%), aga 
ka põlevkivi aherainet, ehitus- ja lammutusjäätmeid 
(sh süvenduspinnast), põllumajanduses tekkinud 
jäätmeid, piimatööstuse jäätmeid, metalli-, reovee-
puhastuse-, aia- ja haljastusjäätmeid. 

Taaskasutuse hulka loetakse ka taaskasutamiseks •	
ettevalmistav tegevus — jäätmete kogumine töötle-
miseks, segajäätmete sortimine ja jäätmete purusta-
mine. Enne lõpplikku taaskasutamist on purustatud 
ja sorteeritud kõige enam metallijäätmeid ja ehitus-
jäätmeid.

Jäätmete taaskasutuses eelistatakse enim kordus-•	
kasutust. Vähemeelistatud on jäätmete ringlussevõttu 
materjali või toormena, millest omakorda veelgi 
vähem soositakse jäätmete energiakasutust. Selline 
eelistushierarhia eeldab jäätmete liigiti kogumist ja 
jäätmekäitluskeskuste rajamist. 

Kõikide maakondade suurematesse keskustesse on •	
rajatud jäätmejaamad. Jäätmejaamad ja -kogumis-
punktid on esmane kogumiskoht kodumajapidamises 
tekkivatele taaskasutatavatele jäätmetele ning on 
oluline, et need oleksid hea ligipääsetavusega, käi-
davas kohas ning jäätmetekitajale suhteliselt lähedal. 
Jäätmekavas toodud eesmärgi kohaselt peaks Eestis 
2013. aastaks olema rajatud vähemalt 70 jäätmejaama, 
2007. aastal oli Eestis 29 jäätmejaama.

	Jäätmete taaskasutamine on suurenenud. Tegelik 
jäätmete taaskasutamine võib olla suuremgi, sest 
taaskasutuse arvestusest jäävad välja jäätmed, mis 
antakse kasutamiseks eraisikutele või ettevõtjatele, 
kes ei ole jäätmearuande kohuslased (saepuru, puidu-
jäätmed, ehitusjäätmed, klinkritolm, vadak jm) ning 
väljaspool Eestit taaskasutatud jäätmed.
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jäätmete ladestamine prügilatesse
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030:

vähendada 2030. aastaks tekkivate jäätmete ladestamist 30% võrra.•	

Jäätmete ladestamine prügilatesse 1999–2007. Andmed: ITK.

Valdav osa ladestatud jäätmetest pärineb Eestis  
põlevkivi kaevandamisest ja –energeetikast

Peamine jäätmete kõrvaldamise viis aastail •	
2003–2007 on jätkuvalt olnud jäätmete ladestamine 
prügilatesse. Et 95% kogu ladestatud jäätmetest 
pärineb põlevkivi kaevandamisest ja -energeetikast, 
jääb ladestamine valdavaks kõrvaldamisviisiks ka 
edaspidi.

Kui prügilatesse ladestatavad jäätmekogused on •	
aastatel 2003–2007 jäänud enam-vähem samale 
tasemele, siis nende osakaal võrreldes kogu jäätme-
tekkega on aasta-aastalt vähenenud — 69%-lt 2003. 
aastal 58 %-ni 2007. aastal. Seega on üldine eesmärk 
— vähendada jäätmete ladestamist — täidetud.

Põlevkivi kaevandamisel ning põlevkivikeemia ja •	
-energeetikatööstuses tekkivate jäätmete hulk sõltub 
elektri- ja soojusenergia ning põlevkiviõli tootmis-
mahtudest ja ladestamine kasutatavatest tehnoloo-
giatest. Muude jäätmete keskkonda viimist saab aga 
vähendada jäätmete intensiivse liigitikogumisega, 
sortimisega ja väljasorditud jäätmeliikide kordus- ja 
taaskasutamise tõhustamisega.

Oluliseks võimaluseks segajäätmete ladestusko-•	
guse vähendamisel on ka nn mehaanilis-bioloogiline 
töötlemine. Antud käitlusviis võimaldab eraldada 
suure osa energiaväärtuslikest segajäätmetest, mida 
on võimalik põletada tsemendiahjudes. Sellisena on 
ka mehaanilis-bioloogiline töötlemine käsitletav 
ühe osana jäätmete taaskasutusprotsessist, mille 
abil on võimalik vähendada järelsortimisel ülejäävat 
segaprügi mahtu 50–60%.

