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SISSEJUHATUS

Arengukava .,p6levkivi kui riiklikult strateegilise energiaressursi kasutamissuundade miiiiramine, sh

pOlerikiviOii ja p6levkivigaasi kasutamisvdimaluste hindamine hajutatud energiatootmise printsiibi

iakendamisei" 
-(edaspidi 

Pdlevkivi kssutamise riiHik arengukava 2008-2015, v6i Pdlevkivi

ireigukauol koostamise aluseks on Riigikogus 15. detsembril 2004. a vastu v6etud otsus "Ktituse-

1u en-"rgla.u;u"duse pikaaj alise riikliku arengukava aastani 2015 kinnitamine" (edaspidi Ktituse- ja
"i""rgiiioioLa"se oiengikauol, millele lisatud tabelis 4 niihakse Vabariigi Valitsuse i.ilesandena

ette iolevkivi kui riiklikult straieegilise energiaressursi kasutamissuundade miiiiramist [1].

Riigieelarve seaduse $ 10 lSike 2 jeirgi ning koosk6las. vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005 a

,oairu."gu nr302 "strateegiliste- arengukavade lligi_d ning nende koostamise,- tiiiendamise,

elluviimi-se, hindamise ja aruandluse kord" kiitis Vabariigi valitsus oma korraldlsega nr 384

ii. .luuiirt iOOO t 
"uk, 

P6levkivi arengukava koostamise, mearas vastutavaks ministeeriumiks

feskkonnaminirteeriumi ning ."ngi,kuuu valjat66tamises osalevateks ministeeriumideks

irrr".l-a"* i" Kommunikatsioo-ni-ini.teerinmi ning Rahandusministeeriumi' MaapSueseaduse $ 34

l6ike 3 kohlselt (muudetud 13. juunil 2007 vastu voetud maapdueseaduse muutmi::, seadusega, mis
jorrt" s..ilrril )oo1 tir.ituu-"P6levkivi kasutamise riikliku arengukava 2008-2015" tuigikogu'
'polevkivi "arengukava rakendusplaani, mis esialgu on koostatud aastateks 2008-2011' kinnitab

Vabariigi Valitsus.

Uheaegselt PSlevkivi arengukava koostamisega algatas keskkonnaminister 06 juuli 2006' a

trsttii.iugu nr 782 keskkonrr"am6ju hindamise ja keskkorurajuhtimissiisteemi seaduse $ 33 l6ike I

;""kti i;" g35 ldike 2 alusel P6levkivi arengukava keskkonnam6ju strateegilise hindamise

iedaspidi kSf4. KSH programmi kiitis keskkonnaminister heaks 13. detsembri 2006. a kaskkirjaga

nr 1169ja fSH aru ande 17. aprillil 2007' a kiiskkirjaga nr 449'

P6levkivi arengukava liihtub Eesti Vabariigi pdhiseaduse $-st 5, mille jiirgi Eesti loodusvarad ja

-ressursid on iahr,uslik rikkus, mida tuleb kasutacta siiiistlikult. on liihtutud nSudest kasutada

pot"utilri maksimaalse efektiivsuse ja eesmiirgiga,.et pSlevkivi jiitkuks v6imalikult pikaks ajaks'

keskkonna all m6eldakse Pdlevkivi arengukaval laiemalt nii loodus-, majandus- kui ka sotsiaalset

keskkonda oma tihedas labip6imumises'

pblevkivi arengukava on strateegiline liihtedokument p6levkivisektori lendam11e\s 
jiirgneva

tf"rcu aasta jooksul, milles sltestatakse suunad ja p6him6tted valdkonna iiksikkiisimuste

lah"ndamis"ks. p6levkivi arengukavas esitatud eesmargid ja meetmed on aluseks riigieelarve

uJ"nait" pt*"".imisel. Kolm k6ige tiihtsamat strateegilist eesmiirki on jiirgmised:

1) tagada Eesti varustatus p6leikivienergiaga ja kindlustada Eesti energeetiline s6ltumatus;

2j pdlevkivi kaevandamise ja kasutamise efektiivsuse t6stmrne;

fj'pOtevtivi taevandamise Ja kasutamise keskkonnambju viihendamine.

Pdlevkivi arengukavas ette niihtud investeeringud on vajalikud pSlevkivi kasutamise suunamisel

,iigi lr;ui 
"llu"iimiseks. 

Selleks fikseeritud tegevused on seotud jiirgmiste valdkondadega:

1) seadusandlus;
2) keskkonnakasutuse tasud ja maksud;
-j uurimisttiOd pblevkivi optlmaalseks kaevandamiseks ja kasutamiseks ;

+) riittite arengukavade iihtlustamine ja taiustamine'

Peamised sihtgrupid, kellele P6levkivi arengukava on suunatud:
I ) pOlevkiii kaevandamisega ja kasutamisega-seotud €ttevotted;

ij iesti polevtcivimaardla iiiitonttugu t"otud 
"lunikkond, 

keda m6jutavad keskkonnaalased ja

sotsiaalsed Probleemid;
3) laiemalt kogu elektrit ja soojust tarbiv Eesti elanikkond'

Eesti energiaressurss baseerub valdavalt p6levkivil, mis annab riigile eleklrivarustuses praeguses



rahlusvahelises olukonas iiiirmiselt vajaliku strateegilise s6ltumatuse. 2006. a oli p6levkivi osakaal

elektritootmisel 90,2o/o. P6levkivi kasutamisel on kaks tiihtsat positiivset aspekti: riigi energeetiline
varustuskindlus ja viihene s6ltuvus maailmaturu hindadest. P6levkivi arengukava lfitub t6siasjast,

et vaatamata kavandatud energia kokkuhoiumeetmetele energia tarbimine vabariigis arengukavas

vaadeldaval perioodil ei viihene, vaid kasvab. Teistel energiaallikatel p6hinevate v6imsuste

raj amine Eesiis v6i kooperatsiooni teel Leedus ning Soomes, nagu ka avaneva elektrituru m6ju ja

v6imalused, on seni lahtised. Arvestada elektrienergia vajaduse suuremahulist katmist taastuvate

energiaallikate ga on ebareaalne.

Valitsusliidu programmis 2OO7 -2011 on kirjas, et Valitsusliit seab sihiks p6levkivi aastase

kaevandamismahu maksimaalselt 15 mln t aastas. See iihtib PdlevKvi arengukava eesmiirgiga leida

v6imalusi pdlevkivi kaevandamismahu vzihendamiseks, kuigi esialgu on pSlevkivi kaevandamise

iilempiiriki seatud 20 mln t aastas. Selle siitestamise eesmiirk on tagada pSlevkivivaru sii?istlik

kasut'amine ning pikemaajalises perspektiivis v6imaluste leidmine pdtevkivi aastase kasutusmahu
jlirk-jiirgulisekslahendamiseks, et polevkivi kaevandamisega ja kasutamisega kaasnevat negatiivset
't".ti.oiru- 

ja sotsiaalset mdju oluliselt viihendada. P6levkivi arengukava elluviimisel seatakse

sihiks saarutada 2015. aastaks p6levkivi kaevandamise iilempiiriks 15 mln t aastas, milleks on

lru.lutit potlutitult analuiisida energiamajanduse arengusuundi. Kui lubatud aastamahuks koheselt

,"uau iSmlnt, tekib tdsine probleem Eesti varustamisel elektrienergiaga- Arvestades 6ii- ja

isemenditootjatele antud kaevandamislubasid, jiiiiks sellisel juhul elektri- ja soojatootmiseks

p6levkivi rruid tlgi 9 mlnt aastas, mis ei ole Polevkivi alengukavas vaadeldavaks ajaperioodiks

piisav.

Seoses Eestis toimunud majanduse kiire arenguga ja sellest tulenevalt elektrienergia tarbimise

k;;;g, on Vabariigi Vaiitsus mii2iranud 10.01.2008. a korraldusega nr 13 Majandus- ja

Komriunikatsiooniministeeriumi vastutavaks "Energiamajanduse riikliku alengukava aastarli 2020"

koostamise eest. Energiamajanduse arengukava on aluseks elektrimajanduse, biomassi ja bioenergia

valdkonna arengukaiade k6rval ka P6levkivi arengukavale. Lfituvalt Energiamajanduse

*"rrg,rtuuu ja iektrimajanduse arengukava koostamise kaigus fikseeritavast elektritootmise

stratJegiast saab analiiiisida ka eriievaid meetrneid p6levkivi aastase kaevandamismahu

viiheniamiseks kuni 15 miljoni tonnini aastas ja kavandada altematiivsete energiaallikate

arendamist.

1. SEOSED TEISTE VALDKONDADE STRATEEGIATE JA ARENGUKAVADEGA

NING PROTSESSIS OSALENUD INSTITUTSIOONID

P6levkivi arengukava koostatakse kooskdlas teiste asjassepuutuvate arelgukavadega^nagu Kiituse-

j, energiu-a.linduse arengukava [1], Eesti elektrimajanduse arengukava 2005-2015 (edaspidi
"Uriiii4o"a"te arengutdua) [Z] ja mitmed teised arengukavad ning strateegilised dokumendid:

Ees t i s i i i i s f vaarengur i i k l i ks t ra teeg ia , , s i i i s tevEes t i2 l . . (S821) [3 ] 'Kuna i iheks
teadmustihiskonna eeimiirgiks on tildinJ heaolu kasv, siis on sE 21 kohaselt paratamatu ka

loodusressursside kaasamine vajaliku majandusbaasi loomiseks. Loodusressursi seiestlik

;n*d;* ei ole pelgalt kaitse, vaid dkoloogiliselt tasakaalustatud ressursi kasutamine'

Loodusressursi kasutamise;a kaasnevad eelnevilt koostatud p6hjendatud ja suurimat

-u;^Jrr.titto tulu tdotavad 
"optimaalse kasutamise skeemid ja looduslikke ja sotsiaalseid arenguid

tasakaalustavad mehhanismid. K6ik see on m6eldav vaid printsiipidel, et tagada keskkonnahoid'

nJ"nj"tutr" s?iiistva tarbimise mehhanismid riigihangete, riiklike investeerimisprogrammide jt

-."g"r"r"4" kriteeriumidesse. Polevkivi arengukava liihtub just nimetatud printsiipidest'

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 [4]. PSlevkivi arengukava on vaga tihedalr seotud Eesti

keskkonnastrateegia aastani 2030 eesmiirgiga, milleks on maavarade keskkonnas6bralik

tro"u*au*in", niis slUstab vett, maastikke ii Otttu ning maap6ueressursi efektiivne kasutamine

minimaalsete kadude ja minimaalsete jiiiitmetega. Nimetatud strateegia meetmeteks on esitatud



maavarade kasutamise pikaajaliste riiklike arengukavade koostamine ja rakendamine (arengukavade

aluseks on ressursi oftimaalse kasutamise skeemid, mis soodustavad ressursi kasutamist riigi

vajaduste jiirgi teaduslikel alustel) ning maavara kaevandavate ja kasutavate ettev6tjate tegevuse

r*-unlin" kleskkonnasiidstlikkusele regulatsioonide ja toetuste siisteemi rakendamise kaudu.

P6tevkivi arengukava koostamine ongi nimetatud meetmete rakendamine'

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007'20L3 ,,Teadmistep6hine
Eesti,' [5]. TA&I strateegii 2007-2013 ,,Teadmistep6hine Eesti" (TE II) keskendub iihiskonna

latkusuutlikule arengule tiadus- ja arendustegeluse ning irurovatsiooni kaudu. Strateegia alusel

icaivitatakse riiklikud teadus- ja arendusprogrammid sotsiaalmajanduslike probleemide

lahendamiseks ja eesmiirkide saavutamiseks iga Eesti elaniku jaoks tiihtsust omavates

sotsiaalmajandusiikes valdkondades nagu naiteks energeetika, riigikaitse ja julgeolek,-tervishoid ja

hoolekanne, keskkonnakaitse, infoiihiskond. Energeetikaalane riiklik teadus- ja arendusprogtamm

on tihedali seotud p6levkivialaste teadus- ja rakendusuuringute kavandamisega ning selle

valdkonna spetsialistide ettevalmistamisega ja koolitusega'

Kiituse- ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava aastani 2015 [i]. Kiituse- ja

"nrrgi".i:*Our." 
*".rgr.kuuu jzirgi on Eesti energiaressurssides ja primaarenergia bilansis

toO,i1luiste energiaallikite osatiihtsus ka eelseisva 10 aasta l6ikes k6rge, baseerudes suures osas

pO["ti"if. See annab elektrivarustuses arvestatava strateegilise sSltumatuse . (imporditavate

inergiaaliikate osakaal on meil -l/3,ELi liikmesriikides keskmiselt -2l3). P6levkivi suuremahulise

tu."?u-i." peamisteks positiivseteks kiilgedeks on riigi energeetiline varustuskindlus.ning viihene

hinnas6ltulus maailmaturust. Negatiivse poolena t6usevad esile suured keskkonnakahjustused nii

pO[r6"i kaevandamisel kui ka kasutamiiel ning pSlevkivi madal kiitteviiiirtus. Seega tuleb tagada

avatud turu tingimustes p6levkivienergia tootmise siseturu konkurentsivSime siiilimine ning

"t"t 
tllur.r." t6ui teisalt tuleb siiasta kiskkonda. Ka P6levkivi arengukava p6hieesmiirgiks on

tuguau 
"O""t"toilase 

kvaliteediga ning optimaalsete hindadega kiituse- ja energiavarustatus

niig kindlustada sisemaise elektrilise tarbimiskoormuse katmiseks vajalik kiitusega varustatus'
pOtlunt arengukavas on palju tfielepanu pd<iratud keskkonnakaitseliste n6uete taitmisele - seega

haakub pdlevkivi arengukava Eesti ktituse ja energiamajanduse arengukava eesmiir-kidega, milleks

on avatud turu tingimustes pdlevkivienergia tootmise siseturu konkurentsivoime siiilimise tagamine

ning efektiivsur. t6rr, rakendades tuttiutitt 
" 

keskkoruram6jusid viihendavaid kaasaegseid

iehioloogiaid, ja kindlustada riiklikult kehtestatud keskkoruran6uete tZiitmine' Samuti on

";;tgiir 
tagada pidev niiiidisaegse oskusteabe ning spetsialistide olemasolu kiituse- ja

"r"rgiril^.i-aire 
kiigis valdkondades, et soodustada siseriiklikku tehnoloogiaarendust ja

vdimaldada niiiidisaegse energiatehnoloogia siiret. Kaudselt on P6levkivi arengukava seotud ka

ilt 
"iJrrrt" 

rajamisegi Pdhj"amaade ning Kesk-Euroopa energiasiisteemidega, sest Eesti

"n"rgi*iir,""-i 
paral-ieeltdti lihendatud energiasiisteemis eeldab ka elektrienergia eksporti ja selleks

vasta*va kiitusevaru olemasolu. Ulaltoodud eesmiirkide teostamisel arengukavade tegelused on

omavahel seotud, kuid nende rahastamise osas kattuvusi ei ole'

Eesti elektrimajanduse arengukava 2005-2015 [2]. Elektrimajanduse arengukavas on ldhutatud,

et pdlevkivi on iesti strateegiiine maavara ja p6levkivi baasil elektri tootmine on Eesti energeetika

"ripiiru. 
ZOOS I 2004. majind..saastal mtiiis AS Eesti PSlevkivi 14,35 mln t p6levkivi, mis

,''Joarrrtu, kogu p6levkivitarbest 92,7%o. Pblevkivi osakaal Eesti elektrimajanduse kiitusebilansis on

uii-urt"f aastitei naialanud m6ningast vfienemise tendentsi. Suurimaks p6levkivi tarbijaks on AS

N-"-" gi"t"ri.i*-ad -12 mlnt. PJlevkivist toodavad elektrit ja soojust ka Ahtrne,.Kohtla-Jiiwe ia

iiiiu-a" elektrij aamad. Peale p6letamise elektrijaamades kasutatakse polevkivl 6li .tootmiseks 
ja

keemiat<iostuses-, 2003. a 2,8 mln t. Sama kogus kasutati ka 2005. a. P6levkivi airliivsest varust'

i-aittr""i 
"f**ri:aamade 

tehnilis-majanduslikest tingimustest, jiitkuks praeguse-tarbimismahu juures

iGik;;" +o #tur... AS Eesti Pdlevkivi tegutsevate kaevanduste ja karjariride aktiivsest

tarbevarust jiitkub praeguse tarbimismahu juur 
"" 

-2020. aastani. Kui tarbimismaht ei viihene, tuleb

viieteistkiiLrnne aasta palast avada uusi kaevandusi, tarbimismahu kasvu korral juba varem'

Eesmiirkidest on oluliiim tagada sisemaise€lekffitarbimise koormuse katmiseks vajalik kohaliku



genereeriva vdimsuse olemasolu, arendada energiaressursse efektiivsemalt kasutavaid

iehnoloogiaid, sealhulgas elektri ja soojuse koostootmist ning toetada avatud turu tingimustes

p6levkivist kui kohalikust strateegilisest ressursist eleklri tootmise efektiivsuse tSusu ja siseturu

Lonkurentsivoime siiilimist. Ka Elektrimajanduse arengukavas on r6hutatud, et energeetika

arenduse riigisisesteks prioriteetideks on eelkdige t?iiuslikumad p6levkivitehnoloogiad.

Eelnimetatud prioriteetidest l?ihtudes peab kujundama energeetikavaldkonna 6ppe- ja teaduskavad

riiklikes haridus- ja teadusasutustes ning arvestama nimetatud suuniseid teaduse arendustegevuse

suunamisel ja toetamisel'

Eesti Maaelu arengukava aastateks 2007-2013 [6] (edaspidi Maaelu arengukava) haakrfu

kaudselt P6levkivi arengukavaga Maaeiu arengukavas toodud prioriteeditelje nr 2 kaudu, milleks on

keskkonna ja paikkoruri parandamine, kus on fookuses ebasoodsamates oiudes olevate piirkondade

toetus. Edaspidi keskendutakse peamiselt p6llumajanduslikust tootmisest valj aj Ziiinud piirkondade,

eelkdige kaiiseribade metsastamisele, et tagada hea keskkonnaseisund. Kaudselt puudutab see ka

mZietd6stusega kahjustatud alasid. Pdlevkivi arengukavaga seostub Maaelu arengukava

prioriteediteft nr 3 -maapiirkondade elu kvaliteet ja maamaj anduse mitmekesistamine, mis kZisitleb

majandusteger,rrse mitmekesistamist maapiirkondades ning kiilade uuendamist ja arendamist.

EfiLv6tluse oiukorra parandamiseks keskendutakse ennek6ike vaikeettevotete tegevuse

arendamisele. Soodustatakse eelk6ige viiiksemate pdllumajandusettevdtete tegel'use

mitmekesistamist muu maaettev6tlusega vAljaspool p6llumajandust. Nimetatud tegerused ei haaku

eriti P6levkivi arengukava temaatikaga, sest pSlevkivi kaevandamise puhul on tegemist eelk6ige

suurtootmisega. Mingil mii:iral soodustab P6levkivi arengukavas kasitletud karjaiiride taastamine ja

konastamine-uusi, eelkOige turismindusega seotud teger,'usalade tekkimist. Eelistatud on kohalikul

ressursil p6hinev mittepOtlumaianduslik tootmine, maaturism, kiisitddndus ja teeninduslik

ettev6tlus, mis on otseseit seotud maapiirkondade elu kvaliteedi parandamisega. Selle tulemusel

suureneb td6h6ive sekundaar- ja tertsiaarsektoris ning kompenseeritakse pSllumajandusest

vabanevad t66kohad.

Piirkondlikud arengukavad. P6levkivi arengukava koostamisel on arvesse v6etud piirkondlikke

arengukavasid. Ida-Viru maakonna planeeringu (kehtestatud 22.01 .1999) seletuskirjas on maj andust

prrrriutuuu, osas [7] kasitletud uuritavat teemat kiillaltki pdhjalikult. Ida-Viru maakonna 2003. a
.,ralmin d teemaplaneeringu ,,Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" jiirgi jiiiivad

pOf""Uui kaeue- .;a uurlnguvaljad oiulises ulatuses teemaplaleeringuga kavandatava rohelise

vOrgustiku tuumaladele, mis n6uab, juhul kui t<idstusobjekti rajamine on vajalik vdi viiltimatu'

deta-ilplaneeringu koostamist rajatiste isukoha valikuks, keskkonnamdju hindamise (edaspidi KMtl.)

lnbiviimist ja meetmeid negatiivse keskkonnamdju leevendamiseks'

Ida-viru maakonna planeeringu teemaplaneering 2002. aastast "Ida-virumaa p6levkivi

kaevandamisalade ruumiline planeering" niieb ette pdlevkivi kaevandamise ja -ttidtlemise jiitkumise

selles piirkonnas. P6levkivi arengukava on vastavr,rses Ida-Virumaa arengukavaga' kus niihakse ette

suurt6^6stuse edendamist. Ida-Virumaa arengukava (kehtestatud 21.09.2005) versiooni [7] j iirgi on

maakonna iiheks ettev6tluskeskkonda suunavaks visiooniks jiirgmine sdnastus: ,,Ida-Virumaa on

uLtiiun" ettevotluspiirkond (ettevotlusaktiivsus on vSneldes aastaga 2004 kasvanu! rohkem kui

i,on!, mis baseerub kaasaegsel tehnoloogial p6hineval efektiivsel ja maailmas

konkurentsivSimelisel suurtddstusel ning teenindus-, logistika- ja turismisektoril".

