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SISUKOKKUVÕTE 

Põlevkivi kaevandamine ja kasutamine on ligi sajandipikkuse ajalooga tegevus, mis on oluli-
selt mõjutanud Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslikku ja keskkonnaseisundit. Sektor on oluline 
tööandja Ida-Virumaal. 

Põlevkivitööstuse  arengu määravad peamiselt majanduslikud tingimused nagu elektrituru 
avanemine ning õli hind maailmaturul, samuti keskkonnanõuete jätkuv karmistumine. 

Põlevkivi kaevandamine ja kasutamine on olulise negatiivse keskkonnamõjuga maastikule, 
pinnasele, elusloodusele, põhja- ja pinnaveele ning välisõhule. Keskkonna saastatus ja ini-
meste haigestumus on teatud tasemelt omavahel seotud, piirkonna keskkonnaseisundil on 
kaudne mõju inimeste tervisele, heaolule  ja varale. 

Paljud põlevkivitööstusega seotud survetegurid pärinevad aastakümnete tagant, kuid nende 
mõju keskkonnaseisundile ulatub tänasesse päeva. Kohalike omavalitsuste arusaama ja ko-
halike elanikes arvamus on, et põlevkivitööstuse keskkonnamõju ei leevendata piisavalt. 

Põlevkivi kaevandamisega (sh lõpetatud ja üleujutatud kaevandused, karjäärid) muudetakse 
maastiku ja veekogude ning põhjavee omadusi püsivalt. Karjääriviisiliselt või allmaaviisil kae-
vandatud ala kogupindala Ida-Virumaal on 441 km2 (sellest 290 km2 allmaakaevandatud) ja 
Lääne-Virumaal 1 km2. Jõhvi valla territooriumist on kaevandatud on 60%, järgnevad Kiviõli 
linn ja Mäetaguse vald 40 %-ga.  

Kaevandatud alast 142 km2 on kaevandamine lõpetatud (möödunud on ka järelhoolduspe-
riood) ja kaevandamisjärgsed maapinna võimaliku vajumise ja veerežiimi muutustega seoses 
esilekerkivad probleemid tuleb lahendada omavalitsuste ja riigi poolt. Kaevandamisloa või 
järelhooldusperioodita on kogu Kiviõli linna kaevandatud ala, enim on selliseid alasid veel 
Kohtla (31%), Jõhvi (31%) ja Kohtla-Nõmme (26%) valdades ja Kohtla-Järve linnas (22%).  

Olemasolevatel töötavatel mäeeraldistel jätkub kaevandatavat põlevkivivaru1 lubatud aas-
tamäära2 20 mln tonni koguses kaevandades 17 aastaks ja põlevkivi arengukava perioodil on 
vajalik 1-2 uue kaevanduse rajamine.   

Põlevkivi kasutamisel tekkivate jäätmete ladestamiseks on rajatud kümme suuremat tuha- ja 
poolkoksiladestut hõlmavad kokku 21.5 km2 maad, siia lisandub ka maavajadus nende lades-
tute sademevee ja nõrgvee käitlussüsteemidele. Jäätmeladestud on tänaseks enamasti kor-
rastatud, Kohtla-Järvel poolkoksiladestul tööd jätkuvad. Arvestades põlevkivi kasutamisel 
tekkivate ohtlike jäätmete suurt mahtu on oluline nende keskkonnanõuetele vastav lades-
tamine, jäätmete teket piirab eelkõige põlevkivi kaevandamismahu piirang.  

Vett, pinnast ja õhku saastavatest põlevkivisektori jääkreostusobjektide osas on planeeritud 
vahendid Kukruse aherainemäe ja Purtse jõe valgala jääkreostusobjektide uuringuteks ja 
keskkonnaohutuks muutmiseks. 

1 põlevkivi geoloogilise uuringu tulemusena saadud (maavara)varu, mis on arvel Keskkonnaregistri maardlate 
nimistus (arvestust peetakse Eesti Vabariigi maavaravarude koondbilansis); 
2 Maapõueseadus § 251. Põlevkivi aastane kaevandamismäär. Põlevkivi aastane kaevandamismäär on 
kalendriaastas kõigi lubade alusel kokku maksimaalselt kaevandada lubatud põlevkivi kogus. Põlevkivi aastane 
kaevandamismäär on 20 miljonit tonni. 
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Ida-Virumaa keskkonnaseisund on ettevõtete ja riigi poolt viimase 10 aasta jooksul rakenda-
tud meetmete mõjul oluliselt paranenud, kuid senini esineb keskkonnakvaliteedi piirväärtus-
te ületamist: 

Tööstuspiirkondades ja jäätmeladestuskohtade ümbruses on pinnas ja maapinnalä-
hedane põhjaveekiht saastunud. Kaevandaval alal on maapinnalähedane põhjavee-
kiht kuivendatud ja ebapüsiva vee kvaliteedi tõttu joogiveeallikana kasutuskõlbmatu. 
Elanike veevarustuseks tuleb kasutada sügavamate veekihtide vett. Sealjuures pole 
ka kindlust põlevkivikihi all lasuva Lasnamäe-Kunda veekihi edasise sobivuse osas 
joogiveeallikana pärast kaevandamise lõpetamist. 

Põlevkivitööstuse mõju all olevad pinnaveeveekogumid on valdavalt kesises või hal-
vas (saastunud) seisundis. Kaevandusvee ärajuhtimiseks on rajatud kümneid kraave 
ning muudetud jõgede (n Raudjõe ja Mustajõe) sänge. Pärast kaevandamise lõppe-
mist on mitmed pinnaveekogud jäänud osaliselt või täiesti kuivaks (Kohtla jõe ülem-
jooks, Kose oja, Hirmuse jõgi jt). 

Käesoleval ajal on ebaselge, kas suudetakse tagada väljalaskmete kaudu loodusesse 
tagasijuhitavas õlitööstuste heitvees kõigi ohtlike ainete sisalduse vastavus keskkon-
naministri määruses nr 99 toodud piirväärtustele3. Järve Biopuhastus tegeleb eesvoo-
luks olevas meres segunemispiirkonna määramisega. Reoveepuhastaja võib seada 
täiendavaid nõudeid vastuvõetavale reoveele.   

Kaitstavad loodusobjektid on ohustatud kaevandatud alade laienemise mõjul ja kesk-
konnariski all tööstusheidete mõjul. Seniste uurimiste põhjal väärtuslike rabade ter-
viklikult looduslähedase seisundi säilimist nende all kaevandamisel kinnitada ei saa. 

Välisõhu kvaliteediga on seniajani olnud probleeme Kohtla-Järvel, Sillamäel, Narvas ja 
Kiviõlis. Olulised on olnud põlevkivi kasutamisega seotud vääveldioksiidi ja peenosa-
keste ning madala lõhnalävi ainete (vesiniksulfiid, lõhnareostus) heited. 