	Prügilasse ladestatud jäätmete osakaal võrreldes 
jäätmetekkega väheneb.
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Riigi jäätmekava 2008–2013:

sulgeda ning korrastada nõuetele mittevastavad tavajäätmeprügilad, põlevkiviener-•	
geetikas kasutatavad tuhaladestud ja põlevkiviõli tootmisel tekkinud poolkoksiladestud.

Aastatel 2000–2007 kasutusel olnud prügilate arv. Andmed: ITK.  Märkus: Alates 2003. aastast hakati kasutama prügilamäärusest tulenevalt prügilate 
uut liigitust (tava-, püsi-, ohtlike jäätmete prügilad). Varasematel aastatel liigitati prügilaid olme- ja tööstusjäätmete prügilateks, kusjuures tööstus-
jäätmete prügilate hulka kuulus nii ohtlike- kui ka tavajäätmeprügilaid.

alates 2000. aastast on enamik vanu, nõuetele 
mittevastavaid prügilaid suletud

2001. aastal kehtestati keskkonnaministri mää-•	
rusega nõuded prügilate rajamisele, kasutamisele, 
sulgemisele ja järelhooldusele, mis sai nõuetele 
mittevastavate prügilate massilise sulgemise aluseks. 
Määruse uuendatud versiooni jõustumise ja Eesti 
Euroopa Liiduga ühinemise ajaks 1. mail 2004. aastal, 
olid paljud keskkonda ja inimese tervist ohustavad 
nõuetele mittevastavad prügilad maakondade kesk-
konnateenistuste otsustega suletud.

Alates 2009. aasta 16. juulist tegutseb Eestis kuus •	
tavajäätmeprügilat, kuhu ladestatakse segaolmejäät-
meid ja muid tavajäätmeid. Tegemist on regionaalsete 
prügilatega, mis on võimelised teenindama mitut 
maakonda.

Ohtlike jäätmete prügilatest on enamik kasutusel •	
põlevkivijäätmete ladestamiseks. Kuna valdavalt kuu-
luvad need prügilad ettevõtetele, siis on nende prügila-
määrusega vastavusse viimine ka ettevõtete ülesanne. 

Kohtla-Järvel ja Kiviõlis asuvad poolkoksi prügi-•	
lad suletakse ja korrastatakse ning nende prügilate 
ülejäänud territooriumidele rajatakse uued keskkon-
nanõuetele vastavad ladestusalad.

Püsijäätmete prügilate puhul on tegemist põlev-•	
kivi kaevandamisel tekkiva aheraine ladestamisega. 
Sisuliselt on tegemist kaevandusjäätmete hoidlatega, 
mis viiakse lähiajal prügila mõiste alt välja.

	Prügilate arv on 2000.–2007. a vähenenud 82%.
	Eesti keskkonnastrateegia eesmärk aastani 2010 
— optimeerida tavajäätmeprügilate arv, viies selle 
maksimaalselt 8–10 prügilani, rajada nõuetele vasta-
vad jäätmekäitluskeskused ning kindlustada jäätmete 
ladestamine ainult nõuetele vastavatesse prügilatesse 
— täidetakse.
	Kui nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate 
keskkonnaohutu sulgemine on toimunud suhteliselt 
hästi, siis nende korrastamine (katmine) ei ole alati 
hästi õnnestunud, puudub ka piisav järelhooldus.
	Kui jätkatakse seatud meetmete järgimist, on Eesti 
keskkonnastrateegia eesmärgid aastani 2010 ohtlike 
jäätmete prügilate osas saavutatavad.

Prügilate olukord 2009. aasta seisuga. 
Andmed: Keskkonnaministeerium.