Ida-Virumaa jiiiitmekava [8] eesmiirkide saarutamiseks ja neile kaasaaitamiseks on vajalik tdsta

maayara kaevandamis6iguse ja saastetasusid, piirata p6levkivi kasutamise aastamahtu ning seada

iehrroloogilisi piiranguiJ nii p6levkivi kaevandamisele kui ka kasutamisele nii, et ettevdtted

kasutaksi4 tehnoloogiaid, mille tulemusel tekib vdimalikult viihe jiDtmeid ja seejuures v6imalikult

palju jiiiitmeid leiaks taaskasutamist.

Samaseid pdhimdtteid kannavad ja keskkonnahoiu ning arengueesmiirke seavad k"\iJid]e.'Virumaa

*.ngurttri.rgiu 2007 -2015 ver;ioon 2006 l9l ning Liiiine-Viru maakonna valdade vastavad



arengukavad. pdhjalikumalt on seost Liiiine Virumaa arengueesmiirkide ja hetkeolukonaga

kiisitletud KSH aruandes.

IX Keskkonnategevuskava aastateks 2007 -2013 [10] (edaspidi Keskkonnategevuskava) atnab

rea p6him6tteid, mis otseselt haakuvad PSlevkivi arengukavaga. Niiiteks kontrolli saarTrtamine

jiiiitmevoogude iile ja kontrolli tShustamine jiiiitmehoolduse iile, parima vdimaliku tehnoloogia, mis

tn nii keskkonnas6bralik kui materjali efektiivselt zira kasutav, eelistamine ja juurutamise

soodustamine kdikides sektorites; p6levkivituha hiidrotranspordi asendamine m6ne teise

keskkondasiustvama tehnoloogiaga; pSlevkivi jt maavarade optimaalse kaevandamismahu

mliiiramine ajalises perspektiivis ftuni 20 aastaks) jne. Otseselt seab kehtiv Keskkonnategevuskava

sihiks p6levkivi arerrgukatra rakendamise, mis eeldab kdikide arengukavas piistitatud eesm?irkide

elluviimist.

Siiiistva arengu seaduse jiirgi [11] suunatakse riigi algatatud arengukava alusel nende

majandusharud! ja piirkoniade arengut, kus looduskeskkonna saastamine ja loodusvarade

kasutamine vdivad ohustada looduslikku tasakaalu v6i bioloogilise mitmekesisuse siiilimist.

Pdlevkivi kasutamist on vaja suunata riigi algatatud arengukava alusel selleks, el tagada

teadaolevate varude jiitkumist v6imalikult pikaks ajaks ning maksimaalselt valtida keskkonna

saastamist. Kuna nii pOlevkivi kaevandamisega kui ka kasutamisega kaasneb paratamatult oluline

keskkonnam6ju, on pOlevkivi arengukava aluiel v6imalik ennetada uue negatiivse keskkonnam6ju

lisandumist ja ieeventlada olemasdleva negatiivse mSju liike Kirde-Eestis. Seile alusel on riigil

v6imalik sihip:iraselt ja iihiskonnale kasulikumalt suunata pSlevkivi kaevandamist ja kasutamist.

pblevkivi arengukavas kZisitletakse p6levkivikompleksi kui tervikut, p66rates tiihelepanu riigi

vajadusele kasitada pdlevkivi kui strateegilist energiaressurssi ja arvestada jzirj est kasvavat

nOudlust pblevkivi tui Oii .1a keemiasaaduite tooraine jiirgi. Ressursi jaotuse, planeerimisel ja

"tt"p-"t"t". 
on liihtutud eeliusest, et riigi huvi on esmatfitis. Pdlevkivi arengukava miiiirab riigi

huvi kaevandamislubade menetlemisel ning piiiiab maksimaalselt arvestada piirkondlike ja kohalike

omavalitsuste arengukavade ja planeeringut-ga, kuid seda ulatuses, kus need ei riiva riigi ja rahva

kui terviku pdhjendatud huve.

Vabariigi Valitsus on miiiiranud P6levkivi arengukava koostamise _ 
peat2iitjaks

Keskkoinaministeeriumi 1a viiljatddtamises osalejateks Majaadus- ja

Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi, s,rmas on sellega seotud ka teised

ministeeriumid ja ametkonnad. Eriii oluline on Sotsiaalministeeriumi osalus, sest pSlevkivi

kaevandamise ja kasutamisega on seotud paljud t6dh6ive ja sotsiaal-demograafilised probleemid'

Protsessi on timarlaua kaud"u kaasatud tilne- ia Ida-Viru maavalitsused ning k6ik olulisemad

polevkiviga seotud kohalikud ametkonnad. PSlevkivi arengukava jaoks lehtud_alusuuringutega on

oh'a ,"o-tod paljud teadusasutused, eeskett Tallinna Tehnikatilikool 112-.16] ja Tartu ulikool'

pdlevkivi tomisjoni kuuluvad ASi desti Pdlevkivi, ASi Viru Keemia ja OU Merko Kaevandused

spetsialistid. Pdlevkivi timarlauda on kaasatud Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Rohelise Liikumise'

Eesti Looduskaitse Seltsi, Eesti Keskkonnaiihenduste Koja ja Eesti Naistetihenduste esindajad'

KSH koostamisel kaasati Pdlevkivi arengukava loomise protsessi arr'rrkalt mitmesuguseid

huvigruppe.

2. HETKEOLUKORRA ANALUUS

on illdteada, et pdlevkivi kaevandamise ja t<idtlemise tSttu laienevad rikutud maastikud, hiivitatakse

looduslikku veievorku ja kannatab pOhjut 
"" 

kvaliteet. Suurenevad jzi?itmeladestute all olevad

tenitooriumid. S6ltuvalipdlevkivi6li tootmise mahust ja keskkonnanouete rangusest v6ivad hakata

suurenema ka ohtlike ainete heitmed 6hku ja vette. Tiiieliku kontrolli alla on v6tmata jeiikreostuse

kolded ning ettevotete ja mitmete institutsioonide kohustused reostust kontrollida on seni tiipselt

miiiiramata.
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Elektrimajanduse arengukavas prognoositud elektrivarustuse stsenaarium ei ole enam reaalne

maagaasi lzirsult kasvava hinna ja varustuskindluse probleemide t6ttu. Samas riigi elektrienergia

vajairrs kasrrub liihiaastail kiiresti (hinnanguliselt 4-5% aastas), kuigi Elektrimajanduse

arengukavas prognoositi kiire majanduskasvu korral juurdekaswks 2-3,75%- Taastuvenergeetika ei

suucla kasvavaid vajadusi katta. i0t5. a on Eesti elektrivarustuse tagamiseks vaja tootmisv6imsusi

2300-2500 MW ja ielle katmise ainsaks vSimaluseks on praegu nii p6levkivi kasutamine viihemalt

senises mahus ning ASi Narva Elektrijaamad jiitkuv rekonstrueerimine kui ka teistel kiitustel

baseeruvate uute elektritootmisvdimsuste rajamine, sh taastuvate energiaallikate senisest laiem

kasutuselev6tt. p6levkivi tuleb kaevandada ja t66delda maksimaalselt keskkonnas6bralikult ja

jlitkusuutlikult ning arvestada seejuures kaasnevat sotsiaalset m6ju'

Uheks k6ige efektiivsemaks p6levkivi jiitkusuutliku tarbimise v6imaluseks on energia kokkuhoid.

2012. a^stast on energraturg taielikult vaba, mis v6ib esile kutsuda struktuurilisi muudatusi

energiaettev6tjate osas. Pla;guses olukonas on tihe ja sama ettev6tja kaes nii ressursikasutus'

elekt"ri tootmine, rilekanne, krii ka valdavalt jaotamine. Pdlevkiviressurss kui rahr'uslik rikkus peab

jiiiima Eesti riigi juhtimise alla.

2.1. P6levkivikasutusega seotud P6himoisted

Ressurss on majandustegevuses kasutatav maap6ue osis nagu kivim, mineraal, sete jms.

Varu on ressurssi arvestav, keskkonnaregistris maardlate nimistus arvel olev kogus (tuh t)'

Tarbevaruks, reserwaruks ja prognoosvaruki j aotamine p6hineb varu geoloogilisel uuritusel' KSige

detailsemalt on uuritud tariet aru (T), seejzirel resenryaru (R) ja k6ige viihem uuritud on

prognoosvaru. Maavara tarbe- ja 
'reserwaru 

jagunevad nende kasutamisv6imalikkuse ja

iluj"*a".r*o tiihtsuse alusel aktiivseks (A) ja passiivseks (P) varuks' Maavaravaru on aktiivne' kui

selle kaevandamisel kasutatav tehnoloogia ja iehnika tagavad maapdue ratsionaalse kasutamise ja

keskkonnan6uete tiitmise, ei too kaaia iii.koottu jiitkusuutlikku arengut piirssivaid ja olulisi

elukeskkonda halvendavaid sotsiaalseid muutusi ning maavara kasutamine on majanduslikult

kasulik. Maap6ueseaduse t17l j iirgi saab varu tunnistada passiivseks, tui s.e!l.9 kasutamine ei ole

keskkonnakaiise seisukohalt 
"Oi-ufit 

v6i selle kaevandamiseks puudub vajalik tehnoloogia, kuid

mis v6ib tulevikus osutada kasutuskSlblikuks. Teiseks oluliseks kriteeriumiks maavaravaru

t<aiegooriu maat amisel on looduskaitse all olevad objektid ja alad. KSikide !ailse?l?d: piiresse jiiiiv

ili;;ki;i; on reeglina hinnatud passiivseks ehk mittekaevandatavaks. Paljudel aladel on varu

iassiivne nii majandirslike kriteeriurnite (kivimi orgaanilise aine madala sisalduse t6ttu) kui ka

looduskaitsepiirangute tottu. varu aktiivseks v6i passiivseks tunnistamisel on vaja arvestada ka

sotsiaalset kriteeriumit.

Eesti polevkivimaardias on kokku 23 maardla osa, mida nimetatakse kaeve- ja uuringuviiljadeks'

Kaeve- ja uuringuviiljad on geoloogiliste t56de k?iigus piiritletud maardla osad, mille piirid on

mii?iratud erinevate geoloogilisl, geJgraafiliste, ajalooliste ning subjektiivsete asjaoludega ja mis

on j aotatud plokkideks.

plokk on geograafiliste koordinaatidega miiiiraiud koimem6otmeiine maap6ue osa, mille

kaevandamisvearsust .1a usaldatavust kiisitletakse konstantsetena. Lavamaardlates nagu Eesti

pdlevkivimaardla, kiisitletakse plokke maa-aladena'

Energiatootlus (GJ/m2) on p6levkivi kui maavara miiiirav tunnus, mille alusel hinnatakse varu

tu".rrolndu-ir',ria.rust. Iiehtivate kriteeriumite kohaselt on varu aktiivne (kaevandamisv?i9:):,ktji

energiatootlus on suurem kui 35 GJ/m2 ja passiivne, kui energiatootlus on vahemikus 25-35 ltJ/m"

Erisimaks pdlevkivi kui energiakandurii, kasutatakse mdistet kaubapSlevkivi. Kaubapdlevkivi

kvaliteeti m':i:iratakse Eesti va'bariigi standardi EVS 670:1998 alusel. See standard kehtestab

kvaliteeditunnuste normid ja kvaliteedigrupid kaevandatud p6levkivile kui kaubale' mida

kasutatakse kiitusena j a toormena 
_ q _



Kaevandamisviilirsuse indeks on kompleksindikaator, mis arvestab dkonomeetrilisi seoseid

p6levkivi meendustingimuste peamiste tunnuste ja kaevandamise majandustulemuste
(kaevandamiskulu, kapitalikulu) vahel'

Kaevandamisvii.iirsuse indeks
<0,7
0,7... .0,9
0 ,9 . . .1 ,1
1 ,1 . . .1 ,3
>1,3

kaevandamisvii?irsus
viiga madal
madal
keskmine
kSrge
viiga k6rge

Potentsiaalne energiakogus varu plokis ia vnljal on energiatootluse ja varuploki (vdlja) pindala

kornrtis.

Maavara kadu on arvel olnud ja kasutamiskdlbmatuks muutunud mtulvara. Osa maavarast muutub

kaevandamise ja ka mittem?iendusliku majandustegeruse t6ttu kasutamisk6lbmatuks. Aga kadu

vdib olla tingitud ka sellest, et mef|vara on arvele vdetud valesti, liiaga vdi nduetele mittevastavalt.

Uldkadu ori maavara, mis jiidb kaeve66nte tugitervikutesse, miieeraldise piiridele jiietud

t6kketervikutesse, kaeveviiljal olevate teede ja muude raj atiste hoidetervikutesse jne'

Kaevandamiskadu jaotub kaoks maapdues, raimatud kaevise kaoks ja rikastamiskaoks [13, 14]. Kui

p6levkivi kaevandatakse 12 mln t, siis tegelikult vziheneb aktiiwaru umbes 16 mln t v6na.

Kaeve66ned kaevandamisseaduse alusel kehtestatud mZiiiruse "Kaevandamise ja kaeve66ne teisese

kasutamise projektile esitatavad n6uded" jzirgi jagunevad vastavalt kasutusotstarbele avamis-,

kiiitus-, ettevalmistus- ja koristuskaeve6dnteks. Avamiskaeve6Ss on kaeveviilja avamiseks rajatav ja

kaevandamise kiiigus lasutatav kaeve66s (kaevise, vajalike seadmete ja materjali ning inimeste

t6steks kasutatav piistiaht vdi kaldsaht, peaveostrekk koos sellega kiilgrrevate paralleelsete

kaeve66ntega (tuulutusstrekk, konveierstrekk j0, avamistranSee, l6iketransee (kaevik).

Ettevalmistuskaeved6s on maavara kaevandamise ettevalmistamiseks rajatav kaevedSs (paneeli

veo-, tuulutus- ja veestrekk, kogumisstrekk, alg166r, veotran5ee jt). Koristuskaeved6s on kaeve66s,

kus toimub maavara kaevandamine (kaevetranSee, kamberplokk, tervikute viiljamine, kaevetran5ee

ftaevand), koristuskambrid, laava jt). Kiiituskaeve6ds on kamber (pumbakamber, vedurite depoo

.1i1, ladu llohtematerjaliladu jt) Surf' kaldkaik jm objektil vajalik kaeve66s'

Raimamine on maavara massiivist kokkumurdmine.

Sisepuistang on miiendusalane termin kuhjunud maavara massi kohta'

Kondensatsioonielektrijaam on soojuselektrijaam, mis viiljastab ainult elektrienergiat.

Poolkoks on p6levkivi utmisel saadav tahke jiiiik'

Fuussid on p6levkivitddtlemise jiiiitmed, mis tekivad toor6li puhastamisel mehaanilistest v66ristest.

Lankkaevandamine on allmaakaevandamise viis, kus p6levkivi viiljamiseks on olnud kasutusel

valdavalt paarislaavadega lankkaevandamine, mille kiiigus peale p6levkivi viiljamist varistati ka

iagi.

Kanberkaevandamine on allmaakaevandamise viis, kus maad hoitakse kaevandamata jiiiinud

kivimist teruikutel.

Langatus on maa vajumine ja maapinna langatus on maapinna deformatsioonist tingitud

maafinna vajumine, mille tulemusel tekib langatatud ala (langatusn6gu)'

Alanduslehter ehk depressioonilehter on td,6tava kaevanduse iimber kujunev p6hjaveetaseme

alanduslehter (p6hjavee vaba- v6i survepinna lehterjas n6gu)'

Uttegaas on utmisprotsessil tekkiv gaas ja utmine on kuivdestillatsioon'

Tiiiiesi on piirkond kaevanduses, kus parajasti viiljatakse maavara'
- 10 -



2.2 Kehtivad kaevandamisload ja kaevandamislubade taotlused

lggg-2005. a on valja antud 18 pdtevkivi kaevandamise luba neljale ettev6ttele kokku kuni

23,75 mln t p6levkivi kaevandamiseks aastas. Kehtivate kaevandamislubade iilevaade on tabelis 1'

Tabel 1. Kehtivad kaevandamisload seisuga 01'01.2008'

Loa nr Loa omanik
Miieeraldise

nimetus
Kehtivuse

algus
Kehtivuse

l6pp
Varu,
tuh t

Maksi-
maalne
aasta-

toodang,
tuh t

Pindala,
ha

KMIN-
l l7

Pdlevkivi
Kaev andamise AS

Vanakiila
rariiiariviiliadl)*

1 8.08.1999/1
5.06.200611.07 .20144260,4 100c 131.9(

KMIN-
.rJo

PSlevkivi
Kaevandamise AS

Vanakiila

[ar;Sirivaljad 22.07.200217.08.2072 285C 4C 8.82

KMIN.
J37

AS Kunda Nordic
Isement

Ubja
o6levkivikariii.iir 15.08.200224.06.202i 3495 30c t52 .22

KMIN-
)41

Pdlevkivi
Kaevandami se AS

Vanakiila
<arj iiiiriviilj ad

tI I  1)* 06.05.200306.05.2013 132 4,09

KMIN-
c45

Kividli
Keemiatdostuse OU

Pdhja-Kivi6li
p6levkivikariiiia 25.07.2003t8.07.2028 7603 100c 243,69

KMIN-
)46 CU VKG AidU OiI

),larva
cdlevkivikariiiiir II 18.08.200315.08.2028i 6653 100t 544.11

KMIN- polevkivi
ll52 Kaevandamise AS

Vanakiila
karj aiirivelj ad
tV 1)* 22.07.200421.07 .2014 20c 6.18

KMIN-
153

Pdlevkivi
Kaevandamise AS Viru kaevandus 22.07.200410.08 .20194s60c 250( 4t91,51

KMIN-
J54

P6levkivi
Kaevandamise AS Estonia kaevandus 22.07.200410.08 .2019281342 500c 14t62,54

KMIN-
i55 OU VKG Aidu Oil

Ojamaa p6levkivi
kaevandus 27.09.200427.09.2029 58681 250C t694,21

KMIN-
059

P6levkivi
Kaevandamise AS

Vanakiila V

rariiinriviili 1)* 25.10.200411.07 .2074 53 t ,65

KMIN.
J62

P6levkivi
Kaevandamise AS

Vanakiila VI

<ariii.liriv2ili 1)* 31.03 .200511.07 .2014 37C | 1.44

KMIN-
i66

Pdlevkivi
Kaevandamise AS Sompa kaevandus I  1.04.20053t.12.20t4 20044 70c 3379

KMIN.
)6'l

Pdlevkivi
Kaevandamise AS

Iammiku
kaevandus 11.04.200510.08 .2019 5551 l00c 4014.05

KMIN-
013

Pdlevkivi
Kaevandamise AS Narva kaeveviili 20.06.200510.08.20193963C 2204 4255.71

KMIN.
)'74

P6levkivi
Kaevandamise AS Sirsala kariiiiir 29.06.200503.05 .2019740r1 300c 1t296.6C

KMIN-
)75

P6levkivi
Kaevandamise AS Aidu kariiiiir 29.06.200503.05 .2019l ) 1 ) / 305C 2 ) ) ) - U

7
evkivi

ise AS irgala 18.04 07.03.203r 750 t 1 1  7 <

-  11 -



KOKKU 23750

1)t Vanaktita karj iizirivSlj ade kohta on miirgitud summaame aastatoodang

2005. ajooksul esitati Keskkonnaministeeriumile 16 pdlevkivi kaevandamise loa taotlust, seej uures

m6nele piirkorurale mitu. Taotlusi on esitatud kokku kuni 26,315 mln t pdievkivi kaevandamiseks
aastas, nii et k6igi viiljade osas taotluste rahuldamise korral saaks pdlevkivi kaevandada koos seni

viiljastatud kaevandamislubadega kuni 50,065 mln Va. Ulevaade esitatud ja menetluses olevate

kaevandamislubade taotlustest on tabelis 2. Taotluste menetlemine on esile kutsunud hulgaliselt

vaideid ja kohtuprotsesse. Kuni p6levkivi kui riiklikult strateegilise energiaressursi

kasutamissuundade miiiiramiseni P6levkivi arengukavas on vastavalt fuigikogus tehtud

maapdueseaduse tiiiendusele [17] k6ikide p6levkivi kaevandamise lubade taotluste menetlemine
peatatud.

Tabel 2. Kaevandamislubade taotlused seisuga 01'01 2008.

DGaksfitaatn" t"odang on seotud praegu tegutseva Aidu karj iiiiri maksimaalse lubatud

aastatoodanguga, mis on kokku 3,050 mln t.

Kaeveviili,
uuringuvlli

Taotleja Kaevandatav
varu, tuh t

Maksimaalne
aastatoodang,

tuh t

Tiihtaeg

Uus-KiviSli
uuringuviili

OU Merko Kaevandused 207867 5000 25 aastat

CU VKG AidU Oil 207867 i000 25 aastat

P6levkivi Kaevandamise AS 207867 5000 2 5 aastat

Sonda uuringuviili f,U Merko Kaevandused 38207 4000 25 aastat

f,U VKG AidU Oil s8207 2000 I0 aastat

Seli uuringuviili CU VKG Aidu Oil 135000 1700 I0 aastat

P6hja-KiviSli
ruringuviili

Kivi6li Keemiatddstuse OU 21529 1500 25 aastal

Aidu kaeveviili lU Merko Kaevandused t6750 1500

Pdlevkivi Kaevandamise AS t7175 1)* 15 aastat

P6levkivi Kaevandamise AS 3561 I  ) * 10 aastat

f,U VKG AidU OiI 7 tt4 1200 15 aastat

Kodanik Priit Piilmann I I T 4 r200 15 aastat

),larva kaeveviili CU Merko Kaevandused 2884 i5 25 aa;stat

Candu uuringuviili 0U VKG Aidu Oil 120000 4000 I0 aastat

fU Merko Kaevandused t33234 4500 3 0 aastat

Puhatu uuringuviili 3U Merko Kaevandused t47174 s000 I0 aastat

KOKKU taotlusi Z O  J  I J



2.3. Vnljakujunenud p6levkivi kasutamissuunad Eestis

Esitatud andmed on saadud Statistikaametist [18] ja suurematelt pOlevkivi kasutamisega seotud

ettev6tetelt nagu Eesti Energia AS, Viru Keemia 
-crupp 

AS, Kivi6li Keemiatddstuse ou, AS

Kunda Nordic Tsement ning OU Merko Kaevandused.