Põlevkivi arengukava seab kolm strateegilist eesmärki: 

1. Põlevkivi kaevandamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse keskkonnamõju vähen-
damine.  

2. Põlevkivi kasutamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse keskkonnamõju vähendami-
ne. 

3. Põlevkivialase haridus-ja teadustegevuse arendamine. 

Vältimis- ja ettevaatusprintsiibi järgi ei saa suurendata keskkonnakoormust mittevastavust 
põhjustanud näitajate osas enne kui mittevastavus on kõrvaldatud. Põlevkivi kaevandamise 
piiramine aastamääraga 20 mln tonniga aastas tagab, et Virumaa keskkonnaseisund ei lähe 

3 VV määrus nr 99 (29.11.2012) „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta 
esitatavad nõuded, heitja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise 
meetmed“. Veekogusse juhitavale heitveele on paljude ohtlike ainete osas taotletud vastavust pinnavee 
piirväärtustega Keskkonnaministri määrusest Keskkonnaministri määrus nr 49 (09.09.2010) „Pinnavee 
keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused 
vee-elustikus“. 
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tervikuna halvemaks. Ka järgmisel põlevkivi arengukava perioodil ei ole võimalik põlevkivi-
tööstuse negatiivset keskkonnamõju täielikult vältida. 15-20 mln tonni põlevkivivaru kaevan-
damisel kasvab kaevandatud ala pindala 4-6 km2 aastas.  

Reaalne on vältida keskkonna saastumist ohtlike ainetega, kuid oluline mõju maastikule, 
pinnasele, elusloodusele, põhja- ja pinnaveele on paratamatu ning seda saab ainult leeven-
dada ja kompenseerida. 

Ettevaatusprintsiibi rakendamise kaalutlused põlevkivi kasutamise mahu suurendamise osas 
tulenevad vee ja pinnase ohtlike ning välisõhu nõuetekohase kvaliteedi tagamise vajadusest  
inimtervise ja eluslooduse kaitseks. Kaevandamise aastamäära suurendamine seab ohtu ka  
loodus- ning linnudirektiiviga püstitatud Natura elupaikade kaitse eesmärkide täitmise.  Ette-
vaatusprintsiibi rakendamisel on arvestatud ka majanduslike ja sotsiaalsete aspektidega ja 
seda on rakendatud vaid mahu olulise suurendamise osas. 

Põlevkivi arengukava eeldatavasti toetab keskkonnaõiguse ja muude asjakohaste planeeri-
misdokumentidega määratud keskkonnaeesmärkide saavutamist.  

Põlevkivi arengukava rakendamise keskkonnamõju ja sotsiaalmajanduslik mõju on kokkuvõt-
tes eeldatavalt positiivsed võrreldes olukorraga ilma arengukavata. Olulise positiivse mõju 
saavutamine keskkonnaseisundile sõltub Põlevkivi arengukava, veemajanduskava ja jäätme-
kava ressursside kasutamise koosmõjust Ida-Virumaal.  

Oluline piiriülene negatiivne keskkonnamõju ei ole tõenäone, sest heidete suurenemist vä-
lisõhku ja veekeskkonda ette ei ole näha. 

Olulise negatiivse keskkonna mõju vältimiseks ja leevendamiseks on keskkonnaeksperdi ar-
vates olulised järgmised Põlevkivi arengukava seisukohad ja meetmed: 

• kaevandatav põlevkivi aastamäär on 20 mln tonni aastas; 

• esitada kaevandatavate alade eelisnimekiri ja kaart praeguste teadmiste põhjal (vaa-
ta LISA 1 peatükis 1.2 toodud keskkonnaeksperdi ettepanek); 

• ohtlike ainete leviku kontrolli tõhustamine, sh jääkreostuse likvideerimise lõpulevii-
mine põlevkivimaardla alal, alustades Purtse jõe valgalast, Kukruse põlenud aherai-
nemäest; 

• põlevkiviõli tootmise eelisarendamine; 

• lauslangatamise rakendamisvõimaluste selgitamine kaevandustes, kadude vähenda-
miseks allmaakaevandamisel; 

• karjääride ja kaevanduste etapiviisilise sulgemine alustades Kurtna maastikukaitse-
alaga piirneva Narva karjääri (endine Viivikonna karjäär) osaga; 

• KIKi Ida-Virumaa põlevkivitööstuse negatiivse keskkonnamõju leevendamise alaprog-
rammi käivitamine kohtadel vajalike tegevuste elluviimiseks, kusjuures programmi si-
su ja tingimused arutatakse läbi Eesti põlevkivimaardla kohalike omavalitsustega. 

Parim arengustsenaarium saadi arendaja, keskkonnaeksperdi ja huvitatud osapoolte koos-
töös Põlevkivi arengukava ja KSH samaaegsel tegemisel ning eri tasemel aruteludele, konsul-
tatsioonidele ning uurimistöödele tuginedes. 

Põlevkivi arengukava eelnõus on arvestatud keskkonnaeksperdi soovitusega, et eelistatud 
arengustsenaarium on jätkusuutlik stsenaarium põlevkivi kaevandamismahu piiramisega ku-
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ni 20 mln tonni aastas kuni aastani 2020. Kui ettevõtete, KOVide ja riigi koostöös saavutatak-
se Virumaa läbivalt hea keskkonnaseisund, pole  tulevikus välistatud ka põlevkivi kaevanda-
mise piirmäära suurendamine või paindlikumaks muutmine sotsiaalmajanduslikel kaalutlus-
tel. 

Kui riiklik keskkonnaseire (http://www.envir.ee/et/keskkonnaseire) näitab vee ning välisõhu 
kvaliteedi (sh lõhnahäiring) osas jätkuvat paranemist, kehtestatud keskkonnakvaliteedi piir-
väärtuste ületamise puudumist ja on tagatud Natura 2000 võrgustiku keskkonnaeesmärkide 
täitmine, pole ettevaatusprintsiibi rakendamine põlevkivi kasutamise piiramiseks enam põh-
jendatud. Seni, kuni esineb piirväärtuste ületamisi (välisõhk, vesi, lõhn), jääb teaduslikult vä-
hepõhjendatuks ka lootus nende ületamiste lakkamisele põlevkivisektori tootmismahtude 
kasvu korral.  

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus olulisi KSH aruande koostamist takistavaid 
raskusi ei olnud. 

Põlevkivi arengukava keskkonnatulemuslikkuse üldiseks kriteeriumiks on põlevkivitööstuse 
poolt tekitatud oluliste keskkonnahäiringute ulatuse vähenemine. Indikaatoritena tuleb ka-
sutada: 

• Keskkonna eri valdkondadele kehtestatud keskkonnakvaliteedi piirväärtusi, mida põ-
levkivisektor mõjutab; 

• Heite piirväärtusi tööstusharule ja käitistele. 
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1 Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030 

1.1 Põlevkivi arengukava sisu 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise objektiks on strateegiline arengukava “Põlevkivi ka-
sutamise riiklik arengukava 2016-2030” (edaspidi Põlevkivi arengukava). 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määruse nr 302 “Strateegiliste arenguka-
vade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” 
esitas keskkonnaminister Põlevkivi arengukava koostamise ettepaneku, mis kiideti heaks Va-
litsuse korraldusega 04.04.2013 nr 138.  

Arengukava koostamise eest vastutavaks ministeeriumiks on Keskkonnaministeerium ning 
arengukava väljatöötamises osalevad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sot-
siaalministeerium, Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning Riigikantse-
lei. 