Prügila liik Vastavad 
prügilamääruse 
nõuetele

Suleti 
16.07.2009

2008. a seisuga 
suletud, kuid 
korrastamata

Ohtlike 
jäätmete 
prügila

2 8 4

Tavajäät-
mete prügila

6 10 17

Püsijäätmete 
prügila

0 2 0

Kokku 8 20 21



12. Keskkond ja tervis
Summaarne päikesekiirgus

Tseesiumi kontsentratsioon keskkonnas
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atmosfääri läbipaistvus on paranenud

Üheks atmosfääri puhtust iseloomustavaks näita-•	
jaks on maapinnale jõudnud päikesekiirguse kogus. 
Horisontaalsel pinnal mõõdetud nn summaarne 
kiirgus on päikese otsese kiirguse (jõuab vaatlejani 
päikese suunalt praktiliselt paralleelse kiirtekimbuna) 
ning hajusa kiirguse (saabub vaatlejani pilvedelt, 
aerosooli- jt õhuosakestelt hajutatuna) summa. 

Päikese summaarse kiirguse aastasummade trend •	
kahanes kuni 1990-ndate alguseni tingituna pilvisuse 
suurenemisest ning atmosfääri läbipaistvuse vähene-
misest. 1990-ndatest alates hakkasid kiirgussummad 
kasvama.

Atmosfääri läbipaistvuse paranemine viimastel •	
aastakümnetel ning võimalikud muutused atmosfääri 
tsirkulatsioonis Läänemere piirkonnas on viinud 
summaarse kiirguse aastasummade kasvule. Üheks 
põhjuseks on ilmselt atmosfäärsete aerosoolide 
emissiooni piiramine Ida-Euroopas. Kiirgussummade 
aastatevaheline kõrvalekalle keskmisest väärtusest 
viitab suurele erinevusele pilvisuses.

	Saavutused atmosfääri puhtuse tagamisel 
(keskkonnasõbralik tööstustehnoloogia jm) on viinud 
päikesekiirguse hulga suurenemisele.
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Tseesium (Cs-137) maapinnalähedases õhus Harku ilmajaamas ja Soome lahe pinnavees. Andmed: Keskkonnaamet.

tseesium-137 tasemed keskkonnas on madalad ja 
veidi langemas

Tseesium-137 on üks paljudest viimaste aastaküm-•	
nete jooksul looduslikest elementidest kunstlikult 
tekitatud radioaktiivsetest isotoopidest. Süsinik-14, 
strontsium-90 ja tseesium-137 on kiirituse seisuko-
halt tähtsaimad katsetuste käigus tekkinud radionuk-
liidid. Tseesium-137, nagu ka strontsium-90, on aine, 
mis satub toiduahelate kaudu elusorganismidesse ja 
ladestub ning kontsentreerub seal.

Tseesium-137 on sattunud meie keskkonda •	
atmosfäärsete tuumakatsetuste ning Tšernobõli 
tuumaelektrijaamas toimunud õnnetuse tagajärjel. 
Keskkonnas püsib tseesium-137 kuni lagunemiseni, 
selle poolestusaeg on 30 aastat.

Tseesium-137 mõõtmised nii Harku ilmajaama alal •	
maapinnalähedases õhus kui ka Soome lahe pinnavees 
on näidanud, et antud isotoobi tasemed keskkonnas 
on stabiilselt madalad ja pigem langemas.

Läbi aastate püsiv ja aeglaselt langev tseesium-137 •	
aktiivsuse kontsentratsioon keskkonnas kinnitab, et 
inimtekkelist radioaktiivset saastet ei ole lähiaastatel 
juurde tekkinud, ning annab võimaluse seesuguse 
saaste kiireks avastamiseks

	Tseesium-137 aktiivsuse kontsentratsioon kesk-
konnas on püsinud madal ja aeglaselt langenud.





13. Keskkonnakaitse- 
meetmete rahastamine
Saastetasumäärad saasteainete heitmisel vette ja pinnasesse

Keskkonnakaitseprojektide rahastamine KIK-i keskkonnaprogrammist
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Saastetasumäärad BHT7, Püld, Nüld, hõljuvainete ning nafta heitmisel veekogusse, põhjavette ja pinnasesse (kr/t). 
Andmed: Keskkonnatasude seadus.

saastetasumäärad on viimastel aastatel järsult kasvanud

Saastetasumäärad kehtestatakse vastavalt kesk-•	
konnatasude seadusele. Saastetasu kehtestamise 
eesmärgiks on rakendada „saastaja maksab” põhi-
mõtet ja ergutada vee- ja tööstusettevõtteid reovett 
tõhusamalt puhastama, vähendades seeläbi veeko-
gude reostuskoormust. Saastetasu kantakse riigieel-
arvesse ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt veekaitse 
finantseerimiseks.