2006. a tiiitus 90 aastat sellest, kui pdlevkivi hakati tddstuslikult kaevandama ja kasutama. P6hiliselt

on viilja arenenud kaks kasutamissuunda: p6levkivi kasutamine tahkekiitusen4 pSlevkivi

t66t1e#ne pdlevkivi6liks ja -gaasiks ning p6ievkivikeemia toodeteks. Nendele lisandub veel

tsemendi tootmine. P6levkivi kievandamini ja kasutamine elektri- ja dlitootmiseks on koondunud

Ida-Virumaale, tsemenditootmine paikneb Lliine-Virumaal'

[18] kohaselt kaevandati ja hangiti 2005. aja2006. a Eestis
2005. a'.

1 ,008
r4,591
0,180

15,119

Samas energiabilansi jiirgi tarbiti Eestis 2005. a p6levkivi jiirgmiselt, mln t:

tarbitud muundamiseks teisteks energialiikideks , 14,454 13,810

sh

Statistikaarneti avaldatud energiabilansi
p6levkivi jZirgmiselt, mln t:
p6levkivi varu aasta algul (laos)
kaevandati
imporditi
Kokku energiaressurssi

elektrienergia tootmiseks
soojuse tootmiseks
muundamiseks teisteks kiituseliikideks
tarbitud tooraineks
tarbitud muude mittemetalsete toodete tootmiseks
sisetarbimine kokku

2006. a:
0,971

15,066
0

15,066

r0,892
0,754
2,808
0,081
0,269

14,804

10,096
0,724
t oan
0,007
0,2t1

14,028

varu aasta l6pul (laos) 0'971 7 'O29

eksport 0,004 0'009

Allpool on iilevaade vlilj akujunenud pdlevkivi kasutamissuundadest Eestis'

2.3.1, Pblevkivi kasutamine tahkekiitusena

PShiline osa Eesti elektrienergiast toodetakse tiina ASi Narva Elektrijaamad energiaplokkides,

millele on paigaldatud tolmpSletamise tehnoloogial tddtavad katlad. Nendes kateldes pSletatakse

p6levkivi k"rfr.rir" kiittev#ftusega 8,37 MJ/kg, kusjuures kiitteviiiirtus v6ib kdikuda piirides

7,8-8,9 MJ/kg.
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Samal ajal on ASis Narva Elektrijaamad evitatud ka uus niiiidisaegne otsepSletamise tehnoloogia,

s.o pdleiamine tsirkuleerivas keevkihis (CFB * Circulating Fluidized Bed). Kahes energiaplokis on

praeguseks paigaldatud kummaski kaks sellel tehnoloogial tdotavat katelt. Uute katelde evitamine

on trliaunua', 
"icFB-t"htroloogia 

rakendamine Eesti p6levkivi baasil on igati Sigustatud: kasvanud

on energiaplokkide iihikv6imsus, oluliselt on viihenenud atmosiiiiiriheitmed (eriti SO2 osas) ja on

kusvanud ka energiatootmise efektiivsus. Vdib kindlalt viiita, et CFB-tehnoloogia on Eesti pblevkivi

otsep6letamisel piaegu parim v6imalik tehnoloogia. AS Narva Elektrij aamad on kavandanud selle

tehnoloogia laiendamist j iirgmistele energiaplokkidele

Kui vanades tolmpdletamise kateldes saab kasutada pSlevkivi kiitteviiiirtusega 7,8-8,9 MJ,&g, siis

uutes kateldes saab seda teha tunduvalt laiemas diapasoonis, 8,0-11,0 MJlkg. See tiihendab, et

CFB-kateldes saab kasutada ka rikastatud p6levkivi. AS Narva Elektrijaamad on alustanud

uuringuid kSrgema ktittevziiirtusega p6levkivi kasutamiseks uutes cFB-kateldes, et selgitada selle

m6ju"energiap'lokkide tehnilis-majanduslikele niiitajatele,ja heitmetele ning_ optimeerida kiituse

ettevalmistamist (rikastamise aste, ktitteviiiirtus) lfituvalt kogu p6levkivi kasutamise

lisavliiirtusketi st.

Ft tagada poievkivielektrij aamade jatkuv uuendamine CFB-tehnoloogia baasil, tuleb lahendada

ooleviivituia ladestaminJ ELi N6ukogu direktiivi l999l3l/E1} priigilate kohta (ELT L 182'

ie .ol .tssg,lk 1-19; L 282,05.tL.1999, lk 16) n6uete kohaselt hiljemalt 15. juuliks 20o9. a, milleks

tuleb juurutada uus tehnoloogia. AS Narva Elektrijaamad on teinud liibi mahukad uwingud ja

katsetused, sealhulgas ka kaiseseadmetel reaalsetes elektrijaamatingimusles. Viilja.on tddtatud

kontseptsioon ja iehnilised tingimused, mis on kooskSlastatud Keskkonnaministeeriumiga'

Alustatud on t<idstusliku katseseadme ehitamist'

Pdhiline energiatootmine pdtevkivi otsepdletamise teel toimub ASis Narva Elekhijaamad, mis

viimastel aastatel on tootnud iile 90% Eesti elektrienergiast. Viiiksemal miiiiral kasutatakse

polevkivi otsepSletamist energia tootmiseks veel Kohtla-JT_""1 Y59 
Energia P6hj a.pleldrij aamas

ja elt ne etettrijaamas, Sillamae Soojuselektrijaamas ning Kivi6li Keemiat<jdstuse oUs.

2005. a kasutati Eestis pblevkivi tahkekiitusena 1 1,646 mln t'

Elektrimajanduse arengukava tZl jrirgi on perioodil 2005--2015 energiatootmises ka edaspidi

laldavaks primaarkiituieks pOtevkivi. Praegu toodetakse p6levkivi otsep6letamisel *91% Eesti

elektrieneriiast ja sellest pOhiline osa ASis Narva Elektrijaamad. Elavnenud on tuulegeneraatodte

paigaldamire ja kavandatakse ka biokiitusel tddtavaid koostootmisjaamu, kuid need on seni veel

suhteliselt viikese vdimsus ega ega taga vabariigi elektritarbimise juurdekasvu katmist ja vajaliku

v6imsuse kindlustamist. Taastuvallikatest p?irit elektrienergia osakaaluks on kavandatud 2010' a

5,I% ja 2015. a 8yo brutotarbimisest. Ka eeldusel, et taastuvallikatest eleklritootmisv6imsuste

tuju.ir" tempo v6ib kiireneda, jiiiib polevkivielektri osakaal Pdlevkivi arengukavas kiisitletaval

":'"p"tio"a1 
iildises elektritootmises 

- 
valdavaks. Seega on oluline j iitkata elektri tootmiseks

pOGvkivi otsepoletusega kasutamist, rakendades uut tsirkuleerivat keevkihttehnoloogiat

ol"masolevate, 
- 
energiaplokkides ja ka uute energiaplokkide ehitamist Selle eelduseks on

eleklrijaamade tuhaiirastussiisteemide rekonstrueerimine n6uetele vastavaks.

Elektrimajanduse arengukavas esitatud prognoosi kohaselt pidi elektri brutotarbimine Eestis

kasvama 2007-2015. a keskmiselt 2-3,7 svo aastas, kuid tegelik tarbimise kasv on erinevatel

aastatel olnud tiinu majanduse oluliselt kiiremale kasr.'ule m6nev6rra kiirem. Nii moodustas kolme

aasla (2003-2005) keskmine aastajuurdekasv 4,6%.2005. a moodustas brutotarbimine 7494 GWh'

mis titrtib Elektrimajanduse arengukava kSrge kasl,u stsenaariumiga [2]. Eksport moodustas

1953 GWh ja taod t iO: GWh. Samas on 2006. a sisetarbimise kasv olnud prognoositust tunduvalt

kiirem tiinu energiamahuka tddstuse turuletulekule, mistdttu prognoosituga vbrreldes

p6levkivielektri .uht ju osakaal hoopis kasvasid. Hinnanguliselt selline trend j ?itkub ka

iiihitulevikus ja seetSttu on otstarbekas Pdlevkivi arengukavas vaadeldaval perioodil hinnata

o6levkivielektri osakaalu sisetarbimises senise -900lo tasemel'
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P6levkivielektri tootmiseks vajalik p6levkivivaru Eesti Energia ASi prognoosi kohaselt on esitatud

tabelis 3 (need on Eesti Energia ASi soovid, mitte Pdlevkivi arengukavas kavandatavad mahud).

Tabel 3. p6levkivivaru p6levkivieleklri tootmiseks Eesti Energia ASi prognoosi kohaselt, mln t

Aasta 2008 2009 20to 20tl 2012 2013 2014 2015

Kokku 17,244 14,75516.273t8,94i 14.60514.159 I  ?  q ? ( t4.72C

sh elektri
sisetarbimiseks

1 1,59Ct2,195 r 1 ? o c 12,969 13,238 11,656l ,  ? q t 12,904

rkspordiks 5.654 2.56C 3,474 5.978 l , J o  / 2.503 t,521 i  , 816

2.3,1.1. Soojuse ja elektri koostootmine p6levkivi otsepdletusega

P6levkivi otsepdletamisel tdtitavad koostootmisjaamad on praegu Kohtla-Jiirvel VKG Energia
pdhja Elektrijaam ja Ahtme Elektrijaam, Sillamae ja KiviSli Keemiatd6stuse OU Soojuselektrijaam

ning ealti ot"trtij*In Narvas. Neist peavad oma tootmistegevuse p6levkivi otsep6letamisel

lOpetama 2010. a Ahtme ja 2015. a VKG Energia P6hja Elektrijaam, kui tuha?tastussiisteeme er

viida vastar.usse nouetegaja ei rakendata vdiivlipiiudeseadmeid vdi ei muudeta pbletustehnoloogiat.

Uute pSlevkivi otsep6Gtamist kasutavate koostootmisjaamade ehitust ei ole planeeritud. Uute

elektrijaamade rajamine p6levkivi otsepdletamise baasil on vdrreldes olemasolevate elektrijaamade

renov;erimisega kulukam, sest on vaja leida uus asukoht, rajada uus infrastruktuur, avada uus

tuhaviili tuha ladestamiseks jne. Uute koostootmisjaamade rajamine on otstarbekas p6levkivi6li v6i

muude kiituste baasil, mida kiisitletakse P6levkivi arengukava alapeatiikis 2.3.3.

Soojusenergia tootmiseks koostootmisjaamades pdlevkivi otsep6letamisel tZinasel - tasemel on

vuia* o,s iln t polevkivi aastas. see kogus hinnanguliselt ei kasva, kuid v6ib viiheneda.

2.3.2. P6tevkividli ja -gaasi tootmine. P6levkivikeemia

p6levkivi tddtlemiseks pdlevkivi6li ja -gaasi ning muude keemiatoodete saamiseks kasutati pikka

aega pdhiliselt nn kiviterltiiiipi gJneriatoreid. Protsess_ (edaspidi generaator-protsess) seisneb

pSlevkivi utmises generaatoreis (piistretortides), kus pdlevkivi termilisel lagundamisel saadakse 6li,

iresi ja generaatorilaas. Tiii;tlusj:iagiks on poolkoks ja fuussid. Alates 2007. a tddtleb vKG oil AS

oOlevkii,ifuussid iuhk"kr filtokoogiks, mida siis turustada tsemenditddstusele. Generaatorid

vajavad rikastatud pSlevkivi tiikisuurusega 25-125 mm. Kasutatava pSlevkivi kiitteviiiirtus on

keskmiselt 12 Mllkg. Generaator-protsessil p6hinevad. seadmed tddtavad praegu Kohtla-J2irvel

VKG Oil ASis ja I{ivi61is Kivi6li Keemiatddstuse OUs. Toodetud p6levkiviSli ja keemiatooted

miiiiakse, madala kalorsusega uttegaas pSletatakse energeetilistes kateldes.

Generaator-protsessi keemiline kasutegur, mis iseloomustab protsessi efektiivsust, .on 
vahemikus

69-7 5% tl'9, 201. Orgaanilise siisiniku sisaldus poolkoksis on kurtr 12%o, mille ettev6tted

kavandavad 2008. a viia tasemele kuni 8%.

ASis Narva Elektrijaamad on tctdstuslikult evitatud tahke soojuskandjaga seadmed (edaspidi 7S4,

mille eeliseks on suuem saal,utatav iihikvSimsus ja v6imalus ii:mber t66tada madala

kiittev?iiirfusega, s.o rikastamata peenp6levkivi. TSK-protsessi olemus seisneb selles, et pdlevkivi

termiliseks la-gunemiseks vajalik- soojus edastatakse tahke soojuskandjaga - ringleva. kuumutatud

polevkivituhala. pdlevkivi Lnergotehnoloogiline t66tlus tahke soojuskandjaga -annab_ vdimaluse

i^rrtudu p""n-"t"ralist p6levkivi (kaasa arvatud tolm), mis tekib p6levkivi kaevandamisel- P6levkivi

t6<tdeldakse termiliseft ja saadakse 6lisaadused ning k6rge kalorsusega gaas ktifieviiiirtusega

S,8- O,a MJA{rn3. Saadud tooteid kasutatakse energiakandjatena, aga hinnalisemad keemilised

ioostisorud on t[iendavaks toormebaasiks keemiatddstusele. Viimast suunda ASi Narva

gi"ktrij uu-"4 olitehases praegu ei kasutata, kuna see tehas ehitati ainult k6rvalasuva Eesti

Elektrijaama varustamiseks vedelkiituse9a., 
.



AS Narva Elektrijaamad markeeris need seadmed 2006. a tiihistusega TSK-140. Kaks TSK-140

seadet t66tlevad ASi Narva Elektrijaamad olitehases kumbki clSpiievas 3000 t peenpdlevkivi.

Nimetatud seadmed annavad kolmandiku Eesti 6litoodangust. Toorainena kasutatakse madala

kiittevaiirtusega p6levkivi (8,37 MJ&g), mille tirkisuurus ei ole limiteeritud. Peale selle v6imaldab

kasutatav telioioogia t6<idelda kummipuru ning orgaanilisi nafta- ja dlijeatrneid, mida v6ib

kiisitleda kui altematiivset toorainet. Kummipuru ning nafta- ja Slijiiitmete kogus v6ib olla kuni

10% td<tdeldava pdlevkivi mahust. Oluline on siinkohal rdhutada, et jaatmete t66tlemine p6levkivi

utteseadmes eeldab ELi jiiatmep6letusdirektiivi 2000/76lEU alusel kehtestatud rangetest

keskkornan6uetest (need on Eestis rakendatud j iiiitmeseaduse $ 33 lg I alusel kehtestatud

mii?irusega) kinnipidamist, milleks on vaja rakendada veel lisameetmeid'

6litehases toodetakse jiirgmisi tooteid:
1) pdlevkivikiitteOlisid, mis on kiilusena laialt kasutusel nii suuremates kui viiiksemates

kateldes;
2) teebituumenit, mida kasutatakse vabariigi siseselt teekatete ehitamiseks, ja uttegaasi, mida

kasutatakse Eesti Elektdjaamas tiiiendava kiitusena elektri tootmiseks'

TSK-140 seadmetel on protsessi keemiline kasutegur vahemikus 80-85% l2l,22l ja orgaanilise

siisiniku sisaldus tuhas alla 170'

Pdlevkivi6li kasutatakse laevakiituste lisandina ning katelde ja tddstuslike ahjude kiitteks. oli

eelisteks naftamasuudi ees on viiike viskoossus ja viiiivlisisaldus ning madal hangumistiipp.

PSlevkivist saadavate keemiatoodete valik on mitmekesine ning toodete nomenklatuuri on

turun6udluse kasvades v6imalik laiendada.

2005. a kasutati Eestis p6levkivi6li ja -gaasi tootmiseks ning muude keemiatoodete valmistamiseks

2,804mlnt pSlevkivi. 2005.a. toodeti kokku 345tuht p6levkividli ja kasutati 342t]uhI'

Sisetarbimiseks kasutati kokku 120 tuh t ehk 35% ja eksporditi 222 nth I et1.. 65%'

Praesu toodavad p6levkivi6li ja -gaasi viru Keemia Grupp AS, AS Narva Elektrijaamad ja Kivi6li

keeriiatoostuse bU. N"irt Vi- Kee-ia Grupp AS kasutab generaator-protsessil p6hinevaid

seadmeid, millel 2005. a tdddelcli 1,4 mlnt polevkivi. Ettevdte toodab p6levkividli ja -gaasi ning

mitmeid keemiatooteid. Viru Keemia Grupp AS kavandab oma tootmist laiendada, v6ttes selleks

kasutusele TSK-protsessil p6hinevad seadmed 2,7 mlnt p6levkivi tddtlemiseks, jiittes samas tddsse

ka vanad generaatorid. es N-uu Elektrijaamad kasutab pdlevkivi td6tlemiseks ainult TSK-

frotsessil pEhinevaid seadmeid TSK-140. Ettevdte plaanib tootmist laiendada analoogsete TSK-140

iiitioi seadmete baasil. 2005/2006. majandusaastal t66deldi 1,0 mln t pdlevkivi. KiviSli

ieemiatcidstuse oU kasutab generaator-protsessil p6hinevaid seadmeid, millega 2005. a ttiddeldi

0,4 mlnt pblevkivi. Toodetakie p6levkivi6li ja -gaasi ning mdningaid keemiatooteid. Ettevdte on

alustanudiootmise laiendamist TSK-protsessil p6hinevate seadmete baasil.

P6levkivi vajadus nende ettevdtete prognooside alusel on esitatud tabelis 4. Need on ettev6tete

prognoosid, mitte PSlevkivi arengukavas kavandatavad mahud'

Tabel 4. P6levkivi vajadus t6dtlemiseks ettev6tete prognooside p6hjal, mln t

Aasta VKG EE-NEJ Kivi6li Kokku*

2008 2,0c 1,09 4,52

2A09 ) ) l 1,60 1,09 4,89

201c 3,85 1,09 7,69
2011 3,85 1,09 10,6t
2012 4,05 ?  R ( 1,09 11,43

2013 4,8C 3,851 l]W 13,74

2014 3,85 1,09 14.69

2015 6,74 3,85 1,09 ts,74
Kokku 31,55 26,13 8,72 83,.31
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Mzirkus*: kokkuv6etud veems on arvestatud OU VKG Aidu Oil, AS Eesti Energia ja Kividli

Keemiat66stuse OU prognoosidele lisaks veel OU Merko Kaevandused prognoosid.aastateks 2011-

2015, kuid kuna OU Mlrko Kaevandused kaevandamisluba registreeriti iimber OUle VKG Aidu

Oil jaanuaris 2008, siis neid arve tabelis eraldi viilja toodud ei ole. Kokkuvdttes arvestati k6iki

p.ognoot", mida ettevbtted arengukava koostajatele esitasid enne 2008 aastat'

2.3.3. Energiatootmine p6levkiviSti ja -gaasi baasil. Hajutatud energiatootnine

PolevkiviSli ja -gaasi kasutamine energiatootmiseks on majanduslikult kdige otstarbekam

koostootmisjaamades. Soojuse ja elektri koostootmine on piiratud soojustarbimisega.

Elektrimajanduse arengukava t2J jzf€i hinnatakse suuremate asulate keskkiittevdrkude soojuse

tarbimiseit liihtuvalt uute potenlsiaalsete koostootmisj aamade elektdlist vdimsust kokku 150 MW.

Hilisemad hinnangud [23] annavad samaseks koostootmise potentsiaaliks m6nev6rra vdiksema

arvu, ehk -100 MW. Need koostootmisvdimsused paikneksid 12 Eesti linnas, sh Tallinnas, Tartus,

Piimus, viljandis, Valgas ja Haapsalus, seega praktiliselt iile kogu Eesti. Neis hirurangutes pole

awestatud suurte energiamahukate ja soojust ning elektrit tarbivate gttevdtete v6imalikku soojuse ja

elektri koostootmispoientsiaali, kuna t?inase elektrienergia suhteliselt madala hinna tdttu puudub

neil ettev6tetel mttivatsioon oma elektritootrnise kiiivitamiseks ja need ettev6tted ostavad

vaj amineva elektri elekhimiiiijatelt. Praegused Slitehased pdlevkivi6li ja -gaasi tootmiseks asuvad

pSievkivikaevanduste ja -elektrijaamade liiheduses..Ka uued 51i- ja gaasitootmisv6imsused on
'otrturb"ku, 

ehitada pblevkivikaivanduste ja -elektrijaamade liihedusse. Seda tingib asjaolu, et

pdlevkivi transport piku -* taha ei ole majanduslikult otstarbekas ja uttegaasi selles sisalduva

vaavelvesiniku lH2S) t6ttu on otstarbekas p6letada koos pdlevkiviga p6levkivikateldes.

seniste majandustingimuste jiitkudes jii6b kiituseks uutele koostootmisj aamadele linnades vaid

p6levkivi6li, kuna pdlevkivigaasi kasutamine gaasi ja-masuudikiittel kateldes gaasi puhastamiseks

vlurrelrresiniku.t ja-transportimine pikema vahemaa taha gaasi transpordiinfrastruktuuri rajamiseks

on seotud suurte lisakulutustega.