Vajadus Põlevkivi arengukava koostamiseks tuleneb maapõueseadusest ja säästva arengu 
seadusest. Maapõueseaduse paragrahvi 34 lõike 1 punkti 17 kohaselt keeldutakse kaevan-
damisloa andmisest põlevkivi kaevandamiseks, kui puudub põlevkivi kasutamissuundade 
kindlaks määramiseks (sealhulgas põlevkiviõli, põlevkivi uttegaasi ning põlevkivist toodetud 
elektri- ja soojusenergia kasutusvõimaluste hindamiseks) koostatud riiklik arengukava. 
Säästva arengu seaduse paragrahvi 12 järgi suunatakse riigi algatatud arengukava alusel 
nende majandusharude ja piirkondade arengut, kus looduskeskkonna saastamine ja loodus-
varade kasutamine võib ohustada looduslikku tasakaalu või bioloogilise mitmekesisuse säili-
mist. Põlevkivi arengukava koostamisel järgitakse “Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030” 
eesmärke. 

Põlevkivi arengukavas määratakse põlevkivi kasutamise strateegilised eesmärgid ja kirjelda-
takse nende eesmärkide saavutamiseks vajalikke meetmeid.  

Põlevkivi arengukava ja selle KSH algatamise dokumendid ning vastav temaatiline uurimistöö 
“Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016−2030 koostamiseks vajalike andmete ana-
lüüs“ on kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi kodulehel „Põlevkivi kasutamise riikliku 
arengukava 2016-2030 koostamine“. Põlevkivimaardla senisest kasutamisest ning uuritud 
põlevkivivarust annab ülevaate joonis 1. 

Koostatav Põlevkivi kasutamise arengukava on seotud Majandus- ja Kommunikatsiooniminis-
teeriumis koostamisel oleva „Energiamajanduse arengukavaga aastani 2030“ (ENMAK)4. 

Põlevkivi arengukava loeb põlevkivi jätkusuutlikuks tarbimiseks kuni 20 mln põlevkivivaru 
aastas. Põlevkivi kasutamisel nähakse ette õlitootmise osatähtsuse suurenemine koos tekki-
va gaasi kasutamisega elektri ja soojuse tootmiseks. Õlitootmise laiendamisega samaaegselt 
peab olema välja arendatud õlitootmisel tekkiva gaasi kasutamine.    

Põlevkivi arengukava 2008-2015 peamiseks positiivseteks tulemusteks on: 

• Põlevkivivaru kaevandamise aastamahu piiramine kuni 20 mln t. 

• Põlevkiviõli tootmise eelisarendamine mis võimaldab saada suuremat lisandväärtust 
kasutatud põlevkivitonni kohta. 

• Õhuheite vähenemine eelkõige väävliühendite osas. 

4 Valitsuse korraldus nr 371, 8.08.2013  
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Praegu kehtiva Põlevkivi arengukava 2008-2015 positiivsed tulemused keskkonnamõju vä-
hendamiseks on saavutatud läbi koostöö välisõhu, veekeskkonna ja jäätmevaldkondade vas-
tavate programmidega. Jätkuvalt on oluline põlevkivisektori keskkonnameetmete integreeri-
tud rakendamine eri valdkondade programmides. Koostatava põlevkivi arengukava peatükk  
2. „Praeguse olukorra analüüs“ sisaldab põhjalikku praeguse olukorra analüüsi,  tabelis  3 on 
esitatud ülevaade seni rakendatud ja jätkuvatest leevendusmeetmeid keskkonnamõju vä-
hendamiseks. 

Praegu kehtiva Põlevkivi arengukava 2008-2015 olulised tegevused kaevandamistundlikkuse 
ja terviseuuring pole uue arengukava koostamise ajaks veel lõpetatud.  

Keskkonnamõju vähendamise seisukohast võib esile tuua veel järgmised asjaolud mis on se-
nikehtivas Põlevkivi arengukavas 2008-2015 vähem tähelepanu pälvinud ning neile  tuleb 
uues koostatavas põlevkivi arengukavas enam tähelepanu pöörata: 

– Põlevkivi kaevandamise aastamäärast tulenev piirang pidurdab küll põhjavees kae-
vandamisest mõjutatud ala laienemise kiirust, kuid teiste põhjavee leevendusmeet-
mete rakendamise võimalusi pole piisavalt uuritud ja seetõttu ka meetmeid rakenda-
tud; 

– Riigi kui maavaravaru omaniku eelistus (aktiivne maavaravaru või eelispiirkonnad) tu-
levastest kaevandamispiirkondadest  vajab kaasajastamist.  

Detailselt käsitletakse eelnevate perioodide keskkonnamõju KSH aruande Lisas 1. 
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Joonis 1 Eesti põlevkivimaardla ülevaateplaan ja põlevkivi kaevandamisalad omavalitsustes 
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1.2 Põlevkivi arengukava strateegilised eesmärgid 
Riigi huvi on põlevkivi kui rahvusliku rikkuse efektiivne ja säästlik kasutamine ning põlevki-
visektori jätkusuutlikkuse tagamine. Riigi huvi elluviimisel tuleb arvestada keskkonnakaitseli-
si, majanduslikke, julgeoleku ja sotsiaalseid ning demograafilisi (sh regionaalseid) eesmärke 
ja riske. 

Põlevkivi arengukava üldeesmärk on riigi huvist lähtudes tagada põlevkivi võimalikult kesk-
konnasäästlik ja majanduslikult efektiivne kaevandamine ning kasutamine, kindlustades põ-
levkivitööstuse varustatuse vajaliku põlevkivivaruga ja vähendades kaasnevaid negatiivseid 
keskkonnamõjusid. 

Põlevkivi arengukava strateegilised eesmärgid on järgmised: 

1. põlevkivi kaevandamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse keskkonnamõju vähen-
damine; 

2. põlevkivi kasutamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse keskkonnamõju vähendami-
ne; 

3. põlevkivialase haridus- ja teadustegevuse arendamine. 
 
Eesti põlevkivi kaevandamise ja kasutamise strateegia põhimõtted perioodiks 2016-2030 on 
järgmised: 

1) tagada tingimused üleminekuks majanduslikult efektiivsemale ja suuremat lisand-
väärtust andvale ressursi komplekssemale kasutamisele ning keskkonnamõju vähen-
damisele, pöörates seejuures tähelepanu nii sise- kui ka välisturu vajadustele ja või-
malustele; 
2) tagada Eestile tarvilik energia varustuskindlus, kombineerides energia tootmist põ-
levkivi baasil taastuvenergia jt ressurssidega ning muutes põlevkivi kasutamise ühtlasi 
keskkonnasäästlikumaks. Mitmekesistada ja moderniseerida põlevkivienergeetikat, 
kasutades erinevaid tootmisviise; 
3) suunata põlevkivi kaevandamist ja kasutamist ressursisäästlikumale tehnoloogiale, 
arvestades kaasnevaid maavarasid ja teisi loodusressursse ning vähendades negatiiv-
set keskkonnamõju; 
4) eespool nimetatud põhimõtete elluviimise kindlustamiseks tuleb põlevkivivaldkon-
na osas edendada riiklikku haridussüsteemi ning teadusuuringuid. 