Võrreldes 1993. aastaga on saastetasumäärad •	
tõusnud enam kui kümme korda. Eriti järsult tõusid 
saastetasumäärad 2006. aastal, kui uue keskkonna-
tasude seaduse rakendumisega tõsteti tasumäärad 
kahekordseks. Erandiks olid sulfaadid, mille saaste-
tasumäär tõusis 20% ja hõljuvaine, mille tasumäär ei 
muutunud. Küll aga muutus hõljuvaine määramise 
metoodika. 

Saastetasumäärad on diferentseeritud lähtudes •	
saasteaine keskkonnaohtlikkusest. Kõige kõrgem on 
saastetasumäär ühealuseliste fenoolide eest (2009. 
aastal 130 250 krooni tonni eest), kõige madalam sul-
faatide eest (2009. aastal 83 krooni tonni eest).

Keskkonnatasude määrade tõstmine on osutunud •	
vajalikuks, et parandada keskkonnatasude toimet 
ja elimineerida inflatsiooni mõju. Ühtlasi on kesk-
konnatasude tõstmisel lähtutud nn ökoloogilisest 
maksureformist.

Saastetasu maksmise kohustust võib asendada •	
keskkonnakaitsemeetmete rahastamise kohustusega. 
Kui saastetasu maksja kõikide väljalaskmete heitvett 
iseloomustavad näitajad on väiksemad õigusaktidega 
kehtestatud piirväärtustest ja on täidetud vee erika-
sutusloaga määratud muud nõuded, vähendatakse 
saastetasumäärasid kaks korda.

	Tõusnud saastetasumäärad on võimaldanud 
rohkem investeerida veekaitsesse.
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kõige rohkem raha on eraldatud veemajandusega 
seotud projektidele

Keskkonnakaitseprojekte rahastatakse kesk-•	
konnatasudest. Suurenenud keskkonnatasud on 
võimaldanud enam investeerida keskkonnakaitse-
projektidesse. Seetõttu on keskkonnakaitseprojektide 
riigipoolne finantseerimine aasta-aastalt kasvanud. 
2008. aastal kasvas KIK-ile keskkonnaseaduse alusel 
laekunud tulude maht 28%.

2008. aastal eraldati keskkonnaprogrammi raames •	
1382 projektile kokku 865,5 miljonit krooni. Võrreldes 
2007. aastaga on seda ligi 169 miljoni krooni võrra 
enam. Reaalseid väljamakseid tehti 2008. aastal 673,3 
miljoni krooni väärtuses, mis on ligi 200 miljoni võrra 
enam kui aasta varem.

Sarnaselt eelmiste aastatega eraldati 2008. aastal •	
kõige rohkem raha veemajandusega seotud projek-
tidele — 350 miljonit krooni. Enam kui 100 miljoni 
krooniga rahastati ka jäätmekäitlusega (129 mln kr) ja 
keskkonnakorraldusega (104 mln kr) seotud projekte.

Regionaalselt eraldati 2008. aastal kõige enam raha •	
jätkuvalt Ida-Virumaale (73 mln kr) ja kõige vähem 
seekord Lääne-Virumaale (12 mln kr).

Kuigi rahaliselt on läbi aastate enim toetatud vee-•	
majandusega seotud projekte, siis arvuliselt on enim 
toetust leidnud keskkonnateadlikkuse edendamisele 
suunatud projektid. 2008. aastal toetati kokku 501 
keskkonnateadlikkuse tõstmisele suunatud projekti.

Keskkonnakaitseprojektide finantseerimise tule-•	
musena on paranenud keskkonnakaitse infrastruk-
tuuri seisukord ning tõusnud keskkonnateadlikkus, 
läbi on viidud vajalikke looduskaitselisi töid, koosta-
tud keskkonnaalaselt olulisi uuringuid jne.

	Keskkonnakaitseprojektide rahastamine on aasta-
aastalt suurenenud.
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