Polevkivigaasi on k6ige otstarbekam kasutada energiatootrniseks koostootrnisjaamas, mis asub

vahetult oiitehasejuures. Nii soojusenergia kui ka elektrienergia tarbijaks oleks dlitehas-ise ja nende

vajaaustest iilejdiiv elekter miidakse teistele tarbijatele. Samas h6lbustaks see ka 6litootmisega

kaasnerra pdlevkivigaasi utiliseerimist, kui seda ei ole kavas kasutada muude keemiatoodete

valmistamiseks. Samas p6levkivigaasi kasutamiseks nii Slitehase juures asuvas koostootmisjaamas

kui ka nZiiteks kombineiritud tsiikliga elektrij aamas on vaja veel teha uuringuid ja leida tehnilised

lahendused, et viilistada viiiivelvesiniku negatiivset mdju seadmetele ja keskkonnale.

2.3.4. PSlevkivi kasutamine tsernendi tootmisel

polevkivi kasutab tsemendi tootmiseks AS Kunda Nordic Tsement, l35-aastase ajalooga ettev6te,

milte pohitoodang on ehitustsemendid. Tsemendi tootmisel kasutatakse p6levkivi klinkriahjudes

tehnoloogilise kiitusena. 2005. a kasutati tsemendi tootmiseks 0,225 mlnt p6levkivi' Lisaks

;1";ki;1" kasutatakse veel tsementide komponendina elektrijaamade p6levkivituhka (ra ka ptk

2.3.s).
AS Kunda Nordic Tsement esitas prognoosi, mille jiirgi aastatel 2008-2015 on ettevStte

poievkivivajadus tootmiskavade tiiitmiseks 0,35 mln t/a. Pdlevkivi kiitteviiiirtus peab olema iile

?,sr Ngltg'1iit" 1800 kcal/lcg) ja magneesiumi sisatdus (Mgo) p6levkivi mineraalosas alla 2'8o/''

el.,rrru.ioir.i" kaigus [14] on uuritud Mgo sisaldust Eesti p6levkivimaardla p6levkivis'

Tsemendiiootmiseki sobiliku Mgo sisalduse nSudele vastav pSlevkivivaru asub Aidu kaevevaljal ja

uulu por""nu*arjaiiris. uuringute tulemusel on j6utud jiireldusele, et lfitudes MgO sisaldusest

tul;b ASil Kunda Nordic TsJment ott:"lTld" rohkem Ubja karj diiris leiduvale pdlevkivile,



milleks on ettev6ttele antud ka kaevandamisluba ja kaevandamist alustati 2005. a.

2.3.5. P6levkivi kasutamisel tekkivate kaevandamisjiiiikide ja jiiiitrnete kasutamine

Pdlevkivi kaevandamisel karjiiiirides kasutatakse pSlevkivikihindi katendi kivimmaterjali

,ir"pulrt""gut tiiiteks. Viihesei miiiiral on kasutatud katendi kivimmaterjali ehitusobjektidel ka

"hit'irt" 
atn!"rc tiiitematerjaliks ja maastike kujundamiseks. Katendist lubjakivikihtide eraldamine

killustiku tootmiseks ei ole tiina otstarbekas - protsess on td<imahukas ning takistab (aeglustab)

oluliselt p6levkivi kaevandamist, mille tulemusel kujuneb killustiku omahind kdrgeks.

Tootsast pdlevkivikihindist moodustavad -40% lubjakivikihid. Miiemassi rikastamisprotsessist

t"ttiu tiui.-uterjal ladestatakse kaevanduste juures olevatesse aheraine viilispuistangutesse'

Tiinase kaevanduste tootmismahu juures (-7mlnt kaubapSlevkivi aastas) ladestatakse

viilispuistangutesse -4,5 mln t aherainet aastas.

Liibi aegade on kaevanduste juures asuvatesse puistangutesse ladestatud sadu miljoneid tonne

erineva kvaliteediga aherainit (pdlevkivi osakaal 3 - 2Q%). Estonia ja_ Viru kaevanduste

rikastusvabrikutest 
:loodetakse" ninde ettev6tete todaja 16puks veel *200 mlnt aherainet (selles

pdlevkivi osakaal on 3 - 5%).

Karjaiiirides, nii selektiivsel kaevandamisel (f{arva karjezir), kui ka p6levkivi rikastamisel (Aidu

l*i'a,a.l r""ara lubjakivi kasutatakse valdavalt sisepuistargute tiiitematerj alina ning konastustdddel

.uurtii" kujundamiseks, osaliselt ka karjii?irisiseste teede rajamisel (l{arva karjaall pSlevkivi

tootsa kihinii selektiivsel kaevandamisel sisepuistangusse ladestatud kivimmaterjali ei loeta

utt".uin.tg. Aheraine mitteladestamine sisepuistangutesse jiitaks sisepuistangute pinna k6rguse

vliiksemaks vaid mbnekiimne sentimeetri vdrra, seega muutus vdrreldes karj aari

korrastamisprojektis kavandatuga on ebaoluline'

Uha suureneva ehitustegevuse ja sellest tuleneva n6udlusega killustiku ja tiiitematerjali jiirele,

kasutatakse p6levkivi rikastusj-ziake killustiku valmistamiseks. Tarbijad kasutavad .purustatud
aherainet ehilustel tiiitematerjaiiks ja aherainest valmistatud killustikku ehitusmaterjaliks ning

betoonisegudes. 2005. aastal taaskasutati 22% (1,3 mln t) tekkinud aherainest.

Seoses Eestis valitseva killustikupuudusega on ette nfia p6levkivi rikastusjiiiikide senisest

ot,rtis"-ut vaarhrstamist (fraktsioneerimist, s.o purustamist-s6elumist), kasutamist ja miiiiki'

Aherainest va.lmistatavast killustikust on kvaliteetsemat osa vdimalik kasutada ka betooni tootmisel'

P6levkivi aherainet jalvdi sellest valmistatud killustikku turustavad Pdlevkivi Kaevandamise AS

"tt"uott"a. 
ou Ahtrre killustik, AS Floccosa ja KiviSli Keemiatddstuse ou.

p6levkivi Kaevandamise ASi ettev6tetes on t6cis v6i rajamisel killustikutootmiskompleksid'
pblevkivi Kaevandamise ASi Aidu karjiitiri killustilrukompleksis on v6imalik valmistada kuni 400

000 toruri killustikku aastas. Toodetav;d killustikufraktsioonid on 4 - 16, 16 - 32 ia 32 - 40 mm'

Killustik on liibinud katsetused akrediteeritud laboris ja vastab IV kvaliteediklassile' Lisaks

killustikule turustatakse Aidu karjii?iris tZiitematerj aliks ka aherainet'

p6levkivi Kaevandamise ASi Estonia kaevanduses on hetkel t66s vliikese jSudlusega

killustikusSlm, kus toodetakse aherainest killustikku fraktsioonidega 4 - 20 ja 16 - 63 mm'

il-k"ja.g* on Estonia kaevanduse uue killustikukompleksi rajamine, mille _ 
e_simese etapi

valmimisil on voimalik toota kuni 600 000 tonni killustikku, fraktsioonideg a 4 - 16,. 16 - 32 ja

Z) - AC mm aastas, teise etapi valmimisel suureneb toodetava kiilustiku maht kuni 1,2 miljoni

ionnini aastas. Vastavalt eeltestidele vastab killustik samuti IV kvaliteediklassile. Lisaks killustikule

turustatakse Estonia kaevanduses ka aherainet'

p6levkivi Kaevandamise ASi Viru kaevanduses turustatakse tiiitematerjaliks aherainet. Tddsse on

,"t""J^*a mobiilne killustikukompleks, mis v6imaldab iimber tcidtada kogu mziemassi
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rikastusprotsessis tekkiva aheraine ning lisaks veel juba puistangusse ladustatud aherainet.

Ka p6levkivi otsep6letamisel tekkivat p6levkivituhka saab edukalt taaskasutada. See on viiiirtuslik

side- ja t2iiteaine, mida on v6imalik kasutada ehitusmaterjaiide t66stuses, tsemendilisandina,

teedeehitusel, pSllumajanduses happeliste muldade neutraliseerimiseks, tiiitematerjalina jpm.

Kasutamist leiab praegu ennek6ike lendtuhk, mis piiiitakse kinni tsiiklonites ja elektrifiltrites.

P6levkivi lendtuha jiimedamat fraktsiooni saab kasutada:
- autoklaavsete poorbetoonist ehitusplokkide tootmises;
- pdldude lupjamiseks;
- lisandina granuieeritud mineraalviietiste tootmisel;
- teedeehitusel monoliitsete aluspindade ehitamiseks.

Ulalnimetatud toodete valmistamiseks kasutatava pSlevkivituha kohta on viilja tdtitatud ka

standardid:
1) Pdletatud p6levkivi saasbetoontoodete valmistamiseks. Standard EE 01003682 ST 2:97;

Zj Standard EE 01003682 ST 3:97'

POlevkivi lendnrha peenemat fraktsiooni saab kzsutada;
- koostiskomponendina portlandtsemendi eriliikide valmistamisel;
- tZiiteainena tehniliste kummitoodete ja plasttoodete valmistamisel;
- sideainena tsemendi osaliseks asendamiseks raudbetoontoodete valmistamisel.

On valja ttidtatud ka pdlevkivituha peenfraktsiooni standard:

miitiritsemendi tootmiseks. Standard EV S 63 6 :2002'

Uuringutulemuste kohaselt on pdlevkivituhka otstarbekas kasutada peale tilalnimetatud

kasutusalade veel ka:
- siinteetiliste pesemisvahendite tootmises;
- soojusisolatsioonmaterj alide tootmises;
- fosforkipsi sisaldavate viimistlusmaterjalide tootrnises;
- sanitaarkeraamika tootmises.

Vaatamata iilalkirjeldatud rohketele kasutusv6imalustele leiab pdlevkivituhk praegu taaskasutamist

vaid v?ihesel maiiral, veidi nle 2%o kogtt tekkivast aastamahust. P6levkivituhka kasutatakse vaid

ehitusplokkide tootrnisel OUs Silbeti Plokk ja tsemendi tootmisel ASis Kunda Nordic Tsement.

M6lemad ettev6tted on teatanud kavast edaspidi suurendada p6levkivituha kasutamist.

Perspektiivne oleks polevkivituha granuleerimine ja sellest toodete valmistamine v6i granuleeritud

pdlevkivituha kasutamine tiiiteainena ehitistes ja muudes rajatistes'

Et 6hutada senisest enam polevkivituha ja p6levkivi kaevandamisel ning kasutamisel tekkivate

jiiatmete taaskasutamist, tuieb rakenda majandusmeetmeid (t6sta loodusvarade keskkonnatasude

tazirasid), toetada uuringuid jaatmete taaskasutamise v6imaluste leidmiseks ja anda

investeeringutoetusi vajalike tootmisvdimsuste rajamiseks. Ulalnimetatud kaevandamisjiiiikide ja

jiiiitmete ta-iskasutamisi on vaja kiisitleda koostamisel olevas Uloriigilises jiiiitmekavas [24] omaette

peattikina.

2.3.6. Kasutamissuundade v6rdlus

pdlevkivi kasutamissuundade hindamisel liihtutakse Kiituse- ja energiamajanduse arengukavas [1]

satestatud strateegilistest eesmiirkidest ja pdhimdtetest. Need on:

1) tagada n6uetekohase kvaliteedi ning optimaalsete hindadega kiituse- ja energiavarustus;

Zj kindlustaaa sisemaise elektritarbimiskoormuse katmiseks vajalik kohaliku genereeriva

vdimsuse olemasolu ning seadusele vastav vedelkiituse varu;
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3) tagada avatud turu tingimustes polevkivienergia tootmise siseturu konkurentsiv6ime
' 

,ili-in" ning efektiivsuse t6us, rakendades kahjulikku keskkonnamdju viihendavaid

tiinapZievaseid tehnoloo giaid.

p6levkivi arengukavas vaadeldaval ajaperioodil jiiiib valitsevaks elektritootmine p6levkivi baasil.

Seda on vaja tlha siiiistlikumalt, keskkonnahoidlikumalt ning parimat v6imalikku tehnoloogiat ja

tehdkat kasutades. Elektritootmisel tuleb eelistada otsep6letamist, kasutades tsirkuleerivat

keevkihttehnoloogiat (CFB). V6rreldes p6levkivi tddtlemisel saadava pSlevkivi6li ja -gaasi

kasutamisega eleictritootmisel kondensatsioonielektrijaamades on otsep6letamisel rida eeliseid,

n?iiteks:
- k6rgem efektiivsus [15];
- viiiksemad investeeringud;
- jii.:ikide (p6levkivituha) kasutamine ehitusmaterjalide t66stuses ja pdllumajanduses.

Lisaks alusuuringutele [14] on allpool vSneldud elektritootmist nii polevkivi otsep6letamisel kui ka

p6levkivi6list ju'-g*ri.t. Vdrclius p6hineb rikastamata p6levkivi kasutamisel vastavalt CFB- ja

TSK-tehnoloo gia baasil.

Netokasutegur 200-250 MW auruturbiintstikliga energiaplokil:
1) otsePdletamisel:' 

- Ni:s CFB-energiaplokk (faktiline) - -36V"
- tiinap2ievasel CFB-iehnoloogial p6hineval energiaplokil (kalkuleeritud) - 38,5o/oi

2) p6levkivi6li ja -gaasi p6letamisel:' '- 
pOlevkivi timtitttioitemise energeetiline kasutegur - 85-88%

- tinapeevase aurutwbiintsiikliga energiaploki netokasutegur - 40%

- sama tiinapaevaste TSK- ja energiaplokil (kalkuleeritud) 0,85x0'4=0,34 - - 
34y'

vdi 0.88x0,4:0,352 - 35,2%

Seega falliline netokasutegur otsep6letamisel (CFB) on 36%'

Sama tiinapaevastel seadmetel (kalkuleeritud):

1) otsePdletamisel -

2) 61i ja gaasi PSletamisel -

V6rdlus kinnitab pSlevkivi otsep6letamise selget eelistust elektritootmisel.

38,5%
7,/_1< )o/^

p6levkividli ja -gaasi kasutamine energia tootmiseks on majanduslikult kSige otstarbekam

koostootmisjaamades ja seetSttu tuleb koostootmise potentsiaali arendada ning paremini iira

kasutada, rJkendades selleks taiendavaid koostootmise edendamise meetmeid. Kuna koostootmise

pot*tri*f on piiratud, jiiiib vaadeldaval ajaperioodil Eestis siiski prioriteetseks elektri tootmine

polevkivi otsepaletamisel, kasutades selleks tiinapiievast keevkihttehnoloogiat.

Eesti aastatepikkust unikaalset kogemust pdlevkivist 51i, gaasi ja keemiatoodete. tootmisel tuleb

hoida ning edasi arendada. Vasiavalt alapeatiikis 2.3.2 toodule on kahest kasutuselolevast

utmisprotsessist - generaator- ja TSK-protsessist, eelistatum viimatinimetatu, kuna TSK-seadmetel

; k;;g; kasuteiur ja vaiksem mbju keskkonnale. ASi Narva Eleklrijamad 6litehases tehtud

t"."*!" poftl"f 1iOib"izir"tdudu, et voneldava kvaliteediga lfitepOlevkivi kasutamise korral on

iii-p-tr,j*ii p6hinevatel seadmetel ka suurem 6lisaagis. Kuigi generaalor-protsessiga ei kaasne

COz heitmeid;i TsK-protsessil neid m6ningal md2iral esineb, korvab selle TSK-protsessi korgem

efeliiirrsrrs. Lisaks on TSK-seadmete nOudid pOlevkivi kvaliteedi osas oluliselt paindlikumad,

vdimaldades kasutada nii peen- kui ka tiikip6levkivi ja nii madala kui ka kSrge kiittevaiidusega

;i;;k;i. Gen"ruator-r"ud-ete edasine kasutamine on vdimalik vaid meetodi tiiiustamise korral,
't 

ti u:itt 
"aua^ 

orgaanilise siisiniku kSrget sisaldust tahkes jiiagis ehk poolkoksis eesmiirgiga

ii"rrt"J" pot"unul saastlikumalt. Ka TSK-seadmed vaj avad edasist uiustamist, seda eelkdige

i-oJtirJirr'" :" tuha iirastamise osas. PdlevkiviSli tootmisega kaasneva negatiivse keskkonnamSju

Irrifr"nOu-ir"t, on vaja oluliselt karmistada keskkonnan6udeid. PSlevkiviSli on potentsiaalseks

tooraineks mootorikiituste Ja mitmete keemiatoodete valmistamisel, mis tiinasega v6neldes oluliselt
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t6staksid p6levkivi kasutamise lisavliii,rtust. Uurida tuleb p6ievkiviSli rafineerimise v6imalusi

mootorikiituste saamiseks. Enne uute pSlevkivi t66tlemise seadmete rajamist on vaja korraldada

uuringud ja katsetused pooltddstuslikel seadmetel, et tagada uutel tdtistuslikel seadmetel pdlevkivi

t6elini viiiirtustamine ja seega ka siiiistlikum kasutamine. Selleks on vaja velja tddtada arvestuslikud

kriteeriumid. Uusi kaivandamislubasid ei tohiks viilj astada p6levkivi tddtlemiseks enne, kui ei ole

tagatud p6levkivi6li asjakohane viiiirtustamine.

Eesti on aastaid tootnud p6levkivist elektrit nii kodumaiseks tarbimiseks kui ka ekspordiks.

Viimastel aastatel on ekspordipartneriteks olnud Lati ja Leedu. Seejuures L?itiga on viilja kujunenud

aastatepikkune koostdci koormusgraafikute optimeerimisel eri tarbirnisreZiimide juures. 2006. a

l6pul valmis merekaabel Eesti ja Soome vahel, mis oluliselt tbstab Eesti energiasiisteemi

varustuskindlust ja avardab vdimalusi tegutsemiseks elektriturul. On vaja arvesse v6tta ka vajadus

osaleda iihendatud elektrisiisteemi bilansi tasakaalustamisel, mis omakorda oluliselt mdjutab Eesti

enda energiasiisteemi stabiilsust. Nii naftasaaduste kui ka eleklrituru viimase aja areng nZiitab' et

tulu nii elektri kui ka pdlevkivioli ekspordist v6ib olla ligil?ihedane. Elektrit saab eksportida vaid

mahus, mille tootmisega kaasnevad heitmete kogused ei i.ileta lubatud taset ega ohusta v6etud

rahmsvaheliste keskkonnakohustuste taitmist.

Senisest olulisemal miiiiral tuleb riigil panustada energiasaastumeetmetesse selleks, et viihendada

vajadust uute kondensatsioonielektrijaamade ehitamise jiirele ning rakendada lisameetmeid

altematiivkiitustel baseeruvate ja hajutatumate elektritoomisvSimsuste rajamiseks, mis aitaksid

vfiendada pdlevkivi osakaalu energiabilansis.

pdlevkivi kasutamine on prioriteetne ka tsemenditootmisel. P6levkivi vajadus selleks ei ole suur,

kuid just pSlevkivi on iiks olulisi kodumaise tsemenditootmise komponente'

Tabel 5. Ettevdtete soovid pdlevkivi kasutamiseks aastail 2008-2015

Aasta Pdlevkivi, mln Ua

EE elekter EE sooius 0E dli EE kokku VKG Kivi6li Kunda Kokku

2008 1 7  ) 4 4 0,375 |  4 )C 19,048 2 1,145 n  1 5 22,543
2009 0,375 16,12'A 2,4 1.14s 0,3s1 2r,422
201C 16,273 0,375 1  R ( 20,496 ) 1 1 1,145 0.35 24,743

20ll 18,94i 0,375 3,85 23,172 1,145 o  ? { 27,961

2012 14,605 0,375 3,85 18,83 4.05 1.145 o  ? { 24,375

2013 1 4 l 5 q 0,375 3,85 18,384 4,8 I  1 4 < n  ? < 24,679

2014 13,92s 0,37: ?  R { 18,15 1,145 0,3i 25,395

2015 1 4  7 ) n  1 7 1 1  R { 18,94s 6,1 t , t45 n  ? 5 27,,L4

Tabelist 5 on niiha, et eftevdtete taotlused pdlevkivi kasutamiseks iiletavad P6levkivi arengukava

soovitatud kuni 20 mln t/a ja ulatuvad kuni 31,24 mln t/a. Llihtudes riigi huvist (ptk 3 1'1 ia 3'l'2)

oing fotevti"i kaevandamisega seotud piirangutest (ptk 3.2.1), ei tohi p6levkivi maksimaalne

kae"vandamismaht tiletada aaias 20 mln t (kalkulatsioon on esitatud allpool tabelis 6 lk 23)-

seetdttu tuleb uute kaevandamislubade andmist piirata ja vajaduse korral antud kaevandamislubasid

muuta (r't ka ptk 3.2.2).
pdlevkivi prioriteetsed kasutamissuunad vaadeldaval perioodil 2008-2015 on:

1) elektri ja pOlevkiviSli tootmine Eesti riigisisese tarbimise katmiseks;

2j pOlevkivi- kasutamine pdlevkivi tliiendavaks viiiirtustamiseks (mootorikiitused,
' 

ieemiatooted jms), kasutades selleks parimat v6imalikku tehnoloogiat;

3) kodumaise tsemenditootmise vaj adusteks '

P6levkivi kasutamine elektri ja p6levkividli tootmiseks Eestist viiljaveoks on lubatud vaid piiratud

mahus, liihtudes riigi huvist. faudsett saab seda reguleerida kaevandamislubade andmisega ja ASile

Eesti P6levkivi ette miiiiratud kaevandamismahtudega'



pdlevkivi kaevandamise iilempiiri (kuni 20 mln t/a) miiiiramisel on aluseks vdetud jiirgmised liihte-

eeldusedja -andmed:
l jon vaja hinnata maksimaalset pdlevkivi vajadust aastas vaadeldaval perioodil 2008-2015;

2) prioriteetsed on vabariigi energiaga varustamine, s.o elektri- ja soojavarustuse tagamine

ning tsemenditootmise varustamine p6levkiviga;

3) aluseks on vdetud Elektrimajanduse arengukavas prognoositud elektritarbimise kiire

kasr.rr stsenaarium;
4) tMstuvatest ja muudest allikatest toodetud elektri osakaal Eesti brutotarbimises on

hinnatud 10%Je, p6levkivist toodetud elektri osakaal 90%Je;

5) elektri tootrnine pSlevkivist kondensatsioonjaamades on efeldiivsem j a

keskkornasdbralikum otsep6letamise teel;
6) rakendatakse vaj alikke tehnoloogilisi meetmeid, mis peavad tagama keskkonnakaitse

nSuete taitmise;
7) elektri ekspordiks on arvestatud kuni 20% elektritoodangust; seejuues on arvestatud

vajadust oialeda tihendatud elektrisiisteemi bilansi tasakaalustamisel, mis omakorda

oluliselt mSjutab ka Eesti energiasiisteemi stirbiilsust;
B) polcvkivioli ekspordimahtu on hinnatud ligilfiedaselt praegusele tasemele, mis on vajalik

vabariigi v2iliskaubandusbilansi tasakaalustamiseks.
Tabelis 6 on esiiatud p6levkivi vajaduse kaikulatsioon aastaks 2015 kui k6ige k6rgema elektri

sisetarbimisega aasta kohta perioodil 2008-2015'



Tabel 6. P6levkivi vajaduse kalkulatsioon aastaks 2015

Nr Neitaja Onir Suurus Allikas/valem

I Elektrienergia brutotarbimine Eestis
2015. a - kiire kast'u stsenaarium

TWh t0,0'77 tzj

2. Taustuvat"st ji -"udest allikatest saadava
elektri osakaal brutotarbimises

0,1 P6levkivi

arengukava 1)*

3. Taastuvatest ia muudest allikatest saadava
elektd osa brutotarbimises

TWh 1,008 (i.)  x (2.)