 
Strateegilised valikud realiseerib riik, kaasates KOVe ja teisi asjaosalisi järgmiste juhtimisva-
hendite abil: 

1) põlevkivi kaevandamise piirmäärad; 
2) kaevandamislubade andmine ettevõtetele, arvestades põlevkivisektori jätkusuut-
likkuse tagamise vajadust (arvestatakse ka põlevkivi kasutusotstarvet, ressursikasutu-
se efektiivsust ja varu kasutamise logistikat); 
3) majanduslike ja keskkonnakaitseliste regulaatorite rakendamine, sh põlevkivi kae-
vandamisest ja kasutamisest saadud riigi tulu kasutamise suunamine; 
4) kaevandatud alade kasutamise suunamine; 
5) kaevandamise eelispiirkondade kindlaksmääramine; 
6) riigi kui omaniku kontroll riigiomandis oleva põlevkivisektori ettevõtete strateegili-
ses juhtimises; 
7) teadus- ja arendustegevuse suunamine. 
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1.3 Stsenaariumid ja alternatiivid 
KSH programm nägi ette, et võrreldakse Põlevkivi arengukavaga (põhistsenaarium) ette näh-
tud tegevusi nn 0-stsenaariumiga, mille puhul jätkub senine põlevkivikasutus ja arengukava 
tegevusi ellu ei viida. KSH käigus tuli KSH programmi alusel vaadelda alastsenaariume, kasu-
tades põlevkivi aastase kaevandamismäära suurusi mida on käsitletud aruandes „Põlevkivi 
kasutamise riikliku arengukava 2016 - 2030 koostamiseks vajalike andmete analüüs“, aastase 
põlevkivi kaevandamismahuga 15; 20; 25 mln tonni. 

Koostatav Põlevkivi arengukava eri stsenaariume KSH programmi avaliku arutelu ja kinnita-
mise ajal ei käsitlenud. Põlevkivi kasutamise eri stsenaariume aastase kaevandamismahu 15, 
20, 25 milj tonni juures analüüsiti ENMAK raames5. ENMAK põlevkivistsenaariumite välisõhu 
arvutused on tehtud kaevandamismahtudega 15, 20, 25 milj tonni aastas, vastav Eesti Kesk-
konnauuringute Keskuse aruanne [53] avalikustati septembris 2014. 

Põlevkivi arengukava ei saa ette määrata konkreetseid arengu stsenaariume. Ettevõtjatel on 
soov põlevkivi kaevandamise mahu piirangust üldse loobuda või vähemalt garanteerida aas-
tamäära mahus põlevkivivaru kättesaadavus. Taastuvenergia eelistajad soovitavad põlevkivi 
kasutust piirata ja sellest võimalikult kiiresti loobuda. 

Võimalikud mõistlikes piirides tulevikuarengustsenaariumid on kirjeldatud Põlevkivi arengu-
kava lisas 8. Sealjuures jääb põlevkivi vajadus kuni aastani 2020 eri stsenaariumide puhul va-
hemikku 14 kuni 21 mln tonni põlevkivivaru aastas, ajavahemikus 2021…2025 vastavalt 13–
25 mln tonni ja ajavahemikus 2025…2030 vastavalt 11 – 28 mln tonni. 

Põlevkivi kasutatakse eri stsenaariumide puhul on elektritootmiseks aastani 2020 vahemikus 
6 kuni 10 mln tonni põlevkivivaru, ajavahemikus 2021…2025 vastavalt 5–7 mln tonni ja aja-
vahemikus 2025…2030 vastavalt 3 – 6 mln tonni. 

Tulevikuuuringute Instituudi töös esitatud stsenaariumite analüüsi peamine järeldus Põlevki-
vi arengukava 2016-2030 lisas 8 on, et kasutamiseks vajaliku põlevkivikoguse määrab põlev-
kiviõli tootmise areng. See aga sõltub  raskesti prognoositavatest teguritest, mis hakkavad 
kujundama selle tootmissuuna  majanduslikku ja õiguslikku keskkonda. Siit tulenevalt on 
olemas võimalused nii potentsiaalse põlevkivitarbe ligi kahekordistumiseks kui ka selle oluli-
seks langemiseks koostatava Põlevkivi arengukava perioodil, samuti ka oluliselt erineva ise-
loomuga sotsiaalsete, majanduslike ja keskkondlike järelmite tekkimiseks. Arengukava peab 
olema piisavalt paindlik, et võimaldada selle seisukohtade perioodilist ülevaatamist ja vasta-
vusse viimist  tegelike arengutega, et realiseerida põlevkivi kui rahvusliku rikkuse kasutami-
sega seotud riigi huvi mõistlikul viisil. 

KSH käigus analüüsiti korduvalt ka stsenaariume eri kaevandamis-mahuga variantidega 10 
15, 20, 25 milj tonni aastas (vaata KSH joonis 2). KSH ekspertrühma arvates on kõige tõenäo-
sem põlevkivivaru kasutamine kuni 2020 aastani senisele lähedases mahus 15 - 20 mln tonni. 
Sealjuures suureneb põlevkivi kasutamine õli tootmiseks, seda koos õli kõrvalproduktina 
saadava gaasi energeetilise kasutamisega [24].  

KSH põhistsenaarium koostati arvestades ENMAK ja Tulevikuuuringute Instituudi seisukohti 
ning Ernst & Young analüüse 2013 ja 2014 aastast [48]. KSH aruandes võrreldakse 0 ja põhi-

5 ENMAK-i liberaalse elektritootmisstsenaariumi juures (kui kivisüsi on asendatud põlevkiviga 4.86milj tonni on 
võimalik ehitada vastavalt lubatud põlevkivi kaevemäärale (15, 20, 25 milj tonni) vastavalt 3, 5 ja 8 Enefit 280 
seadet ning 3, 3 ja 4 Petroter seadet (L.Väli ettekanne ENMAK põlevkivi stsenaariumid, märts 2014). 
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stsenaariumi põlevkivivaru kasutamisega kuni 20 mln tonni aastani 2020 (Edaspidi ka „jätku-
suutlik stsenaarium“). Pikemaajalise detailse prognoosi esitamine ei ole praegu mõistlik.  

Põlevkivi arengukava uuendamisest loobumine ei ole kehtiva maapõueseaduse ja säästva 
arengu seadusega kooskõlas. Põlevkivi arengukava koostamisest ja rakendamisest loobumi-
ne ei ole kehtiva Maapõueseaduse alusel võimalik. Kui seaduse vastav nõue tühistada ja Põ-
levkivi arengukava rakendamisest järgmiseks perioodiks loobuda, on teoreetiliselt võimalik 
põlevkivisektorit juhtida ka õigusaktide nõuetest ning baasstrateegiate eesmärkidest lähtu-
des. Tõenäoliselt ei aita see kuidagi kaasa Põlevkivi arengukava 2016-2030 eelnõus välja 
toodud probleemide lahendamisele, pigem soodustab põlevkivisektori hääbumise stsenaa-
riumide täitumist ühes lisanduva koormusega riigieelarvele. 

1.4 Kuidas saadi parim alternatiivne arengustsenaarium 
Parim arengustsenaarium saadi arendaja, keskkonnaeksperdi ja huvitatud osapoolte koos-
töös Põlevkivi arengukava ja KSH samaaegsel koostamisel ning eri tasemel konsultatsiooni-
dele, aruteludele ning uurimistöödele tuginedes.  

Majanduslikud huvid on riigil ja ettevõtetel suures osas sarnased: kaevandada ja kasutada 
põlevkivi nii palju kui võimalik keskkonnaseisundit ohvriks toomata. 

Metoodiliselt ei ole võimalik põlevkivi kaevandamismahu piirangu täpset numbrit (mille pu-
hul on tagatud kõigi oluliste keskkonnaeesmärkide täitmine) praegu ega ka tulevikus välja 
arvutada. Senise kaevandamismahu piirangu puhul on sisuliselt tegemist ühiskondliku kokku-
leppega taluda 20 mln tonni põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega kaasnevaid keskkonna-
häiringuid. 