A FOte"tivietetctri osakaal sisetarbimises no P6levkivi
alengukava

5 . FOte"t<ivietettri osa sisetarbimises TWh 9,069 (1.) x (4.)

6 . F otevti"itutu 1 TWh tootmiseks mln top /TWh 1,26 125;261 2)*

7. P6l"t kiui t ajadrrs elektri tootmiseks
sisetarbimise iaoks

m1n t 1 1 ,5 (s.) x 1,26

8. fulevkivi reserv elektri tootmise
ettenii gematuleks vajaduste]<s

mlnt 1,0 P6levkivi
arengukava

P6levkiviSli vajadus sisetarbimiseks
(2005. a tasemel)

m1n t 0,r2 [  18 ]

10 . P6tr"kivi sisetarbimise vajadus
6litootmiseks

mlnt 1,0 (e.) x 8,3 3)*

11. P6levkivi vajadus sooj atootmiseks
koostootmisjaamades -

mln t n5 P6levkivi
arengukava

12. POlerrkivi vai adus tsemenditootmiseks mln t 0,4 KNC 4)*

13. Kokku pdlevkivi sisetarbimise vajadus mln t 14,4 (7.)+(8.)+(10.)
+(r1)+(12.)

14. POlevkivi vaj adus elektri ekspordiks m]n t. 2,8 Pdlevkivi
arengukava

I  ) . POl"t kivi va.ludus pdlevkivi6li ja

keemiatoodele eksPordiks

mln t 2,8 P6levkivi
arengukava

16. Kokku p6levki! rksp94119q!911qi4ql$ mln t 5'6 (14.)+(1s.)

17. Koeu p6levkivi vaja{gq mln t 20,0 (13.)+(r6.)

1)* Siin ja edaspidi hinnanguliselt.
2)* 1 TWh elekt ienergia tootmiseks kulub 1,26 mln t p6levkivi (tpo, kalkuleeritud [25. 261

andmete alusel, arvestades cFB- ja tolmpSletamistehnoloogiaga energiaplokklde osaKaalu

elektritootmises.
3)* 1 tonni p6levkivi6li tootmiseks kulub 8,3 toruri pdlevkivt'

4)* esi Kutrda Nordic Tsement andmetel.

p6levkivi kasutamisel elektri tootmiseks on Eestile mziiirava tiihtsusega suurte p6letusseadmete

oir"ttli"ir ie*oopu Parlamendi ja n6ukogu direkliiv 2001/80lEU suurtest pSletusseadmetest 6hku

"i"iJ"r"t" 
saasteainete piiramise kohta, iarge Combustion Plants - edaspidi LCP -,ELT L 309'

i.li.zoot, LCp direktlivl kehtestatud atmosfiiiiriheitmete (SO2, No* ja lendtuhk) piirangute

ei*i;" abtes 2016. a ja iL\ga liitumislepingus fikseeritud kohustus piitata 2012 a alates SOz

heitmeid 25 000 tonnini uurrurl Krrnu AS-Narva Elektrijaamad jAab ka Pdlevkivi arengukavas

;;;i;;J perioodil valdavaks pdlevkivielektri tooljaks, siis saavad oluliseks selle ettevotte

t*u"JJruua' -eetmed nende n6uete tziitmiseks. Pdhilise meetmena on ASil Narva Elektrijaamad

i;r;.1;t; cFB-tehnoloogia rakendamist uutes energiaploklddes. rlisaks kahele juba t6dtavale

;;;;;;i;k11";" planeerituiveel kahe 300 MW energiiploki kasutusele vdtmine vastavalt 2011' a

i;-;6T;.; "l"e 
aastani 2015 veel kuni kahe 250MW energiaploki kaiku andmine' Kditiliseks

ku iuneb2012 .a ,m i l j 6us tubSozhe i tmetep i i rangkun i25000 tonn iaas tas .Se , I lekson
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ettevalmistamiselpuhastusseadmetepaigaldamineosa]evanadestplokkidestsuitsugaasidestSo2
piiiidmiseks (desoz). Tehtud kontrollanutused niiitavad, et ninde meetmete rakendamisel

tiiidetakse Soz heitmete piirangunouded prognoositud elektritootmismahtude juures (\,t

kalkulatsiooni tabel 7). Nii o.'io, Jrin"itt t"d tihe ioodangutihiku (Gwh) kohta 2006 a viihenenud

7% v6rreldes 2005. aastaga. i"o'"t 
"ut" 

energiaplokkide ja deSO2 seadmete rakendamisega

viihenevad eriheitmed veelgi, moodust ades 2012.illN iu2Ol5- a29% 2005. aasta tasemest' Uued

cFB-tehnoloogial t66tavad 
"nergiaptoka 

vastavad LcP dilektiivi nSuetele ja need jiiiivad ttidsse ka

;;;t0i;. ;:r;ua tompot"iuilistebnoloogial t6dtavad energiaplokid tuleb siis t65st k6rvaldada'

Tabel 7. SO2 heitrned pdlevkivielektrijaamadest (NEJ) aastate l6ikes

1) 2006. a kohta on tehtud kontrollarvutus CFB ja vanade plokkide SOz eriheitmete hindamiseks
'' 

r<""it"riu*ras on tehtud jargmiste NEJ andmete alusel:

- netotoodang (P 6)
- Aitj; 

";d; 
piokkide osakaal netotoodansus (p 7 ja 11)

- NEJ SO2 koguheitmed ilma Olitehase heitmeteta (p 28)

Nimetus
; -  ' ;  - , r  * ^

iihik Algallikas 2006 (r) 2012 2015
Jrk nr

GWh
GWh

l2l 9297 10077
I Egsl l  e leKLI l  u lu lur4l  vrr r r ,  I  re

kalkul. 10227 11085
2. Eesti elektritoodang

GWh 2045 2217
J .

E^-+:  - l -Lr . ia l , .h^ ' r  / rO0l^ e lektr l tood.  )

P6levkivi
arenqukava 0,9 0,9

4 .
POlevkivielektri osakaal Eesti
brutotarb.

GWh kalkul. 8367 9069
5 . b:  r^ .  J . : . , : ^ l ^ l i . ;  na+^r^^ . i rno  ( rce l2 rh

r '  - r , r , - -  -  : r ^ - l - : - , : - r -L r r i  na l^ f^^ . l rns GWh 7965 1 0 4 1 3 11286
6. Nu-!lac9Yrvr:r::::l ----*

GWh
0,32 0,63 0,7

7 . ur b ploKKloc usaKa4 '6""
2549 65 60 7900

8 . Lf I) pruNNrus rretulvwllllE-

t.ka4wh 125;261 |,206 r,206 t,206
9 . r-FEl ^Inlztzir{a lziihrce erikulu

mln t kalkul. 3,07 1 0 1 q  5 1

10 . , ' :DD .^ l  ̂ l - l , i , l  -  L i i f , , .aLr r l r l

0,68 0,37 I 0,3
l l

Vanade plokkide osakaal
netotoodangus

GWh 5416 3  853 33 86
12. \  / ^ -  ^ , { -  - l ^L lz i . la  nPf^ f . r6dang

t"kA4Wh 125:'261 t ,394 1,394 r  ?q4
13 . \/^-..{- -l^Lt i. lF kiitrrse erikulu

mln t kalkul. 5,31

0.0000642

4,72

0.000064214. I Vanade Plokkrde {!tu!gI!l'r

15 . CFB plokkide SOu eriheitmed
/rDD ^l^LL;,,|e (r]^ heitmed

tso2/tor. "  10,0000642
197 508 612

16 .
\ /  ^--,r- ^t^LLi. lF qO. criheitmed tso2/tor. 0.0063280,006328 0,006328

17 .
r r^-^, { -  ^ l^1-L;^a q. l^  hci f f ied t 47778 33985 29868

18 .
t 4797 5 34493 30479

19 . r,'^u-,, ea\- haitmc/i

t 3020 3020
20.

SOz heitmed iihel vanal Plokll kur

c^ - ^  r , , . i . , - - . 1  ^ l ^ l z i l  . i  n l e  deSO ' t 7939 7939
z l .

t 4919 4919
22.

S02 heitmete vahe vanal Plokll, Kul

deSO:
rz^r-r. , ,  e^ t  - :+--A lz 'r i  I  deSO" t 29575 25561

i 9837 9837
24.
25 .

SO2 heitmete vahe, kul kahel PloKll
deSO:
r '^r-r--.  an L-r+--. l  l r ' r i  2 deSO' t 24656 20642

tso2/tot 0.004s1570.00r85640.0014488
L 0 ,

, .  , ,  : r - - , r , : - , :  t , , , 1 . . mln t
t

10,62 t3,28 1 4 ) 5
27. l loKKu l - ru l t  vr \ rv I  Nurs

47975
28. Sor heitmed NEJ 2QQ{.geIc4!q9!

. A



NB! 2012.ja2015 a on arvesse vdetud jiirgmised CFB plokidja deSO2 seadmed:

Uued energiaPlokid:
2006. ar66s 2x215MW ehk 430 MW
2012. a lisaks 2x300MW ehk 600 Mw
2015. a lisaks 1l50MW ehk 250 MW

deSO2 seadmed:
2012. a paigaldatzkse seadmed kahele vanale energiaplokile

Uhel seadmel SOz heitmed < 800 mg,t'trm3 (antud kalkulatsioonis 750 mg/Nm3)

Polevkiviressursi parema kasutamise eesmiirgil tuleb iile vaadata pdlevkivi kui riigile kuuluva

maavaravaru kaevandamis6iguse tasumiiiir, vdttes arvesse p6levkivi kvaliteediniiitajad'

2.4.Kasutamissuundade|evastavap6levkivivaruhindamisekri teeriumidjaressursi
pikaajaline Planeerimine

Mineraaltoorme varu koguse miiiirab selle kasutamise tehnoloogia ning tarbimist kujundav

;;fi;;;"g.t"s. Selle jzirgi kehtestatakse kriteeriumid, mis miiiiravad maap6ues oleva lasundi

."1"r*"tr."Ut 
"ks 

oluliiemaks kriteeriumiks on varu piirtingimused. Teistest kriteeriumitest on

tittttu-ua U"g"s tarbijani ja mitmesugused kaevandamispiirangud'

Eestis kehtivate p6levkivivaru piirtingimuste jiirgi on varu kaevandamisviiiime, kui kihindi

"""rgl^a*firu* 
on iile 35 GJ/;2 ja-tinglikuit ku"vunda-isvazime, kui energiatootlikkus on

;;;d" 25_35 GJht. K"rgrri tartiiatJni piirtingimused arvesse ei v6ta. Need tingimused

o]il;rr"rt tfituvalt elektrienlrgeetikast. Niiiidseks on selgumas Eesti energeetikatdd'stuse

*""e;"^ i" samuri 6liroo;;;; voimalused. selle j.irgi osutub vajalikuks mitte ainult eristada

;;ffit_ 
- 
j; 

'oliroorrr"rr 
llihtuvaid pSlevkivivaru 

-piirtingimusi, 
.vaid rajoneerida ka Eesti

o'ol[ri.iri-^alaru ,"ona,.,naiio6stuse'paiknemisega. Etrepanek uuringu tegemiseks on liilitatud

i'olevkivi arengukava rakendusplaani'

TTU miieinstituut on teinud kontrollanutused energiatootluse kui kaevandamisv2i?irsuse kriteeriumi



sobivusest p6levkivivaru ressursi hindamiseks, arvestadet - TlTd"ut?fude 
muutustega [14]'

Anutuste alusel soovitatakse p6levkivivaru akliivsuspiiriks 30 GJ/m'Z, jiittes passiivsuse piiriks

"rairJi 
zs GJ/m2 Nii saaksid energiatootluse jiirgi aktiivseks oandu, Pada, Permiskiila, Puhatu,

Seli, Sonda ja uljaste viiljade kvaliteetsemad plokid. Nimetatud soovitust ei tohi aga rakendada

eelnevate p6hjalike keskkonnaalaste ja majanduslike uuringuteta'

Kaevandamisv2i?irsuse piiri langetamisel kasvab aktiivne varu. Kuna varu aktiivsus pole mzi'iifatud

mitte ainult majanduslike tingimustega, vaid arvestada tuleb ka keskkonnapiiranguid, siis ei ole

v6imalik valjendada varu iapset icogust iiksikasjaliku, keskkorurapiiranguid arvesse v6tva

hinnanguta, mille alusel loodusvzi.airtuslikel aladel asuv varu arvatakse passiivseks.

K6ige paremini on maavara kaevandamisviiiirsus hirmatav konkreetse projekti tasunrsuuringu

ui,rJ"t. i""parurt tuleb iga konkreetse viilj a ja ploki juures lfituda kaevandamisloa taotluse aluseks

olevast iiriplaanist, mis peaks tuginema geoloogilise andmestiku j iirelkontrolli tulemustele'

aro**ing"t"r on irinnatui polevkiriikihindi energeetilise potentsiaali kadu viiljamisel ja pSlevkivi

,af:r-ir" 
""i"g 

utiliseerimise t6hususe koosm6ju [14]. Tdd tulemusest jzireldub, et pSlevkivi

"rrJrg""tiUr" 
r-es.rrrsi paremu kasutamise tagavad seadmed, millega suudetakse tdiidelda madala

kiift evaiirtusega kaovist,

pdlevkiviressursi kasutamise seisukohalt on oluline see, et juhul, kui P6levkivi - arengukavas

vaadeldaval perioodil kiitusetarve elektrienergia tootmiseks ei v2ihene, siis ei ole mdistlik piirata

.audt"ega tihendatud elektrijaamade ja kaevandamisettevdtete arenemisruumi.

Kiesoleval ajal varustatakse ASi Narva Elektrijaamad Eesti ja Balti Elektrij aamu pdlevkiviga ASi

Eesti p6levkivi tiitarettevotte P6levkivi Kaevandamise ASi Estonia ja Viru kaevandustest ning

N"*" .1" Aidu p6levkivikarjiiarist m66da raudteed. Se-ejuures p6levkivi ,suurim 
larbija, Eesti

-gi"froi:'* 
, on Estorriaiu Viru kaevanduste ning Narva p6levkivikarjefiga iihendatud vahetult ASi

p6levkiviraudtee kaudu, vZiljumata ASi Eesii Raudlee rddbastele. Ulalnimetatud P6levkivi

Kaevandamise ASi kaevandusie ja karjztitide aktiivne varu on esitatud tabelis 8.

Tabel g, polevkivi aktiivne varu ASi Nawa Elektrij aamad varustavates maeeraldistes, seisuga

01.01.2006
Aktiivne varu'

mln t

iru kaevandus 2)*

1)* koos Ahtme kaevevaljaga
2)* koos Sompaja Tammiku kaevandustega

3)* koos Kohtia ja Vanaki.ila karj 2iiiriv?ilj adega

K6ige suurem varu on Estonia kaevanduses, mida jiitkub

tooirismahtude juures jiitkub Narva ja Sirgala karjiiiiride varu

ammendub Aidu karjiiiiri varu, juba l2ihema 4-5 aastaga'

rohkem kui 30 aastaks. Tiinaste
kokku l7 aastaks. K6ige kiiremini

2.5-6t6kit'i-"".d1', piirkonna keskkonna seisund



PSlevkivisektor on Eesti suurim veekasut aja. 2005. a vdeti vabariigi kdigist veeallikatest kokku

1,5846 mld m3 vett, seega eelmise aasta tasemest 188 mln m' vfiem. Pirmaveekogudest v6tsid

energiasektori ettevdtted-kokku 1,258 mld m3, mida valdavalt kasutati elektrijaamade jahutusveena'

Pdhj avett v6eti Eestis koY.kt 273,7 mln m3 Kaevandustest pumbati vAlja 223,36 mln # vett, milles

p6hlavee osa on 6-73Yo [27]. Vdneldes aastaga 2004 vzihenes kaevandusvee viiljapumpamine
'iZ 

-tn., v6na. Kuigi toiiainete O{, P) ja orgaarilise reostuse heitmete hulk energia tootmisel on

suhteliselt veike, avaldab keskkonnale negatiivset m6ju p6levkivielektrijaamade hrhatranspordil

kasutatava vee leeliselisus. Suurte sadude tagajfiel tekkinud tuhaviiljade liigvett on aeg-ajalt

lJltua Narva veehoidlasse, kusjuures elektrijaamade tuhavett lahjendatakse enne keskkonda

iut ti-irt lubatud t4semele (pH < 9,0). Kaevandamine p6hjustab veetaseme langust
"kaevandamispiirkoruras ja sulfaatide sisalduse ajutist tSusu pShjavees ning kaevandustest

"ar.i"pr-u"t"*s 
]/ees koni 500 mg/l (tavaliselt on kontsenuatsioon 20 mg/l). Kaevandustest

d;6"r"d vett puhastatakse h6ljumist settebasseinides. Sealt edasi suunatakse vesi
'Ziravoolukraa.ride 

ja jOgede kaudu peamiselt Soome lahte, osaliselt ka Peipsi jiirve. Elekhijaamades

kasutatav jahutusvesi puhastamist ;i vaja. Maakondade v6rdluses on Ida-Virumaa veekasutuse osas

kindlalt esikohal.

Paiksetest saasteallikatest 6hku paisatavate heitmete kogustelt on Ida-Virumaa osakaal miirgatavalt

suurem kui teistes Eestimaa piirkondades. Nii eraldus P6levkivi arengukava KSH aruande jiirgi

2005. a Ida-virumaal 6hku- 66% Eesti tahkete osakeste, 94'6%o vaiaveldioksiidi, 68'4%

lilmmastikoksiid ide, 62,2% siisinikoksiidi, 82,6% siisinikdioksiidi, 32,5%o landrllvate orgaaniliste

iihendite ja 89,6% muude dhuheitmete summaarsest kogusest'

p6levkivitddstus on Eesti suurim loodusvarade kasutaja ja jiiiitmete tekitaja. Kuna p6levkivi

i.^"r*a"."a ja p6levkivi kasutavad ettevStted asuvad p6hiiiselt Ida- ja Lziiine-virumaal' siis

pOtevkivi tctotiemisega kaasnevad heitmed ja loodusvarade kasutamine avaldavad negatiivset mdju

i"Jr""o" -uutorraJa" keskkonnaseisundile ja siin elavate inimeste tervisele. Kuna Eesti majandus

t"r"Jl" pr""g" kehtivate keskkonnakaitse--ja majandushoobadega pole suudetud majanduskasvu

:"'looairrr*"4! kasutamise tempot harmoniseerida, v6ib majanduskasvuga kaasneda mdddunud

itimnenal toimunud keskkonnaseisundi paranemisega vdrreldes kahetsusviiiirne heitmete hulga ja

keskkonnasurve tdus'

Kaevandamine, eriti pealmaakaevandamine muudab maastikke. Maap6ueseaduse jiirgi kaevandatud

Jua n"*oo^iutakse ja selle kiiigus lisatakse uusi maastikuelemente (veekogusid, ki.inkaid jms)'

fuigi n"rrael maastik;l vdib olli varasemast enam puhkevii?irtust ja ka taasmetsastatud alade

boniteet vdib olla tiinu veereZiimi muutmisele parem kui kunagistel soostunud ja miirgadel aladel,

v6tab loodusliku ilme taastumine neis piirkondades aega aastakiimneid ja tekitab m6nikord

kohalike inimeste meelepaha. Paljud kaevandatud alad pole endisel moel taastatavad ja kasutatavad'

Eriti puudutab see endist p6llumaad.