Kuniks seirega usaldusväärselt Ida-Virumaal mõõdetavat läbivalt head keskkonnaseisundit ei 
ole – jääb praegune kaevandamispiirang kehtima. 

Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise mahu suurendamisega kaasneb oht keskkonnakoor-
muse suurenemiseks ning suureneb keskkonnaõnnetuste risk. Oluline on põlevkivisektori 
keskkonnameetmete integreeritud rakendamine eri valdkondade programmides.  

Kuni me ei ole lõpule viinud jääkreostuse ja muu pärandmõju alade korrastamist ega saavu-
tanud piirkonna läbivalt head õhu- ja veekeskkonna seisundit, on raske vaidlustada kaevan-
damise aastamäära praegust piirangut.  

Lähiperioodiks ei ole planeeritud ka ressursse Ida-Virumaa keskkonnaseisundi kiirkorras 
heasse seisundisse viimiseks, mis oleks vastavuses koormuse suurenemisega kaasnevate 
keskkonnainvesteeringutega. Teada on arengukava perioodil 2016-2030 vahendid jäätmete 
ja veekeskkonna osas jääkreostuse mõju vähendamiseks. Ebaselge on kui palju suudavad va-
hendeid Põlevkivi arengukava ja sellega integreeritud valdkondade rakendajad oma tegevus-
te elluviimiseks projektipõhiselt saada põlevkivikasutuse suurenemisel lisanduva keskkonna-
koormuse vähendamiseks. 

Pärast 2020 aastat ei ole välistatud põlevkivi kasutusmäära tõstmine või paindlikumaks 
muutmine, kui põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega seonduvad keskkonnaeesmärgid on 
täpsemalt määratud ja asjakohased keskkonnaeesmärgid saavutatud vee, pinnase, välisõhu 
kvaliteedi ja eluslooduse soodsa seisundi osas.  

Ettevaatamatult suurendatud põlevkivi kasutusmahu hilisem uuesti vähendamine toob võib 
kaasa tuua olulise majandusliku kahju. 
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Eeldatavalt ei suurendata põlevkivi kasutamist tulevikus keskkonnaseisundi halvenemise ar-
vel, pigem paraneb Virumaa üldine keskkonnaseisund jätkuvalt keskkonnanõuete karmista-
mise ja rakendatavate keskkonnameetmete mõjul. 

1.5 Põlevkivi arengukava meetmed 
Põlevkivi arengukava meetmed on grupeeritud vastavalt strateegilistele eesmärkidele. 

Eelnõu (05.09.2014) puuduseks on probleemide ja meetmete ning tegevuste esitamise eba-
järjekindlus, kuid vajalik käsitlus on dokumendi erinevates osades valdavalt olemas. 

Keskkonnaeksperdi arusaam huvitatud osapoolte olulisematest ootustest Põlevkivi arengu-
kavale on: 

• selgus kasutatava põlevkivivaru ja selle tagatuse osas arengukava perioodil ja eelvaa-
tena kuni 2050; 

• kus toimub eeldatavalt kaevandamine kuni aastani 2030 ja aastani 2050 – nn „eelis-
nimekiri“; 

• võimaldada õlitootmise eelisareng koos elektri tootmisega õlitootmisel tekkivast gaa-
sist; 

• maavarade säästev kasutamine ning karjääride ja kaevanduste etapiviisiline sulgemi-
ne; 

• tervisele ohutu ja võimalikult heaolu tagav ning olulisi väärtuslikke elupaiku säästev 
keskkonnaseisund Virumaal. 

Olulises osas on Põlevkivi arengukava meetmed suunatud eelnimetatud ootuste täitmisele.  

Keskkonnaeksperdi ettepanek on Põlevkivi arengukavas julgemalt välja tuua Põlevkivi aren-
gukava töögrupi ja komisjoni töö tulemusena enamuse heakskiidu leidnud seisukohad. Põ-
levkivi arengukava eelnõust jääb kohati mulje, et me peame enamusi küsimusi enne seisu-
koha võtmist veelkord uurima. Sellega ei saa päriselt nõustuda. Senise praktika alusel ei ole 
alati alust oodata, et uuringu tulemus väljendab enamat kui ühe uurija või uurijate rühma 
seisukohta ning otsusetegija peab ikkagi lähtuma oma pädevusest. Sageli on ekspertide 
rühma arutelude põhjal kujunenud seisukoht kaalutletum või siis vähemalt laiema kandepin-
naga. 

Keskkonnaeksperdi ettepanek oli Põlevkivi arengukavas välja tuua järgmised seisukohad ja 
tegevused: 

• kaevandatav põlevkivi aastamäär on 20 mln tonni; 

• esitada kaevandatavate alade esialgne eelisnimekiri ja kaart praeguste teadmiste 
põhjal (vaata ka keskkonnaülevaates LISA 1 peatükis 1.2 toodud keskkonnaeksperdi 
ettepanek, seda ala võib suure tõenäosusega käsitleda kaevandatavana); 

• ohtlike ainete leviku kontrolli tõhustamine, sh jääkreostuse likvideerimise lõpulevii-
mine põlevkivimaardla alal, alustades Purtse jõe valgalast, Kukruse põlenud aherai-
nemäest; 

• majanduslikku otstarbekust arvestades nähakse ette õlitootmise osatähtsuse suure-
nemist koos õlitootmise tekkiva gaasi kasutamisega elektri- ja soojusenergia tootmi-
seks, ilma keskkonnaseisundit halvendamata; 
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• Narva karjääri katseline üleminek allmaakaevandamisele, lauslangatamise rakenda-
misvõimaluste selgitamine teistes kaevandustes;  

• karjääride ja kaevanduste etapiviisilise sulgemine alustades Kurtna maastikukaitse-
alaga piirneva Narva karjääri (endine Viivikonna karjäär) osaga; 

• KIKi Ida-Virumaa põlevkivitööstuse negatiivse keskkonnamõju leevendamise alaprog-
rammi käivitamine kohtadel vajalike tegevuste elluviimiseks, kusjuures programmi si-
su ja tingimused arutatakse läbi Eesti põlevkivimaardla kohalike omavalitsustega. 

Sellest lähtudes kavandada edasised tegevused ning uuringud. 

Põlevkivi arengukava on olulises osas eelnevate punktidega kooskõlas. Seni on ebaselge KIK 
alaprogrammi käivitamine või leitakse selle asemel mingi muu mehhanism piirkonna kesk-
konnaprobleemide senisest operatiivsemaks lahendamiseks. 

1.6 Põlevkivi arengukava 2030 seos asjakohaste strateegiliste dokumentidega  
Üldine ülevaade seostest teiste asjakohaste riigi arengukavadega on toodud Põlevkivi kasu-
tamise riiklikus arengukavas 2016-2030.  

Siinkohal toome välja oluliste keskkonnaaspektidega seonduva. 

Üldised keskkonnaeesmärgid on määratletud riiklikes strateegiates „Säästev Eesti 21“6 
(SE21) ja “Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030”7 (KS2030). Neis 2005 aastal vastuvõetud 
strateegiates toodud üldised keskkonnaeesmärgid ja arengusoovitused on enamuses kehti-
vad tänaseni.  

SE21: Jätkusuutlik on Eesti, kus on kindlustatud eestiliku kultuuriruumi püsimine, inimeste 
heaolu kasv, ühiskonna terviklikkus ja tasakaal loodusega. Kõik väljapakutud eesmärgid on 
olulised, ühtegi ei saa teisega asendada. Seetõttu tuleb neid nelja arengueesmärki käsitleda 
ühtse süsteemina, mille terviklik silmaspidamine ja arvestamise on meie  jätkusuutlikkuse 
alus. 