KSH aruandes on esitatud tiiiendavad meetmed, mis aitaksid kaasa nii PSlevkivi arengukavas kui ka

i"iri", pr""gr t"htivates riiklikes arengukavades satestatud v6i kaasa aitavate keskkonnaeesmiirkide

saawtamiseks,

Ida-Virumaa elanike terviseniiitajad nagu hingamisteede, vereloome ja veresoonkonna, viihihaiguste

iu murrde keskkonnam6j udele itimatJhaiguit"rr" haigestumise sagedus on m,Sneti suuremad kui

ffi-oii,iof,];.rl t"r" pof""tivi ei kaeiandata. Et elanikkoma tervis olulisel miiiiral s6ltub

t"rttoonu kvaliteedist, iiis tuleb igati viiltida selle halvenemist ja rakendada k6iki meetmeid

oOlevkivi kaevandamise ja kasutamisega kaasnevate heitmete vzihendamiseks'



2.6, Rahvusvahelistest n6uetest tulenevad piirangud

Eesti on iihinenud 55 rahr.usvahelise keskkon-nakonventsiooni ja kahe- v6i mitmepoolse leppega'

millest tulenevad riigile ja p6levkivi kasutavateie ettevStetele seatud keskko lakaitse eesmiirkidest

ilihtuvalt piirangud. Fiirangute seadmise alustest on olulisemad jiirgmised:
* - -]iu*o 

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon 66ustus Eestis ] 9?41 1l.g 
Euroopa

nSukogu airettiiviJ isr+09/EMU loodusliku linnustiku kaitse kohta (EuT L 103'

25.04.1979) ja gzt;3E}VIU looduslike elupaikade ja loodusliku loomastiku ia taimestiku

f.uitr"rt CgUf L 206, 22.0'1..1992), millest tulenevalt on kinnitatud (Riiklik programm

<Eesti NATURA 2000> aastateks 2000-2007>;
2) eelnimetatud ronu"n$ioo" ju direktiivid seavad n6ude vStta riikliku kaitse alla ja tagada

ohustatudri inoe;anenaeelupaikadesi i i l imine.Igalkaitsealalonkai lse-eeskir i ,mis
siitestab lubatud ja keelatud tegwuse, sh geoloogilise uuringu ja maavara kaevandamise;

3) URO piiriiiler" 
-6huruurt" 

kaiglevi konventsioon .(LTRAP, Genf 1979) ning Euroopa

parlamendi.lu noJoe" air"tiliu (2001/g1 iEMU) teatavate 6husaasteainete riiklike

iilemmfliirade kohta.
Nimetatud konventsioon ja direktiivid seavad riikides (saasteallikatest) _ aasta kestel 6hku

paisatavateleSummaarseteheitkogustepi irangudmitmeheitmeosas'P6levkivikasutamiselon
;ffi;;-;a#;t"L=iidide 6hku piirku.ir" s'mmzuune aastane piirmiiiir 100 00o.t/aalates Mstast

2010. ELigaliitumise l"pp"g;;;;;ivabariik v6tnud t2iiendava kohustuse, mille jzirgi pSlevkivi

kasutavate suurtest p6letusseadmetest 6hku paisatava viiaveldioksiidi hulk alates aastast 2012 ei

iileta 25 000 t/a.

Arvestades eelnimetatud direktiivi 2001/g1/EU alusel ELi Komisjoni algatatud ELi liikmesriikides

tahkete osakeste, NO", SO, j; ;"itk"g"ste piiramiseks vdetavate kohustuste karmistamist, vSib

ee ldada,e taas ta te l2010 ja ,zozoh"a tkavadFh l i+ lka lda .V i rumaal tegutsevatep6 levk iv i
kasutavate ettev6tete jaoks s,rm-a-s"te ,raa,reldioksiidi heitmete aastakoguste olulised piirangud'

Eesti-Soome Shuheitmete viihendamise kahepoolne lepe:
_ Eesti Vabariigi ,"lit;;r; .ju Soo-i Vabariigi, valitsuse vahel 02. juulil 1993 sdlmitud

6hukaitsealaset*,t t lo-t"pp".Satestataksekohustused6huheitmetevi ihendamiseks
aastaks 2005 80u% v6rra t980. a heitmete tasemega vorreldes. Riigikogu ratilttseeris leppe

r+ . , "p t " * t . i t lgg4 .Parakue io leEest iSuutnudaastaks2005vOetudkohustus t ta l ta_
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2005.apa isa t iEes t ipa ikse tes tsaas tea l l i ka tes t6hL :uT3 ,g tnh tSozhe i tme id .
Veaveldioksiidi koguheitmed nii paiksetest kui hajaallikatest kokku olid 2005' a

anutuslikult I 16,3 tuh t'

LCP direktiiv 2001/80iEU:
- direktiiv satestab teatud 6huheitmete piiwiiiirtused, mis jSustuvad ettev5tetele.0l '01 2008'

Eesti taotles Elilt tileminekupeiioodi olemasolevatele p6levkivi kasutavatele

fdletusseadmetele direktiivi lisa IIi (SO2 heitkoguste piirv?i?irtused) A osas (tahketele

ttitustele) vastavalt direktiivi artiklile 4(3) salestatud viiiivlisidumise taseme osas'

Uleminekuperioodi taotleti aastani 2025, saadi aga kuni 3I'12'2015'

Eliga liitumisei sdlmitud liitumisleppes n6ustus FL nende n6uete taitmise iileminekuperioodiga

31. detsembrini 2010 ASi rotri^-raii," Soojus Ahtme Elektrijaamale, 31. detsembrini 2015 ASi

Narva Elektrijaamad Balti ja Eesti Elektrijaamadele ning vKG Energia P6hja Elektriiaamale'

Liitumisleppes on satestatud Eesti kavatsus viia energiatootmine vastavusse muude

po1"ir.rr"uo-"t" osas alates liitumishetkest. Samuti miirgitakse iira Eesti lubadus vahetiihtaegade

osassamm-sarnmul iseksvas ta \ ,usesaar , r r tamiseks j i i rgmise l t :3 l .de tsemb^r i l<s2o04v1 ia
kecvkihttehnoloogiale iile + Aii Narva F,lektrijaamatl katelt ia 3l.detsembriks 2010-veel 4 katelt'

;;i;i;i;p;. ori samuti fikseeritud Eesti kavatsus sulgeda Balti Elektrijaama vanad TP-17 tiiupi

t"ti"i tt1:i-"rt l. jaanuariks 2008. Samuti tuleb liitumisleppe jiirgi iileminek'perioodi alla kiiivates

p6letusseadmetes tagada .,riiautlia,r-it* te 65%o ja tahkite osakeste heitmed ei tohi iiletada

piituii.Zitt rtt ZO0 mgAJm'.

ELi n6ukogu 1999. a26. aprilli direktiiv 1999l3IlEU priigilate kohta:
_ satestab prtigilate 

"t 
itu-i..t", nendega opereeiimisele ja nende sulgemisele esitatavad

n6uded. Tlnapaeval kasutusel olevate direkiiivi nduetele mittevastavate p6levkivijiiiitmete

(tuha, poolkoksD prdil; osas kehtib iileminekuperiood 16. juulini 2009. ELi direktiivi

noueie kohaselt 
"i 

tohi prtigilatesse ladustada vedeljaatmeid'

URO Kliimamuutuste konventsioon :
- 9. mail lgg2 Liauius e"tti esindaja New Yorgis ala URO . kliimamuutuste

raamkonventsioon 
"'iulrrcq, 

mille Eesti ratifitseeris 1994. a. Konventsiooni eesmiirk oli

stabiliseerida *rtur., )o-oo kas'. hoonegaaside (coz, N2o' cFI4, HFC, PFC ja 516) heitmed

1990. a tasemel. 1997. a detsembris v6eti vastu nn Kyoto protokoll, millega Eesti iihines;

- 17. novembril 199g, mille Eesti ratifitseeris 3. septembril 2002.. Protokolliga tihinenud

riigid kohustusio uair"nau.u kasruhoonegaaside koguseid vdrreldes baasaastaga i990

aastateks2o0S-20|2kindlaksmii i i ratudprotsendivSrra.Eestikohustusvi ihendama
turr.uhoon"guutide heiteid 8o/o vdna' Kyoto protokoll j6ustus 2005 ' a'

2002. a olid Eesti kasr,'hoonegaaside heitmekogused vdrreldes baasaastaga (37 494tCOzek:t)

oruliselt viiiksemad (2002. a ileitmed - sidumine =10 41 1 t co2 ekv). Eesti on cou 6hku

paiskamisekogusepoolest* ' ." t* i tukohtaesimesekahektimneri igihulgasmaailmas.Kyoto

ffiffi;i;;ffi"i"a"e"rii t"rr".to, on r,otau coz ekv heitmed aastatel 2008-2012 tasemel alla

34,2 mln tla-

Kasr,uhoonegaasideviihendamiseksonEuroopaParlamendijan6ukogudirektiiviga2003lSTlEU
(millegakehtestataksetir,"na"'".tu'n^,r'oonegaasidelubatudheitkogustegakauplemisesiisteem)
kaivitatud k6ige enam tur*hoorr"guure ShkJpaiskavaid ettevStteid kohustuslikus konas kaasav

coz heitmekaubanduse skeem. He]tmekaubanduse reeglistiku on ka Eesti oma seadustikku iile

iot""a. st""-iga haaratud ettev6tetele eraldab riik kauplemisperioodideks 2005-2007 ja 2008-

2012 COzheitmete Shku paiskamise aastas lubatud koguie (tonnideo. ful lteyotted 
viihendavad

oma heitkoguseid, saavad 
""i-rru^t 

a kogusest vahem ohku paisatud coz kvoote miiiia. Kui

ettev.te i.iletab aastaks lubatud summaarseid-co2 heitkoguseid, hrleb tal eelnevalt osta turult vaialik

hulk heitkoguseia .roi mar<sia trahvi (periooclil i00.8-2012 iga lubatut _iiletavl C9: tl*i eest 100
'""-,j.-iii 

"-f 
srioorriku..b-d.,s" skeemisrcsalemist ja kvootide elaldamist kiisitletakse pikemalt



l(.StI aruanoes.

2.T.P6levkivimaardlapiirkonnarahvastikuprobleemidsotsiaal-demograafilise
j iitkusuutlikkuse kontekstis

p6levkivitocjstus on Eesti suurim loodusvarade kasutaja ja jaatmete tekitaja. P6levkivikaevandused

ja pSlevkivi kasutavad ettev6tteal asuvad p6hiliseit lda- ja Laiine-virumaal, seega avaldab

pif".,rtiuitttttrt"s negatiivset m6ju eeskiitt nen-de maakondade keskkonna seisundile ja siin elavate

inimeste heaolule.

Heaolu on defineeritud kui inimeste materiaalsete, sotsiaalsete ja kultuuriliste vaj aduste rahuldatus,

-ifr"gu t*r"""ad vdimalused siiilitada ja parandada tervist, ennast teostada, realiseerida oma

piirJr"*i rirg eesmiirke. Heaolu m6iste omab laiemat tfiendust ka iihiskonna ja territooriumi

ioiituuto.irru] sest heaolu t6us v6imaldab suurendada inimeste elu- ja t6dkeskkonna ning

eneserealisatsiooni viilirtustamist. Uhiskondliku heaolu ja sZiastva arengu kontseptsioon on kantud

D6him6ttest, et iiks p6ivk; ei halvendaks oma heaolutaotluste realiseerimisega jiirgmiste

#ffiil;; tom"r"ri. Ot"roogilise tasakaalustatuse mSju inimese heaolule liihtub arusaamast' et

il;;;-;lrk".la;;J _ or*, vesi"i maastikud jms on samuti heaolu keskseks msjuriks.

Uievaade piirkonna rahvastikuprobleemidest ja sotsiaal-demograafilisest jiitkusuullikkusest on

p6levkivi arengukavas 
"riiutud 

,attuuttiku- ja sotsiaalstatistika andmeanaltiiisi ning kahe

sotsioloogilise uuringu tulemuste p6hjal :

1. Ida- ja Liizine-virumaa rahvastiku- ja sotsiaalstatistika andmeanaliiiis kiisitleb Eesti

polevkivimaardla piirkonna rahvastiku, toohoive ja elanikkonna heaoluga (inimese tervrse'

irr'r"1,ti"t"," ,"*po'ttud", kinniwarahindade ning iiirkonna eluj6ulisusega) seotud probleeme'

Analiiiis pShineb statistitaameti andmetel ning lda- j a LZiiine-virumaal konaldatud

sotsiaalvaldkonna uuringute tulemustel. on loomulik, et uwingute aja jooksul_ei olnud vdimalik

teha ammendavat ana.liiiisi, t ..riJ tuuauA tulemused olid kiillaltki iihem6ttelised ja peaksid olema

piisavalt usaldusvaiirsed.

2. Sotsioloogilisel kvalitatiivmeetodil korraldati lda- ja Liiiine-virumaa p6levkivimaardla piirkonna

elanikkonna sotsioloogiliseJ uuringud. P6levkivi arengukava koostamise t66gruppi kaasatud

sotsioloog tegi kvalitatiivm*,Ji f E siivaintervjuud ja 4 ?ookusgrupiuuringut, milles.osalesid Ida-

i" 
-l-aa"":Vi--aa 

kohatikJ omaualitsuste :"ttia t+ intervjueeritavat), Ida- ja Liiiine-Virumaa

riigiasutr:ste ametnikud iz;, ioorroive-.;a kutsehariduse spetsialistid (2), pSlevkivi kaevandamise ja

tootlemisega tegeLevate 
"o".,ri*" 

,p",.iaistid (5) ja kolmanda sektori organisatsioonide esindajad

(3). Neljas fookusgrupiuurinis osatesld trlaiata, Miietaguse ja Ragavere valla ning ubja kiila

elanikud (kokku 43 isitutl. i"otsiotoogiiise uuringu eetikareeglistik garanteerib,uuringus osalejate

anontitimsuse ega luba .r*ing.rt,t"--nri konkreetse. vastajaga seostada. S_iivaintervjuu ehk

standardiseerimata (ilma 
-lo"iJ"a 

vastusevariantideta) intervjuu all m6istetakse avatud
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ktisimustega, sundimatus Shkkonnas toimuvat vestlust uurija ja intervjueeritava vahel kus uurija

eesmiirk Jr'sauda infot uuritava fenomeni kohta sellega seotud subjektide t6lgenduse kaudu.
pootutgrupi"*ingud konaldatakse tavaliselt 10-12 osalejaga vestlusringina, kus _ kiisitletakse

urrritarrolt temaatikat uurija esitatud ktsimuste vahendusel. Fookusgrupi osalejate vahel tekkivad

interaktiivsed suhted suurendavad uurimusliku teabe mahtu ja mitmekesisust' Kvalitatiivrneetodil

konaldatud siivaintervjuud ja fookusgrupiuuringud annavad vahetumat ja siigavamal teavet

u*it"uut" probleemide koirta kui kvantitatiivuuring (mahuka kiisitlusvalimiga etteantud

vast rserra.iantidega uuring). Siivaintervjuude ja fookusgruppide kaudu kogutud teave. suurendab

uwitava temaatiia valiidiust ja m66iab tapsemalt uuritavaid probleeme. Kvalitatiivmeetodil

tortufa.tra uuringu tulemusi ei esitata protsendilise jaotuse kaudu, vaid kogutud uurimismaterjal

siistematiseeritaksi ja esitatakse uuritavate probleemide p6hjaliku kirjeldusena'

3. Sotsioloogilisel kvantitatiivmeetodil on AS Saar Poll konaldanud oktoobris 2006 lda-virumaal

telefonikiisitluse. uuringus osales 1811 vastajat, kes valiti juhuvalikuga kogu Ida-Viru maakonna

territooriumilt. Telefonitiisitluses kasutati etteantud vastusevariantidega ankeeti' Uuringust selgus'

et p6levkivi kaevandamist peab regiooni arengule oluliseks 8370 vastanuist Oluliseks peeti ka seda'

"t iOi"Irti ri.t ei toodetaks ainult jektrienergiat, vaid valmistataks ka vedelkiitust ja keemiatooteid

(7go% vastanuist). 39yo vastanuist pidas otsta:rbekaks iseqi -p6levkivitddstuse 
laiendarnist, kuid 41%

siiski selle jatmist samale tasemeG. Neid inimesi, kes pidasid otstarbekaks tootmise viihendamist'

;ii pa.lr uar," 1s-4"2";. "Pdlevkivivaldade" elanike, kei kannatavad pdlevkivi kaevandamise l2ibi

toig" 
"nu-, 

arvamused jaotusid jiirgmiselt 1.3%o sealsetest elanikest leidis, et p6levkivit66stust

uOils su*"naud a ja 16% -uut", .r6ikt elektritootmist laiendada. Pdlevkivitddstuse viihendamise

poofi ofi l2o/o ja eiektritootmise viihendamise poolt 21Yo nende valdade elanikest' Oluline on lisada'

iit"fi-'"r" r"."rriti pla"r vajalikuks eeskatt Eesti vajaduste katmist ja ei pidanud lubatavaks

"Lt"i*".gi" 
ja p6levkivi6li ulatuslikku eksporti. Kuna suur osa vastanutest ei ela otseselt

pOt"vkirrimiaardtu piirko*ur, ei ole nimetatud kvantitatiivuuringu tulemusi vdimalik adekvaatselt

vSneldaeelpoolkasitletudkvalitatiivmeetodilkonaldatuduuringutega.
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3. RIIGI HTIVI, EESMARGID JA MEETMED

L2ihtudes Eesti vabariigi riiklikest prioriteetidest, mis on satestatud kehtivate valdkonnaiileste ja

-p6histe sffateegiatega ning on voetud rahvusvahelistest keskkonnahoiu kohustustest, seatakse

-r"Jil;ii.;r;t";Gi ;a.g'tnir"a pdhieesmiirgid ja miiaratakse indikaatorid nende eesmiirkide

saavutamiseks. EesmZirkide saawtamiseks vajalike finantsvahendite prognoos on esitatud tabelis 9,

peatiikis 4.2.

Strateegilineeesmiirkl.TagadaEestivarustatusp6levkivienergiagajakindlustadaEesti
energeetiline s6ltumatus

3,1% (2006.a)
Eesti elektrienergia s6ltuluse miiiir (lmpordltava eleKrrl osaKaar

sisemaises elektrienergia tarbimises
POl.utiui osakaal Eesti elektri

17.1  mln  tFEi!',,k'--iui -.tun. ko.uundamise r1ahr1,1Qi r[!91r 20 m ln1

Meetmed:

1.1. Riigi huvi mliiiratlemine ja kaevandamislubade andmise tingimuste muutmine

Riigi huvi on Eesti tarbijate torgeteta varustamine elei<lri- ja soojusenergiaga ning vii?irtustatud

pof!.rtiuitooa"t"ga, rakendades pdlevkivi _ kaevandamisel ja tci6tlemisel. parimat v6imalikku
't"t 

rroioogiut, kas"utades pdlevkivi ja sellega kaasnevaid.loodusvarasid efektiivselt ning v6imalikult

viiikese negatiivse keskkonna- ja" sotsiaa'ise m5ju9 nii, et p6levkivi jiitkuks vSimalikult pikaks

ajaks ja oleks tagatud riigi julgeolek ning jiitkusuutlik areng'

1.2'Pdlevkivikasutamisevihendamiseksvajalike6igus|ikeregu|atsiooniderakendamine

P6levkivivaruonpiisavniitiinastekuikalfiiajalkasvavaenergiavajaduserahuldamiseks,kuid

;i;;il;i ;l|.",i*u,u looduru*a ja seet6th.r tuleb Eesti pikaajalise energiaga varustuskindluse

iugu-ir"t, piirutu potevti,ri tae"lndamise mahtu k-uni 20 mln tonnini aastas ja rakendada

;;;i; iot"vtivi osakaalu jiitkuvaks vfiendamiseks Eesti energiabilansis. Liihtudes

,,Energiamajanduse riikliku -""g"ii.uu aastani 2020" ja eleknimajanduse arengukava koostamise

kiiigus fikseeritavast elettntoolniise strateegiast saab analiiiisida ka erinevaid meetmeid p6levkivi

aastase kaevandamismahu vfiendamiseki kuni 15 miljoni tonnini *t11t jl. kavandada

altemati ivseteenergiaal l ikatearendamist.Kaevandamismahuvf iendamine15mil joni tonnini
aastasseataksesihiksaastaks2015.Energiamajandusealengukavaonalusekselektrimajanduse,
Uio-urri ju Ulo"nergia valdkonna arengukavade k6rval ka PSlevkivi arengukavale'

Polevkiviarengukavasptistitatudeesmiirkidesaaurtamiseksjadhuheitmetepiiramiseksv6etud
rahlrrsvahelistekohustustetat.i,"tsv6ibosutudavajalikuksp6levkivibaasil-elektritootmist
oii."i" g""ir, v?iljamtiigiks ja pSlevkiviSli viiljavedu. Et tagada Eesti tarbijate varustamine

ii"1.tl-"1-r"i"t nuiJ"r"-to*ur piirata pdlevkivi kasutamist p6levkiviSli tootmiseks mahus' mis

o.uk, iuirna Eesti iooja-ja elektritootjate vajadusi'
-32 '

1) ttlgt h""t -"h't"tL*i"" *aapdueseaduses ja asjakohastes rakendusaktides;

ij ,nuipO,r"."uauses tingimuste'seadmine, miilest kaevandamisloa andmise otsustamisel oleks

"Oiriafif< 
lfiruda ipaiima vSimaliku tehnoloogia kasutamine jt)



@islubadeandmisetingimuStemuutmine(p6levkivikaevandamise' 
.ukri-uuln" lubatud kogus kuni 20 mln t aastas, seades sihiks pSlevkivi aastase

kaevandamismahu maksimaalselt 15 mln t);

2) keskkonnatasude seaduse muutmine, siitestades mSjusad meetmed p6levkivi kaevandamise

korral iile lubatud koguse aastas'

1.3. P6levkivikasutuse ietkusuutlikkuse tagamine

pSlevkivikasutuse jiitkusuutlikkuse tagamiseks rakendatakse polevkivi kawandamisel

rahvusvahelistest nduetest ja Eesti kohalikest tingimustest tulenevaid majandus-, tehnoloogia-,

sotsiaal- j a keskkonnakaitsepiiranguid'

piirangud seatakse seaduste alusel, kusjuures piiranguid. ja n6udeid pSlevkivi- kaevandamise ja

f."rti"?-rir" tehnoloogiate, loodusvara kasutamise efelliivsuse, heitmete keskkonda viimise ja

jaat-"taitf"r" viisidi osas seatakse nii 6igusaktidega kui ka keskkonnalubadega. Liberaalse

iurumajanduse tingimustes on p6levkivikasutuse efektiivsuse saa'utamisel oluline roll

fiskaalmeetmete (ke-skkonnatasude, kiitusteaktsiiside) senisest t6husamal rakendamisel.

Isati tuleb sooduslada tnnovaatilist tege\.ust, uute efektiivsere ja keskkondasiizisNate tehnoloogiate

v:a1j at66tamist ja rakendamist

1L*t-.r*dus" tat""d^-n" piitutrgu seadmisega olitootmise tahketes jaatmetes orgaanilise aine

sisalduse tasemele;
2) uuringud pSlevkivi kasutamissuundade miiiiramiseks:-' 

i 
"ffi 

- ;treeriumite viiljatci6tamine p6levkivivaru hindamiseks kvaliteedi jiirgi;

iI edpp _ p6levkivivaru hindamine kvaliteedi jzirgi uute kriteeriumite alusel.

strateegiline eesmiirk 2. P6levkivi kaevandamise ja kasutamise efektiivsuse t6stmine

FAi"titi t"*t"rntt" 
"f"Ltiivsust 

pdlevkiviSli tootmisel kajastav

indikaator(id) ja nende baastase miiiiratakse meetme 2'7 ' tegevuse

2 raames toimuva uuringu kiii

POl"rktti kdl".G; .f"ktii"sust elektri tootmisel kajastav

indikaator(id) j a nende baastase maiiratakse meetme 2 1 tegeruse

2 raames toimuva uuringu kiii

P6levkivi varu kadu iiii.iuiisilise kaevandamise konal

Meetmed:

2.1. Kaevandamismahu optimeerimine

vaatamata sellele, et energiatarbimine kasvab ja kaevandamislubasid on juba antud maksimaalse

;;;;; k^*-damismahuga kuni 23,75 mln t, tuleb pSlevkivi kaevandamismahtu piirata,

kehtestades kaevandamise iilempiiriks kuni 20 mln tia. Ulempiiri kehtestamine on vajalik selleks, et

tliiia" i""a"rteskkonna tU".l itutt kahjustumist ja liigset sotsiaalset suwet piirkonnale ning

;;; ;1ffi;i ku"'undu-i." jatkusuutlikkus. optimaalse kaevandamismahu p6hiendus on

_  ? ?  -



esitatud alapeatiikis 2.3.
Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanSukogu miirgib oma 19. detsembri 2006. a otsuses, et kuna

eleklri tarbimine Eestis kasvab, siis p6levkivi vajadus aastate jooksul ei viihene, vaid pigem

suureneb. Edaspidiste tootrnismahtude ia optimaalsete lahenduste miiiiramiseks tuleb

energeetikan6ukogu arvates analiiiisida kogu pSlevkivi kaevandamise ja kasutamise ahelat tehnilise

ja m-ajandusliku 
"f"ktii,Aur", 

keskkonnakaitse ja jatkusuutlikkuse seisukohalt, pidades silmas riigi

energiastrateegiat ja -vajadusi kui lihtset tervikut. See iilesanne tuleb lahendada P6levkivi

arengukava elluviimise jrirgmises etapis aastateks 201 6-2030'

P6levkivi tilemziiirasele kaevandamisele ja tarbimisele seavad piiri keskkonnakaitse piirangud, mis

on nimetatud KSH aruandes. Kuni 20 miljoni tonnise aastatoodangu iiletamine seaks ohtu Eesti

Vabariigi vastuv6etud keskkonnaalaste kohustuste taitnise'

Kaevandamisviiiirsuse indeksi alusel on kSrge ja viiga k6rge kaevandamisvti?irsusega alad Uljaste,

Narva, Uus-Kivi6li, Ojamaa, Aidu, Viru, Sirgala, Sompa, Ahtme, Kohtla ja Tammiku'

Kihindi energiatootluse poolest on parema enelgiatootlusega viiljad Narva, Uus-Kivi5li, Puhatu,

Ojamaa, Estonia, Aidu, Sirgala, Sompa, Viru, Ahtme, Kohtla ja Tammiku'

Nimetatud kaeve- ja uuringuviiljadest on juba evitatud ja aastaks 2015 enamasti ammendatud

Narva, Sompa, Ahtme, Kohtla istr eiou; ja Tammiku. oj amaa kaevandusele on kaevandamisluba

juba antud ja kaevandus t<i6tab. Uus-KiviSli uuringuviljale on esitatud kaevandamisloa taotlus'

Uliart" u*irrgrlriilj al on kaevandamistegevus raskendatud keskkonnakaitse piirangute t6ttu Riigi

energiaga varustatuse tagamiseks (eneigia hajutamise eesmiirgil) ka pafast 2015-. aastat ning

k""riiut-OOrtur" arendamiseks on mbeldav Uus-Kivi6li ja Puhatu uuringuvhlja kasutuselevStt'

Potentsiaalse energiakoguse poolest on perspektiivsemad valjad Peipsi, Rakvere, Estonia,

permiskiila, puhatu,- Sonda, Tuiu ja Oandu. Seega 78o/o Eesti p6levkivimaardla_ energeetilisest

ressursist pait<net veil.ladel, mille kievandamisvziiirsus on alla keskmise. Keskmiseks tasemeks on

v6etud Estonia kaevanduse miieeraldis.

Kui Eesti pdlevkivimaardla idaosas paiknevad pSlevkivikarjiiiirid on ammendatud, tuleb vajaduse

torrut tulr-aada pSlevkivi kaevandamist maardla kesk- ja liiiineosas, kus _ 
pSievkivi lasub

siigavamal. SellegJ seoses suureneb maa-aluse kaevandamise osakaal, mis iihelt poolt tingib

ini"rt""ringut" sriurenemise ja pdlevkivi hinna t5usu, teiselt poolt aga viihendab keskkonnam6ju ja

sotsiaalset hiiiritust. Varu' kaevandamisviiiirsuse, kihindi energiatootluse ja potentsiaalse

energiakoguse pShjal, arvestades ka keskkonnakaitse piiranguid, on tulevikus otstarbekas v6tta

kasutusele seni taevandamiseks kasutusele vdtmata Uus-KiviSli ja Puhatu uuringuviiljad'

Piisavast pdlevkiviressursist hoolimata tuleb keskkorurakaitse ja sotsiaalsete piirangute ning iildsuse

surve tdttu asuda Eesti energiamajandust iimber korraldama p6levkivienergeetika osatiihtsuse

viihendamise suunas. Eesti varistamisel kodumaise energiaga pingestub olukord 2015. a 16puks, kui

suletakse praegu kiiigusolevad p6levkivi tolmpSletusel baseeruvad tootmisvSimsused'

Altematiiviks on panust,rmine tuumaenergeetikasse v6i hajutatud energiatootmisse, kuid

alternatiive ei ole Vabariigi Valitsuse tasandil, spetsialistide ringis ega ka rahvaga piisavalt

arutatud.

Nii P6levkivi kui ka Kiituse ja energiamaj anduse arengukavas piistitatud eesmiirkide saavutamiseks

tuleb rakendada senisest tSirusamaid mletmeid altematiivsetel kiitustel toimivate ja hajusamalt

Daiknevate elektritootmisvdimsuste piistitamise ning taastuvkiituste tootmise edendamiseks'

@gmisep51evkivikasutamisearengukavakoostamiseks,sh:-'-t"-pf 

"t."*irig 
p6levkivi optimuulse kue,randamismahu mii?iramiseks aastateks 2016-2030'

arvestaaes politiui"n".g""tiku osakaalu edasist jiirk-jzirgulist vfiendamist ja sellega seoses riigi

huvi tiipsustamist;
-u*ing,ra pdlevkivi kasutamise prioriteetide. seadmiseks aastateks 2016:2030' lfitudes

kriteeriumitest ia parima v6imaliku tehnika mii'iiratlusest



@egiliseksp1aneerimiseksvajalikeana1tiiisidetellimine' 
iporJur.ivl osakaalu viihendamiseks altematiivsete energiaallikate leidmine ja kasutamine piisava

2.2. PStevkivi valdkonna rakendusuuringute ia tootearenduse edendamine

Kasutamissuundade miiiiramisel on aluseks vSetud Kiituse ja energiamajanduse arengukava [1],
gf"Gir*:*aue arengukava [2] ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimisel

iiu maeinstltuudis ning polevkivi instituudis koostatud aiusuuringud [12-16]. Samuti on saadud

andmeid suurematelt pOlevtivi kasutamisega seotud ettevdtetelt (Eesti Energia AS, Viru Keemia

Grupp AS, Kivi6li Keemiatddstuse OU, AS Kunda Nordic Tsement)'

pSlevkivi arengukavas kirjeldatav ajavahemik on vaga liihike, ainult kaheksa aastat, seetdttu on

,G, 
"t 

,u*"", o.u, tuieb polevkivi kasutamist jlitkata juba viiljakujunen'd suundades ja

;;"gJ" evitatud tehnoloogiate baasil. Ktisimus on eeskatt selles, millises koguses pdlevkivi

iildsJ kasutada ja millised oriproportsioonid kasutamissuundade vahel' Samas on vaja juba tiina

anda t6uge p6levkivi uute p;tentsiaalsete kasutamissuundade viiljat66tamisele. Selleks tuleb

tu"-auAi .;uioetada uuringuid, mis on suunatud uute kasutamissu*ndade ia tehnoloog\ate (parim

v1imalik tihnfka, tahendatuh 
'PW) 

v?iljaarendamisele, aga ka olemasolevate .optimeerimisele,
pOf"rtl"i kasutamise efektiivsuse suurendamisele ja keskkoruramSju v?ihendamisele'.Teadus- ja

Lendustege'use ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 ,,Teadmistep6hine Eesti Il' niieb ette

konkr""tsi" valdkondade eelisarendamist r'liklike teadus- ja arendusprogrammide elluviimisega'

Uhe v6tmevaldkonna raames on kavandatud ka energia T&A riikliku programmi koostamine, mille

iih"k, ,u.,rruk, on pSlevkivitehnoloogiate arendamine (nfiakse ette _tegevus 
kogr: pSlevkivi

a"t-iririttU arendamiseks ja efektiivsuse kasmks, k.a pdlevkividli edasiseks vaartustamiseks)'

Alusuuringute (sihf ja grantfinantseerimine energiatehnoloogiate vallas tervikuna) finantseerimine

s6ltub esitatud taotluste edukusest'

2.3. P6levkivi kaevandamise ja kasutamise keskkonnatasude p6himdtete iilevaatamine

Senisest ena.rn on vaj alik arvesse v6tta p6levkivi kaevandamisega ja pdlevkivito-odete kasutamisega

t*rrr""iJ valiskulusid keskkonnaLsude tasumiiiirade kehtestamisel. KaevandamisSiguse

tasumiiiixa rakendamisel tuleb liihtuda ka pdlevkivi kvaliteedist'

t;rr*g*r"rdk"*r" T&A riikliku programmi koostamine, mille ilheks suunaks on-' 
pOl""uti"i 

"t"oloogiate 
arendamine-(niihakse.ette tg:I": kogu pdlevkiv-i1:9lTt:Sukli

L"ndu-is"k, 1u efiktiivsuse kasvuks, k.a p6levkivi6li edasiseks v2iiirtustamiseks);

a pOl*ti"i"f*. tehnoloogia arenduskeskusi (?7-fiJ loomise ettwalmistamisel kaasaaitamine;

rj 
'u*irrgua 

pot"vkivialase teadus_ ja arendustegeurse valdkonnas ning eelduste loomine

rahvusvaheliste koosttidprojellide alustamiseks'

@utamise viiliskulude objektiivseks arvestamiseks

keskkonnatasudetasumiiiiradesnii,etparanekspdlevkivikasutamiseefektiivsusja
odlevkivitoodete v2i2iristamine ning hinnates eelnevalt keskkonnatasude v6imalike muutuste

toiu J.ttti rtin"ale ja ettevdtluseie. Kaaluda nn p6levkivivaldade tasandusfondi osa

2.4. Hariduse ja teadustiiii edendamine

Senisest rohkem tuleb propageerida pSlevkivi-erialasid noorte hulgas, seda nii kutsehariduse kui ka

k6rghariduse tasandil. 
_ ?s _



@erakendusk5rgkoolidesjaiilikoo1idesningp5levkivigaseotud
erialade proPageerimine;

2) eestikeelsete 6ppematerjalide koostamine ja kirjastamine (toimub iildise eestikeelsete

alide viiliat66tamise proiekii raames

strateegiline eesmiirk 3. P6levkivi kaevandamise ja kasutamise keskkonnamoju viihendamine

Pdlevkivi kaevandamise ja kasutamise keskkonnam6ju saab riik viihendada, rakendades iiheaegselt

regulatiivseid ja fiskaalmeetmeid, toetades keskkonna inflastruktuuri rajamist ja

ke-skkonrrauuringute tegemist ning keskkonnaalase teabe levitamist. Kuna p6levkivi kaevandamise

ja kasutamise keikkonnamoju on-suuresti seotud kaevandamise ja kasutamise mahtude ning

Lasutatavate tehnoloogiatega, tuleb seada p6levkivi kaevandamise maksimaalse aastamahu piirid

ri"g ,"ri*" enum rdendJdu keskkonnamSju viihendamist tagavaid piiranguid nii pdlevkivi

kae-vandamise kui ka kasutalrise tebnoloogiatc osas. Piirkonna sotsiaalsele heaolule ning

traditsioonilistele toimetulekuviisidele avalduva negatiivse m6ju vfiendamiseks tuleb piirata

rajatavate karjziiiride arvu, tagada karjiiiiride kiirem ammendarnine ning kaevandatud alade kiirem

taaskasutusse v6tmine. Oluline on ratendada meetmeid keskkonna saastamise iirahoidmiseks v6i

viiltimiseks j a kooskdlastada need kohalike omavalitsustega'

r / Ix : , , -s i ro id Baastase
.r-^^r.^-..n r--A,,x-r, , ,1 ol o^a cr rha zwAl avaie k artaarlaladeea 50o/o:50% (2007. a)

oxil-,t.:,; +x;vtohiec'l feLLiwr noolkoksi hulk 0,846 mln t (2005. a)
pxil.,t ;.; rxxrl"rniccl fekkiva koldetuha hulk 2,352n:|rnr (2005. a)

ptc i  afnntrn isel 16,3 mln t (2006. a)

ffi indikaator(id) ja nende baastase
6aararaLcp rneetme 1 4 tepe\u.se 2 raames toimuva uuringu kiiigus

Meetmed:

3,1. Keskkonnakaitse erimeetmete rakendamine

Keskkonnakaitse erimeetmerd tuleb rakendada kaevandamisel endisel Pandivere veekaitsealal ja

,"ri"gu pli-"uutel aladel ning looduskaitseobjektide mbjupiirkonnas, liihtudes 
.kohapealsetest

iooair" 
^ot,ra"rt 

ning kaitsta-va:te liikide ja eluiaikade kaitsekorralduskavades miiiiratud kaitset

tagavatest tingimustest

Keskkonnaministeerium koordineerib vesikondade ja alamvesikondade veemajanduskavade

koostamist. Pandivere p6hjavee alamvesikonna majanduskava kinnitas keskkonnaminister

io- *iirtri 2005 . a ka.tkir.lugu w 253 ' Informatsiooniga on vdimalik. tutvuda

Keskkonnaministeeriumi kodulehe'i: http/ lwww.envir.eel2}4372 Kindlaks on miiiiratud Pandivere

,,rlt *aitonam ala, mille kuitr" 
""rilp 

on Vabariigi Valitsus kiruritanud 21' jaanuari 2003' a

miiiirusega nr 17.

Tulenevalt KMH aruandes esitatust saab maap6ueseaduse kohaselt seada kaevandamisloas

kaevandamisest inimese tervisele, varale ja keskkonnale tuleneva kahjuliku mdju viihendamise

n6udeid.
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Tegevus:

3.2.P6levkivimaardlakasutaminekaevandamistundlikkusestliihtudes

Looduskaitse ja keskkonnakaitse v6i sotsiaalsest seisukohast tundlikel aladel on kaevandamine

keelatud vOi piiratud. Kaevandamine looduskaitsealade ja neid mdjutavate alade all tuleb. v6imaluse

korral viilistada. Igal juhul peab asjaomasele taotlusele eelnema viiga p6hi alik keskkonnakaitsealane

hil;g. 
- 

iiu iraeinstituudis i005. *rtul P6levkivi arengukava koostamise j.aoks tehtud

a'ur-*!ng"t"r on kaevevziljade kasutuselevdtu tingimustes lzihtutud alade kaevandamistundlikkuse

["i"g""iiir*, [15]. Esitatud ettepanekus on viilja eraldatud 4 kategooriat, vSttes arvesse Eesti

oOt.it irri-u-aia tehnoloogilise, majandusliku ja keskkonnakaitselise rajoneerimise v6imalikkust'

3.3. Kaevandatud alade taaskasutuselev6tu optimeerimine

Elanikkorura mured seoses kaevandatud alade kasutuselev6tuga tulenevad eelk6ige

n5,.rkogud"u"gr"st kogemusest - heakonastustdid tehti sel ajal lohakalt ja elanikkornaga

koosk6lastamata. Taasiseseisvunud Eestis on olukord oluliselt paranenud, kaevandatud alad

iiiJ.*gfir" metsastatakse ja antakse taaskasutusse k6rgema boniteediga kui alal varem oli'

Metsadesse on asunud elama mitmed suurimetaj ad ja looduskaitsealused linnuliigid, sh kotkad'

il;;i""" langatusi uute kaevanduste kohal enam ei ieki, sest kamberkaevandamisel jaetakse alles

pii*ir"fi."rr"a tervikud. Langatustega aladel-on tehtud hooldustdid ning ohtlikumad vajumid on

ifi;t"d aherainega ja taetua iruttagi Suletud kaevanduste tddstusterritooriumid leiavad enamasti

kasutamist iirimaana, kasutamata Lnitooriumid konastatakse ja tagastatakse riigile (Ahtme

t""r*a*1. Aherainepuistanguid kujurdatakse mitmeotstarbelisteks puhkealadeks (Ahtme,

Kohtla jt).

samal ajal on inimeste ootused taaskasutatavate alade osas suured ning t.ildreeglina soovitakse' et

kaevandatud aladel oleks taastatud v2ihemalt kaevandamiseelsega samavaaime- maastik.. Selleks, et

iat t iar.,r" ootusi, tuieb rakendada maailmas teadaolevat parimat keskkonnapraktikat, mis

baseerub kogu keskkonnatstiklil, alat"s kaevandamiseelsest tegevusest kuni maa tagastamiseni

"-*lf.rf". 
iOigi, trtiklit", tulet kaasata kohalikke omavalitsusi ja elanikkonda' - Tuleb tagada

taiJt *u*ri*floe ja keskkonnaalane vastutus ning kaasata maastikuarhitekte, kes liihtuksid oma

;;g";; t;;;dusmaastiku 
".ipzi.utt. 

Maapealiete kaitstavate objektide all tuleb siiilitada

hooldetervikud.

rt powti"i tuevandmise ja kasutamisega kaasnevate negatiivsete keskkonna- ja

i"r"1r"-o;ua" kaardistamine ja mdjude viihendamiseks leevendusmeetmete valjapakkumine;

ij- u*inguA pOlevkivimaardfu p6hiaveevarule hinnangu andmiseks, mis peavad tagama reaalse

ilevaate potr.la,reevarust 1a selle liikumisest planeeritavas kaevandamispiirkonnas,

htia.og"otoogitiste mudeiite tapsustamine, mis vdimaldavad mii?irata depressioonilehtrite ulatust

ja viilj apumbatava vee kvaliteeti;
e; -LpOrr.r"uduse tiiiendamine nii, et arvestades stvauuringute tulemusi (teger,us_1), oleks

taeatud lnimese tervisele ja varale ning keskkonnale kaevandamisest tuleneva kahjuliku m6ju

maksimaalne v6imalik viihendamine'

@,etkaevandamisloatao11usemenetlemiseljakaeveviilja
kasutuselevdtul oleks vSimalik liihtudu ul@

Tegevus:
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D "l""*rtrg,rd ""r.argiga 
satestada maap6ueseaduses ja selle alamaktides kaevandamislubade

alusel viifaantud miiieialdistes pdlevkivi kaevandamine ja kaevandatud alade taaskasutusse
vStmine vdimalikult kiiresti, selleks et hiiiriv mSju oleks voimalikult liihiajaline ja

3.4. Negatiivse sotsiaal-demograafilise mdju viihendamine p6levkivibasseinis ja selle mdjualal

p6levkivi kaevandamisega kaasneva negatiivse mdjuna on kohalik elanikkond miirkinud hiiireid

puhta joogiveega varusiamisel, viilis6hu halba kvaliteeti, ettevbtete tekitatavat miira ja haisu,

ilu"uatlautilr" tlgajzirjel kaljustatud kinnisvara ning kahjude kompenseerimise siisteemi puudusi'

Kindlasti on vaja parandada p6levkivipiirkonna viilisShu kvaliteeti. selleks tuleb oluliselt

vZihendada pOlevtivi- kasutamisega kaasnivaid 6huheitmeid. Neid aitab piirata kogu elektri- ja

p6levkividli tootrnise modemiseerimine, eeskiitt generaator-tehnoloogial . baseeruvate

tootmisseadmete oluline tziiustamine. Kuna Kohtla-Jiirvel on dhuheitmete k6rge foonitaseme tdttu

olukord niikuinii kriitiline, ei ole uute Slitootmisettev6tete rajamine siia otstarbekas.

p6levkivi kaev,nrlarnise ja tddtlemisega kaasneva negatiivse m6ju liikidest hiiirivad kohalikke

elanikke oluliselt takistused olemasoleva inftastruktuuri kasutamisel. Miira on eriti oluline

mSjutegur nendel aladel, kus tddstusettevotted v5i toorme ja toodangu veoteed asuvad inimeste

asualade vahetus liiheduses.