Tuleb siiski silmas pidada, et koos keskkonnaõiguse täpsustumisega on mõnevõrra muutu-
nud terminoloogia, perioodiliselt täpsustamata on jäänud mitmed KS2030 keskkonnaindi-
kaatorid, sealhulgas maavarade kaevandamise mahu vähendamise eesmärgid lähtusid kesk-
konnastrateegia koostamise aegsetest arusaamadest põlevkivi kasutamise vähendamise va-
jaduse osas (langus tolleaegsest baastasemest 11.3 mln tonni). Samas vääveldioksiidi heitko-
guse vähendamisega energiatootmisest on väga hästi hakkama saadud. 

Majandusaspektide silmas pidamine on vältimatu. SE21: 3. Eesti inimeste vajadused ja soovid 
on oluliselt kõrgemad, kui meie tänane tegelikkus pakkuda suudab. See käib nii majanduslike 
võimaluste, turvalise elukeskkonna kui sujuva riigivalitsemise kohta. Pikaajaline viibimine EL 
viimaste hulgas on Eesti jaoks selgelt destruktiivne.  

“Looduskaitse arengukava aastani 2020”8  Põlevkivi arengukaval on otsene seos Looduskait-
se arengukava teise peatüki Looduskaitse korraldamine liikide ja elupaikade soodsa seisundi 
ning maastike mitmekesisuse tagamiseks ja kolmanda peatükiga Loodusvarade kasutamine 
ja muu keskkonda mõjutav inimtegevus. 

6 https://www.riigiteataja.ee/akt/940717 
7 http://www.keskkonnainfo.ee/failid/viited/strateegia30.pdf 
8https://valitsus.ee/sites/default/files/contentditors/arengukavad/looduskaitse_arengukava_aastani_2020.pdf  
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Sealhulgas on olulised järgmise põhimõtted: 

Loodusvarade kasutamise ja ka muu keskkonda mõjutava inimtegevuse juures tuleb otsese 
majandusliku kasu kõrval arvestada ka looduse poolt pakutavate hüvedega - nn ökosüsteemi 
teenustega (näiteks puhas vesi, toit, puhkus). Keskkonda oluliselt mõjutavate tegevuste pla-
neerimisel, nagu kaevandamine, ehitustegevus või infrastruktuuride rajamine, peab arves-
tama elupaikade ja nende vahelise sidususe säilitamise vajadust. Looduse mitmekesisuse säi-
litamise põhimõtetega tuleb arvestada kõikjal, nii kaitstavatel aladel kui ka väljaspool. 

Esmajärjekorras tuleb ammendada juba avatud kaevandused. Kaevandamise lubamise tin-
gimuseks on, et kaevandatud alad korrastatakse kaevandamiseelse maastikuga samaväär-
seks. Kaevandusega kaasnevate negatiivsete mõjude minimeerimine tuleb planeerida juba 
enne kaevandamisega alustamist; vajalik on nii kaevandusalade hilisem korrastamine kui ka 
lähedalasuvate alade loodusväärtuste kaitse ja negatiivsete mõjude kompenseerimine kae-
vandamise ajal. Maavarade kaevandamine ei tohi mõjutada kaitstavaid väärtusi, mõju peab 
olema välistatud, vastasel juhul ei tohi kaevandamist lubada. 

 „Riigieelarve strateegia 2015-2018“9 rõhutab: Puhta ja looduslikult mitmekesise elukesk-
konna säilitamiseks on üks olulisemaid tegevusi ressursitõhususe suurendamine. Keskkonna 
infrastruktuuri (eelkõige puhta joogiveega varustamine, reoveetöötlus ning olme- ja tööstus-
jäätmete käitlus) kõrval on juba üha enam hakatud rõhku panema taastuvenergiale, roheli-
sele transpordile ja rohelisele majandusele. Edusamme neis valdkondades iseloomustav kas-
vuhoonegaaside summaarne heitkogus oli 2012. aastal küll 19.2 mln tonni CO2 ekvivalenti 
ehk vähem seatud sihist (20 mln CO2 ekv), kuid majanduse ressursitõhusus on madal ning 
majandusarenguga suurenevad jätkuvalt selgelt loodusressursside (sh põlevkivi ja ehitus-
maavarad) kasutus, jäätmeteke ja negatiivsed keskkonnamõjud. 

2012. aastast jõustunud piirangu kohaselt ei tohi põlevkiviküttel põletusseadmetest välisõh-
ku väljutada enam kui 25 000 tonni vääveldioksiidi. Selle nõue on täidetud ja Eesti vääveldi-
oksiidi aastane heitkogus vähenes enam kui 40% võrreldes seniste tasemetega. 

Strateegia näeb ette vanade A-kategooria kaevandamisjäätmete hoidlate, saastunud alade 
ja veekogude ning turbaalade korrastamise. 

“Riigi jäätmekava 2014-2020”10 

Kaevandamisjäätmed, põlevkivituhk ja poolkoks moodustasid 2011. a jäätmete kogutekkest 
üle 80%. Põlevkivisektoris tekkis kokku 17.6 mln tonni jäätmeid – aherainet ligi 9 mln tonni, 
põlevkivituhka ja poolkoksi 8.3 mln tonni, lisaks veel pigijäätmeid (fuusse) ja fenoolset vett. 
Aastatel 2008–2011 suurenes ohtlike jäätmete koguteke 1.2 korda, see toimus põlevkivisek-
toris tekkivate jäätmete arvelt. 

Jäätmekava rakendusplaanis kuni 2017 on Kukruse A kategooria kaevandamisjäätmete hoid-
la korrastamiseks ette nähtud 945 000 eurot. 

Riigi jäätmekava 2014-2020 koostamise KSH aruandes soovitati Jäätmekava tegevused suu-
res mahus suunata põlevkivisektori jäätmete vältimisele ja taaskasutamisele. See ettepanek 
jäi jäätmekava lõppversioonis realiseerimata. Ka Põlevkivi arengukavas selleks olulisi vahen-
deid planeeritud ei  ole. 

9 http://www.fin.ee/riigi-eelarvestrateegia  
10 http://www.envir.ee/sites/default/files/riigi_jaatmekava_2014-2020.pdf 
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Põlevkivitööstuses tekkiv jäätmekogus sõltub põlevkiviõli nõudlusest maailmaturul ja põlev-
kivielektrijaamade toodangu nõudlusest nii Eesti kui ka lähiriikide elektriturgudel ning jäät-
mekoguse mõjutamise võimalused on piiratud. 

„Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava“11  

Tõstab esile halvas ja kesises seisundis veekogude ning halvas seisundis Ordoviitsiumi Ida-
Virumaa põlevkivibasseini põhjaveekogumi seisundi parandamise tegevuskava koostamise 
vajaduse (tänaseks alustatud). Ida-Eestis on olnud väga oluliseks pinna- ja põhjavee survete-
guriks põlevkivi kaevandamine ning elektrienergia ja põlevkiviõli tootmine. Väga olulise ne-
gatiivse keskkonnamõjuga põhja- ja pinnaveele on Kohtla-Järvel ja Kiviõli poolkoksi ladestu-
sed (põlevkiviõli, fenoolid, aromaatsed süsivesinikud, PAH-d). Poolkoksi ladestute negatiivset 
mõju püütakse vähendada sulgemisprojektidega, mida rahastatakse ÜF vahenditest, need 
projektid on tänaseks lõpetamisel või lõpetatud. 