Sotsiaalsete pingete, sh eelkdige tootmise laiendamisest ja transpordi kasulamisest tulenevate

h?iiringute l"evendamireks tuleb paremini planeerida uute pSlevkivi kasutamiseks kavandatavate

tootmlsseadmete asukohta ja hajutada transpordivoogusid nii ruumis kui ajas.

Ettev6tetel on vajalik panustada senisest enam sotsiaalsete leevendusmeetmete rakendamisse' sh

toetusfondide ja -programmide asutamisse. Nende juhtimisele tuleb kaasata kohalike omavalitsuste

ju t uUgr"ppid" 
"rinJuluia 

ning nende vahenditest finantseerida eelk6ige nende samade ettev6tete

i"g"uuirf -Ojutatud elanike niuvidest liihtuvaid ettev6tte tegelr.isest pdhjustatud negatiivse m6ju

viihendamise meetmeid.

Tegevus:

3.5. Kaevandamislubade andmisel keskkonna- ja sotsiaalelun6udeid arvestavate tingimuste

seadmine

valitsusliidu progmrnrn aastateks 2oo7 -2011, niieb maap6ueseaduses ja kaevanduslubades ette

kaasnevate maavarade maksrmaalse kasutamise kohustusel a mulla ning pinnase ladustamise viisil,

mis vOimaldab nende t6skasutust. Analiiiisi tulemusena selgub, kuidas on v6imalik uute

kaevandamisalade andmisel rakendada kaevandamise negatiivset m6ju minimeerivaid

tehnoloogiaid, kasutada ressurssi siiiistlikult, minimeerida maavara kadu (loobuda p6hjendamafult
- 38 -

@eerida kaevandaj ale sotsiaalsed, maj andus- j a

keskkonnakaitsekohustused. Kvaliteetse joogiveega varustamise tagamiseks seatakse

kaevandamislubade andmisel tingimuseks veevarustussiisteemi viiljaehitamine enne .
kaevetddde alustamist neis piirkondades, kus veevarustuse hiiirete tekkimine kaevandamise

I on tSeniioline

,) k"rkk"*"1"*d. seaduse murrtmine inimese tervist ja sotsiaalseid aspekte paremini arvestava

kompensatsioonimehhanismi kehtestamiseks; .
3) o6levkivikaevanduste alal elanikele ja omavalitsustele tekitatud kahjude kompenseerimisviiside

veljatddtamine j a rakendamine:
4) teabevahetuse parandamine ettev6tete poolt.taotletavat*1""f* fC"T'l::lli:T::]::"^.^

l"g""or.rt t"f*"va keskkonnam6ju asius elanike sotsiaalse hiiirituse ja tekkinud sotsiaalsete

niisete leevendamiseks. Ettev6tete keskkonnameetmete ja nende efektiivsus



suurtest hoidetervikutest, rakendada kaevandatud ala tiiitmist, miirgalade all v6ib kasutada

lankkaevandamist). Vajalik on minimeerida tehnogeenne keskkomamdju: v?iltida seismilist m6ju,

miira, tolmu iu pottlavee seisundi muutumist (niiiteks evitada mehhaanilist viiljamist). oluline on

polevkivist tvaiteeise l6pp-produkti saamine, milleks kaugemas tulevikus on, mootorikiitused ja

teemiatooted. p6levkivi pealmaakaevandamisel (looduslik maastik havib, katendikivimid

eemaldatakse ja paigutatakse iimber, p6levkivikiht vdetakse taielikult vlilja, kusjuures karjiiiiri

tddeest eemaliatakr" sintra tunginud sademete- ja pdhjavesi ning seej iirel v6etakse ammendatud

kaevevzili taaskasutusse) v6i allmaakaevandamisel (pSlevkivikihind purustatakse, jiittes alles

maapirma stabiilsust hoidvad tervikud, ja veetakse viilja maapinda ja katendit eemaldamata,

t66eesse tunginud sademete ja p6hjavesi jut itut t. ?ira) on erinev keskkonda ja piirkonna elanikke

hairiv m6ju.kaevandamisloa andmise juures on oluline hinnata, milline m6ju on kaevandamisel

keskkonnale ja kaevanduspiirkonna elanike heaolule nii kaevandamise ajal kui ka piirast

kaevandamise lSppemist.

Kaevandamisloa taotluse keskkonnamSju hindamisel ja 1oa andmisel on vaj alik arvesse vStta

eelk6ige jiirgmisi asPekte:
"f j po"ftj* ja pinnaveele avalduv m6ju. Oluline on kirjeldada ja argumenteerida

- 
iaevano-amiiet kasutatava tehnoloogia (a kaevandamise kiiruse) m6ju pohjaveele:

deoressioonilehtriulatust(kaardimaterjalil,pShjaveekihtidekaupa);viiljapumbatavavee
n.,it tu t-rtu ju m3/t vaqasiatava p6levkivi koguse kohta) ja meetmeid pShjavee karjiari

tungimise vlihendamiseks; viiljapumbatava vee kvaliteeti (BHT, KHT, hSliumi,

suliaatide, fenoolide sisaldusi) 
- 

ja vee kvaliteedi seilitamiseks rakendatavaid

tehnoloogilisi meetmeid;
2) iimbritseia piirkonna el*ike 

"lu 
kvaliteedile avalduv mdju. Vajalik on kirjeldada

pSlevkivi kaevandamise, ttjdtlemise, ladustamise ja tarbij ani veo tehnoloogiaid ning

nendem6ju:ra)atavainfrastruktuur ipaikneminejaulatus(kaardid); tehisrajat isteja
kaevandamise ning tddtlemisega kaasneva miira ja tolmu leviku ulatus ja -tsoonid

(kaardid); pdlevkivl transpordiviisid, veoteed (kaardid) ja mahud ning tekkivate heitmete

iCOZ, tutrt"t" osakeste, Sb2, NOx h"itmedt/a ja kglt vliljastatud p6levkivi koguse kohta)

jaenergiakulu(toe/tonnivZiljastatudpSlevkivikogusekohta)hinnang;vdimalikemuude
iaitiuut. faktorite ja nende leevendusmeetrnete kirjeldus;

3) sotsiaalne m6ju jaieevendusmeetmete rakendamise ulatus. vSimaluse korral hinnata, kui

pal judelmajapidamistelmuutubsotsiaalsetgteenustekval i teet( teede,veevarustuse
ol#asotu, .luuraepius postiteenustele jm sotsiaalsele infrastruktuurile ja teenustele) ning

kir je ldada-rakendatavaidkompensatsioonimeetmeid;tulebesi tadakavandatava
tege \ ,usegaseo tudp i i r ko r rnaso ts iaa l se - . i n f ras t ruk tuw i toe tamiseks ja in imes te
elukvaliteedi parandarniseks kavandatavaid lisameetmeid ning miirkida nende maksumus

(kr/a);
+1 kae.,,and,se sulgemine. Vajalik on kirjeld,da ammendatud karjii?iriosa korrastamise

tehnoloogiatja liarj aari sulgemise viise ning ala loodusliku seisundi taastamise meetodeid

ja maksrimuit (kr/ha), samuti loodusliku seisundi taastumise kiirust (taastumrse aeg

aastates).

rakenduzuuringud .uupo.r"."udrrr" tzi-i"ndu-iseks kaevandamislubade muutmise ja kehtetuks

tunoirtulnir" u-oimaluste loeteluga, sealhulgas arvestades 6igusaktide n6uete rikkumise

raskusastet;
-*p0"".""a"t" tiiiendamine kaevandamislubade Pylt-l'" j" \?ltetuks tunnistamise

uolmat.,rte loeteluga, sealhulgas arvestades 6igusaktide n6uete rikkumise raskusastet.
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4. POLEVKIVI ARENGUKAVA ELLUVIIMINE

4.1. Juhtimisstruktuur P6levkivi arengukava elluviimiseks

Pdlevkivi arengukava juhtimisstruktuuri kirjeldus on koostatud Vabariigi Valitsuse 13' detsembri

2005. a maiiruse nr 301 ,,strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, tiiiendamise,

elluviimise hindamise ja aruandluse kord" kohaselt.

Vabariigi Valitsus on miiiiranud Keskkonnaministeeriumi vastutavaks P6levkivi arengukava

koostamise eest. Keskkoruraministeeriumi iilesanne on arengukava koostamise, tZiiendamise,

elluviimise, hindamise ja aruandluse koordineerimine. 13.juunil 2007 Riigikogus vastu v6etud

maap6ueseaduse muutmise seaduse jiirgi (6ustunud 8.juulil 2007) kinnitab Polevkivi arengukava

Rn;ik"g" pdlevkivi arengukava juurdi kuulub rakendusplaan, mis esialgu koostatakse aastateks

ZO&-Z61tj a mille keskkonnaminister esitab Vabariigi Valitsusele koos P6levkivi arengukavaga.

Vabariigi Valitsuse maaruse nr 302 kohaselt esitab keskkonnaminister Vabariigi Valitsusele iiks

kord aistas aruande Pblevkivi arengukava fiitmise, arengukavas ja rakendusplaanis esitatud

eesmiirkicle saalr-rtamise ning mcctmete kasutamise tulemuslikkuse kohta, mille jiirgi otsustatakse

-"ngrrkava giiendamine v61 lSpetamine. Vajadusel korrigeeritakse aastaaruandluse kiiigus ka

rakendusplaani.

Polevkivi arengukava viiakse ellu periooditi uuendatud rakendusplaani alusel, milles kavandatakse

P6levkivi arengukava teostamise maksumus ja finantseerimise allikad, esialgu esimeseks neljaks

aastaks kavaniatud meetmete kaupa. Keskkonnaministeerium on kaasanud rakendusplaani

elluviimiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Haridus- ia

Teadusministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi. PSlevkivi arengukava teostamiseks seatud

pohitisea iilesanded ja kohustused arutati liibi arengukava koostamise kiiigus, et kSigil asjaomastel

ininisteeriumidel oleks v6imalik arvestada P6levkivi arengukava oma valdkonna arengukavades

ning eelarve taotlustes.

Rakendusplaanis miirgitakse ka polevkivi kasutamise liihiaastate arengusuunad' arvestades

maailmas sel alal toimuvat arengut.

4.2. Pdlevkivi arengukava maksumuse prognoos

Tabel 9. Meetmete maksumus kroonides

Maksumus aastate kauPa

Maksumus aastate kauPa
Rahastaja/
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Maksumus aastate kauPa

KKM/RE



2011 2012-2015 Rahastaja/
allikas2008-2010

Maksumus aastate kauPa

Maksumus aastate kauPa

Maksumus aastate kauPa

Maksumus aastate kauPa

Maksumus aastate kauPa

Maksumus aastate kauPa

Maksumus aastate kauPa

MKM/RE

Rahastaja/
allikas

Rahastaja/
allikas
KKM, MKM,

Rahastaja/
allikas
KKM/RE

Rahastaja/
allikas

Rahastaja/
allikas

MKM/
RE

allikas
SoM,
I tE

2012-2015

2012-2015

2012-2015

2012-2015

2012-2015

2012-2015
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Maksumus aastate kauPa

KKM/RE



2010 2011 2012-2015 Rahastaja/
allikas2008-2015

Maksumus aastate kauPa
Rahastaja/
allikas
KKM/RE

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi initsiatiivil moodustatakse konsortsium

pSlevkivitehnoloogiate arenduskeskuse (TAK) asutamiseks'

KOKKUVOTE

pdlevkivi on rahvuslik rikkus, mida tuleb siiiistlikult kasutada ja ka tulevikus viiiirtustada kui olulist

struteegitist ressurssi, mis tagab Eesti riigile poliitilise, majandusliku ja energeetilise s6ltumatuse'
pdlevklvi tuleb kaevandada keskkonni6bralikult, siiastes vett, maastikke, 6hku, looma- ja

taimeriiki ning piirkonda asustavaid inimesi. Keskkonnasobralik kaevandamine tfiendab maardla

tii."t ttOft""titi maa\tara kiiret viiljamist, p6hjavee ja elustiku minimaalset m6jutamist' miira-'

i"i-"i j^ seismiliste efektide viiltimist ning kaevandatud ala kiiret ja kohalike omavalitsustega

koosk6lastatud korrastamist Euroopa parimate standardite j ?irgi'

23. detsembril 2004 Riigikogus vastu vSetud maap6ueseadus j6ustus 1. aprillil 2005' Ainult sellest

seadusest lzihtudes ei ole v6imalik efektiivselt p6lJvkivi kasutamist riiklikult suunata, kuigi seaduse

$ 34 l5ike 1 punkt 14 siitestab kaevandamisioa andmisest keeldumise, kui "kaevandamine on

iastuolus riiklike huvidega'. Riigi huvi ei olnud seni kindlalt miiiiratletud' P6levkivi arengukavas

on m?iiiratletud riigi huvi p6levfiviressursi kasutamisel, mis vajab seadusandja heakskiitu Riigi

huvionEesti tarbi jatetorgetetavarustamineelektr i- jasoojusenergiaganingvi i i i r tustatud
poi"rf.i."ir""O*ega,"rakendides p6levkivi kaeva_ndamisel ja tiiiitlemisel parimat v6imalikku

iehnoloogiat, ka-sutades polevt<ivi ja sellega kaasnevaid loodusvarasid efektiivselt ning

voimatikitt viiikese ,r"guiiit." kesli<onna- la sotsiaalse m6juga nii, et p6levkivi jntkuks

toi-riiX"rt pikaks ajaks ja oleks tagatud riigi julgeolek ning jiitkusuutlik areng'

1. p6levkivivaru siiiistlikuks kasutamiseks tuleb kohe sZitestada pdlevkivi kaevandamise

pii.lt, kuni 20 mln t/a ja pikemaajalises perspektiivis leida vSimalusi pSlevkivi aastase

kasutusmahu ; tur<-iargurisets vl'hendamiseks. Kaevandamismahu mii?iravad riigi

vajadused, keskkonnakiitse piirangud ja elanikkonna sotsiaalne talulus'

2.Kunajubaplaeguonkaevandamislubasidviiljaantudrohkemkui20mlnt/atarbeks,siis
erure p6levkivi arengukava vastuvStmist laekunud, kuid lahendamata, ja uusi p6levkivi

kaevandamise loa ]aotlusi ei saa rahuldada, viilja arvatud need taotlused, mille

menetlemiseki i igusjSutieff lemMp6ueseaduse$75l6ike6a]uselmenetlusepeatamist
teha KMH. Uusi 

"kaevandamislubasid ei anta maapSueseaduse alusel enne, kui

olemasolevate kaevanduste varude ammendamiseni on jaiinud kuni 5 aastat. Lfitudes

varu kvaliteedist ning tehnoloogilistest, keskkonnakaitse ja sotsiaalsetest tingimustest, on

uute kaevanduste iaq aetritamiseks sobivamad Uus-Kivi6li ja Puhatu kaeve- v6i

uuringuviiljad.

3. Senisest enam tuleb orienteeruda jziiikvarude (Ahtme, Kose Tammiku jt) iirakasutamisele'
/ l a

2012-2015



kujundades rikutud maastikest majandamiseks ja puhkamiseks sobivad piirkonnad.

4. Kuna pdlevkivi on strateegiliselt oluline maavara, siis tuleb selle ressursi kaevandamist

riiklikult tShusamalt suunata, s.o mitme taotleja korral mitte awestada enampakkumist,

vaid anda kaevandamis6igus ettevSttele, kes rakendab keskkorurahoidlikumaid

tehnoloogiaid ja paremaid meetmeid alade keskkonnaseisundi parandamiseks'

5. P6levkivi energeetilise ressursi parema kasutamise eesmZirgil tuleb kasutada eeskiitt neid

tehnoloogiaid, mis suudavad tdddelda ka madala kiittevii?irfirsega kaevist'

6. p6levkividli vliiirtustamise eesm?irgil, sealhulgas mootorikiitusteks tdiitlemisel, tuleb riigi

ja erasektori koostdds korraldada tiiiendavaid teadusuuringuid ja katsetusi tddstuslikel

iddtlemisseadmetel. Eme seda ei tohiks anda uusi lubasid polevkiviSli tootmise

laiendamiseks. on vaja valja t66tada arvestuslikud kriteeriumid pdlevkivi6li

vaeirtustamise hindamiseks.

7. P6levkivi kasutamissuunad ajavahemikus 2008-2015 on:

- prioriteetsena pdlevkivi kasutamine elektri ja pSlevkividli tootmiseks Eesti riigisisese

tarbimise katieks;

- prioriteetsena pblevkivi kasutamine selle taiendavaks viiirtustamiseks

?mooto.ikiitur"d, keemiatooted jms), kasutades selleks parimat vbimalikku

tehnoloogiat;

- prioriteetsena kodumaise tsemenditootmise vajadusteks;

- p6levkivi kasutamine elektri ja p5levktui51i 1661rniseks Eestist viiljaveoks on lubatud

vaid riigi huvist lfitudes piiratud mahus, reguleerides seda kaevandamislubadega ja

ASile Eesti P6levkivi ette antud kaevandamismahtudega'

8. Kuna kiisitletaval perioodil on p6levkivielektrijaamad p6hilised elektriga varustaj ad, ei

ole otstarbekas piirata olemasoleva transpordiinfrastrulduuriga (esmajoones raudteega)

elektrij aamadega tihendatud kaevandamisettev6tete arengut. Soovitav on,reserveerida

nende miendusettevStete kaevevlljadega piimevad aktiivse varu plokid nendele

miiendusettev6teteie, tagades selleks asjakohane Siguslik alus'

9. P6levkivi kasutamise efektiivsuse tdstmiseks, p6levkivi kaevandamisel ja kasutamisel

t"ktiuut. jailtmete taaskasutamiseks ning kaasnevate loodusvarade iirakasutamiseks,

samuti p6ievkivi osakaalu vzihendamiseks energiabilansis tuleb iile vaadata pSlevkivi

keskkonnatasude tasumiiiirade kujundamise kontseptsioon, vottes arvesse maavara

kvaliteeti ja senisest enam arvestada pdlevkivi ja pdlevkivitoodete tasumiiiAade sisse

kaevandamisega ja kasutamisega kaasnevaid viiliskulusid. Selleks tuieb tSsta

loodusvarade kasutamis6iguse ja heitmete tasumiiiirasid

10. Kaevandatud alad tuleb kasutusele vdtta nii, et lzihtutaks parimast teadaolevast

praktikast, pidades silmas optimaalseid kulutusi ja piirkonna looduslikku .omapiira.'sellesse 
pioisessi tuleb senisest enam kaasata kohalikke elanikke ja omavalitsusi.

11. Vdimalikult kiiresti tuleb alustada P6levkivi arengukava teise etapi (aastani 2030)

koostamist. Tuleb kaaluda uute kaevanduste ja karjaaride rajamise otstarbekust ning

hoolega kaaluda nende vdimalikke asukohti, pidades silmas uute rajatiste sotsiaalset mdju

t ,ioi" loodusele, sh p6levkivibasseini ,elanikkonna 
sotsiaal-demograafrlist

latt ,rr.,ott*r,r.t ja koiralike omavalitsuste elujdulisust, tdbh6ivet ja oskustddliste ning
'rp"triutirtia" 

ettevalmistust. Tuleb tagada tingimused parema infrastruktuuri tekkeks.

12. Vabariigi Valitsusel ja fuigikogul tuleb juba liihiajal langetada strateegiline. otsus,

milliseiJaltematiivseid energiaallikaid hakata kasutama selleks, et viihendada p6levkivi

kasutamise osakaalu. Tuleb otsustad4 kas panustada tuumaenelgeetikasse v6i reaalseid

-43 -



tehnilisi ja majanduslikke v6imalusi arvestavasse hajutatud energiatootmisse. Otsuse
langetamisele tuleb kaasata nii erapooletuid vtiliseksperte kui ka avalikkust laiapdhjalise
arutelu j a vaj aduse korral rahvahiiAletuse kaudu.

13. Senisest rohkem tuleb propageerida pSlevkivi erialasid noorte hulgas, seda nii
kutsehariduse kui ka k6rghariduse tasandil. Selle eesm2irgi nimel tuleks katseprojektina
kaivitada kutsenSustamisetegevus lda-virumaa iildhariduskoolides rohuasetusega
pSlevkivitddstuse t66j 6uga kindlustamisele.
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