Veemajanduskava uuendatakse 2015 aasta lõpuks. Põlevkivi arengukava koostamise ja KSH 
käigus ilmnenud tegevuste ettepanekud on Keskkonnaministeeriumi veeosakonnale esita-
tud. 

„Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ (ENMAK). Vastavalt  Vabariigi Valitsuse kor-
raldusega nr 371, 8.08.2013 kinnitatud „Energiamajanduse arengukavaga aastani 2030“ sele-
tuskirjale  annab koostatav arengukava (ENMAK) sisendi põlevkivi kasutamise riiklikusse 
arengukavasse energia ja põlevkiviõlitööstuse tooraine vajaduste osas. Arengukava on koos-
tamisel, september 2014 a seisuga on mistahes ENMAK põlevkivistsenaariumi rakendamisel 
täidetud Eesti kohustused tulenevalt välisõhu saasteainete piirkoguste regulatsioonist.  

Põlevkivist elektritootmise puhul tuleb Euroopa Liidu pikaajalistest kliima ja energiapoliitika 
eesmärkidele tuginevalt liikuda senini valdavas osas põlevkivi otsepõletustehnoloogiate juu-
rest kõrgemat põlevkivi lisandväärtust ning madalamat keskkonnamõju võimaldavale põlev-
kiviõli- ja elektri koostootmislahenduste rakendamise suunas. Arengukava ettevalmistavate 
uuringute käigus teostatud elektritootmise stsenaariumide analüüsi põhjal väheneb otse-
põletusel baseeruva põlevkivielektri konkurentsivõime järk-järgult. Eelkõige tuleneb see kas-
vavatest CO2 hindadest ja põlevkivi laiemast kasutamisest põlevkiviõli tootmiseks, mis piira-
tud aastase põlevkivi kaevandamismahu 20 miljonit tonni aastas korral toob kaasa konku-
rentsi põlevkivi kui energiaressursi kasutusel ning sellest tulenevalt ka põlevkivi hinnatõusu. 

Energiajulgeoleku seisukohalt on oluline põlevkivisektori konkurentsi- ning investeerimis-
võimekuse säilitamine. Riigi roll selle tagamisel on ettenägeliku ning põlevkivisektoris looda-
vast lisandväärtusest sõltuva ressurssi poliitika kujundamine. 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“  määratleb muuhulgas riigi säästva ja tasakaalustatud 
ruumilise arengu põhimõtted ning suundumused. Põlevkivi arengukava on kooskõlas üleriigi-
lise planeeringu energiavaldkonna peamiste eesmärkidega. 

Piirkondlikud arengukavad 

Põlevkivi arengukava koostamisel on arvesse võetud piirkondlikke arengukavasid. “Ida-Viru 
maakonna arengukava 2014–2020”12 (kinnitatud 06.11.2012)  looduskeskkonna ja –
ressursside osas on eesmärgiks seatud kaevandatud alade ja endiste tööstusalade taaskasu-
tamine ning loodusressursside tõhus kasutamine. Majanduskeskkonna arendamisel nähakse 

11 http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/2010.04.07kinnitatudida-eestivesikonnaveemajanduskava.pdf  
12http://ida-viru.maavalitsus.ee/ida-viru-maakonna-arengukava-2014-2020   
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põlevkivivaldkonna tugevat ja rahvusvahelist arengut. Erineva tasemega hariduse andmisel 
on tähtsal kohal põlevkivi- ja tehnikavaldkonna populariseerimine noorte ning kogu elanik-
konna hulgas. Maakonna elanike keskkonnateadlikkuse tõstmiseks on kavandatud korralda-
da põlevkivialaseid konverentse ja seminare. Need arengusuunad ühtivad Põlevkivi arengu-
kavas seatud eesmärkidega. 

Sarnaseid põhimõtteid ja keskkonnahoiu ning arengueesmärke on seatud ka Lääne–Virumaa 
arengustrateegias ja maakonnaplaneeringus ning selle juurde kuuluvates teemaplaneeringu-
tes mis saavad tugineda TÜ uuringul Lääne-Virumaa strateegilised maavarad13 [8]. 

Kitsama käsitlusalaga teemaplaneeringuteks on näiteks “Ida-Virumaa põlevkivikaevandamis-
alade piirkonna ruumiline planeering” (kehtestatud alates 01.01.2002) 14 ja “Ojamaa kaevan-
duse konveieri paigutuse asukohatrassi määramine (kehtestatud 2010 a). 

KSH hinnang. Põlevkivi arengukava ei ole vastuolus Euroopa Liidu ja Eesti asjakohaste stra-
teegiliste planeerimisdokumentidega. Euroopa Liidu energiajulgeoleku seisukohalt on oluline 
liikuda imporditud energia sõltuvuselt Euroopa Liidus leiduvate primaarenergia allikate suu-
rema kasutamise poole. 

Asjassepuutuvaid strateegilisi dokumente ja planeeringuid ning nendega määratud keskkon-
napoliitika eesmärke on põlevkivi arengukava koostamisel silmas peetud.  

Põlevkivi arengukava koostamisel on arvestatud, et arengukava elluviimine ei ohustaks teiste 
asjassepuutuvate strateegiliste dokumentide eesmärkide saavutamist. Põlevkivi arengukava 
strateegilised eesmärgid on suunatud loodusvarade tõhusamale kasutamisele ning sektori 
negatiivse keskkonnamõju vähendamisele. 

Vaata ka peatükk 4.3. Põlevkivi arengukava meetmete vastavus strateegilistele keskkonna-
eesmärkidele.  

13https://laane-viru.maavalitsus.ee/documents/905628/3041669/L%C3%A4%C3%A4ne-Virumaa+strateegilised+maavarad.pdf  
14http://axis.ivmv.ee/mv_kodulehe_failid/failid/203996/Planeering.pdf  
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2 KSH ulatus ja metoodika 

2.1 Käsitlusala 
KSH käsitlusala on määratud Põlevkivi arengukava käsitlusalaga.  
Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (KeHJS) on 
KSH eesmärk: 

• arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel 
ning kehtestamisel; 

• tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse; 

•  edendada säästvat arengut. 

KSH-s käsitletakse arengukava eesmärkide ja meetmete vastavust ja kooskõla asjakohaste 
riiklike ja rahvusvaheliste keskkonna alaste kohustuse ja eesmärkidega ning meetmete ellu-
viimisega kaasnevat võimalikku keskkonnamõju.  

Põlevkivi arengukava ja KSH protsessid toimusid tihedas koostöös. KSH käigus tehti ettepa-
nekuid arengukava täiendamiseks arvestades tõenäolist keskkonnamõju. 

Põlevkiviga seonduvalt on avalikkuse huvi olnud suunatud eelkõige põlevkivi kaevandamise-
le, see tingis vajaduse kirjeldada KSH aruandes põhjalikult kaevandamisega seotud mõju 
(veeressursi suurim kasutamine Eestis, kaevandamispiirkonna maastiku pöördumatu muut-
mine, rahvastikuprobleemidest eelkõige sotsiaal-demograafiline jätkusuutlikkus ja inimeste 
heaolu). 

Samas kaasneb põlevkivi kasutamisega (elektri ja soojuse tootmine, põlevkiviõli ja keemia-
saaduste tootmine, tsemendi tootmine) oluline keskkonnamõju, suured ohtlike jäätmete 
tööstusprügilad, heited välisõhku ja veekeskkonda ning tõenäoline on mõju inimese tervise-
le. Põlevkivi varasemast kasutamisest on tänini jälgitav jääkreostuse mõju, ulatuslikud saas-
tunud pinnase ja põhjaveega alad. Seetõttu analüüsiti KSH aruandes nii põlevkivi kaevanda-
mise kui ka kasutamise keskkonnamõju. 

Ruumiline ulatus. Põlevkivi arengukava hõlmab territoriaalselt Eesti põlevkivimaardla, mis 
asub Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal. KSH ulatus on Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa. 

Arengukava käsitleb põlevkivi kaevandamist ja kasutamist perioodil 2016-2030.  

Oluline piiriülene negatiivne keskkonnamõju ei ole tõenäone, sest heidete suurenemist vä-
lisõhku ja veekeskkonda ei ole ette näha. Arengukava läbivaks eesmärgiks on põlevkivi kae-
vandamise ja kasutamise negatiivse keskkonnamõju vähendamine Eestis. 

KeHJS §46 (Piiriülese keskkonnamõju hindamise erisus) ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
direktiivi 2001/42/EÜ Artikkel 7 (Piiriülesed konsultatsioonid) tähenduses olulist mõju teise 
riigi keskkonnale ei eeldata.  

Ajaline ulatus. Põlevkivi arengukava koostatakse perioodiks 2016-2030. KSH-s käsitletakse 
keskkonnamõju, mis võib avalduda Põlevkivi arengukavas käsitletud perioodiks kavandatud 
tegevuste tulemusena ka pärast seda perioodi. 

2.2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise metoodika 
KSH lähtuti KeHJS-s toodud nõuetest ja kinnitatud KSH programmist. Kuna arengukava koos-
tati strateegilisel tasandil, ei saanud suuremat täpsust kasutada ka  KSH puhul. KSH-s käsitleti 
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alternatiive sellises mahus ja detailsuses, nagu neid käsitleb Põlevkivi arengukava ja sellega 
seonduvad dokumendid. 

Üldised põhimõtted. Keskkonnakaitse mõistete, põhimõtete, õiguste ja kohustuste osas läh-
tuti keskkonnaseadustiku üldosa seaduse loogikast15. 

Keskkonnavaldkondade osas, kus on määratud keskkonnakvaliteedi piirväärtused ja heite 
piirväärtused ning olemas asjakohased seire andmed (veekeskkond, välisõhk, müra, osaliselt 
ka pinnas) anti võimalusel kvantitatiivsed hinnangud. Suures osa seonduvad keskkonna-
kvaliteedi piirväärtused inimese tervise ja eluslooduse kaitsega, õhuheidete piirväärtused tu-
lenevad välisõhu kaitse ja kasvuhoonegaaside piiramise vajadusest. Looduskaitse kitsendu-
sed on looduskaitse seadusega määratletud ja Põlevkivi arengukava peab neist lähtuma.  

Vastavusanalüüs. Hinnati Põlevkivi arengukava eesmärkide ja meetmete vastavust ja koos-
kõla asjakohaste riiklike ja rahvusvaheliste keskkonna alaste kohustuse ja eesmärkidega. 
Sealhulgas kuidas Põlevkivi arengukavaga seatud eesmärgid ja meetmed aitavad kaasa Kesk-
konnastrateegias16 seatud eesmärkide saavutamisele.  Keskkonnastrateegia mõõdikud on 
ajakohastamata ning neid analüüsi aluseks võtta ei saanud. Vastavusanalüüs tehti asjakohas-
te strateegiliste dokumentide üldistatud keskkonnaeesmärkide alusel. 

Koostatav „Energiamajanduse arengukava aastani 2030“ pidi andma sisendi põlevkivi kasu-
tamise erinevate riiklikusse arengukavasse energia ja põlevkiviõlitööstuse tooraine vajaduste 
osas. Mõlemad arengukavad valmisid samaaegselt kasutades põhialternatiivina põlevkivi 
kaevandamismahu piirangut 20 mln tonni aastas. 

Põlevkivi arengukava võimalikult parema vastavuse tagamiseks asjakohastele keskkonna-
eesmärkidele tehti KSH käigus ettepanekud arengukava täiendamiseks (vaata Lisa 3.8). 

Keskkonnamõju hindamine. Keskkonnamõju hindamisel oli oluliseks kriteeriumiks Ida-
Virumaa keskkonnaseisundi näitajate vastavus õigusaktidega alusel määratud heidete piir-
määrade ja keskkonnakvaliteedi nõuete osas.  

Arengukava alternatiivide keskkonnamõju hindamisel võeti lähtekohaks Virumaa keskkonna 
praegune seisund. Sealhulgas analüüsiti ka praegu kehtiva Põlevkivi kasutamise  riikliku  
arengukava 2008–2015 rakendamisega kaasnenud mõju. 

Põlevkivi kaevandamise negatiivse keskkonnamõju üldiseks piiramiseks on seni rakendatud 
põlevkivi kaevandamise piirmäära aastas – 20 mln tonni põlevkivi. KSH käigus võrreldi koos-
tatava Põlevkivi arengukavaga ette nähtud tegevusi (põhistsenaarium)  nn 0-stsenaariumiga, 
mille puhul jätkub senine põlevkivikasutus ja arengukava tegevusi ellu ei viida. Analüüsiti 
eraldi põlevkivi kaevandamise ja kasutamise keskkonnamõju. KSH algusjärgus vaadeldi ala-
stsenaariumeid aastase kaevandamismahuga 10; 15; 20; 25 milj tonni. Põlevkivi arengukava 
koostamise raames tehti põlevkivitööstuse arengustsenaariumide kirjeldused (põlevkivi 
arengukava lisa 8), millele andis sisendi ka KSH. Põlevkivi arengukava stsenaariumite võrdle-
misel jõuti eelistatud põhistsenaariumini.   

KSH ehitati üles keskkonnamõju hindamise põhimõtetel, mille raames käsitleti otsustusprot-
sessi kõiki etappe, et siduda võimalikud keskkonnakaalutlused Põlevkivi arengukava kõiki-

15 Keskkonnaministeeriumi praeguste plaanide kohaselt peaks keskkonnaseadustiku üldosa seadus jõustuma 
2014 teisel poolel. 
16 Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030, heakskiitmisotsus https://www.riigiteataja.ee/akt/12793848  
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desse punktidesse. Põlevkivi arengukava võimalikult parema vastavuse tagamiseks asjako-
hastele keskkonnaeesmärkidele tehti KSH käigus ettepanekud arengukava täiendamiseks.  

KSH-s kirjeldati põlevkivitööstuse senist keskkonnamõju ja prognoositi selle alusel arenguka-
va elluviimisega kaasneda võivat keskkonnamõju. Pakuti välja leevendusvõimalused planee-
ritava tegevuse olulise negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks, esitati ettepanekud mõõ-
detavate indikaatorite osas, mille põhjal toimub arengukava elluviimisega kaasneva kesk-
konnamõju seire.   

Hindamise käigus vaadeldi keskkonnamõjusid kõigis valdkondades, mis on nimetatud KeHJS 
§ 40, neid käsitleti KSH aruandes juhul, kui oli asjakohane eeldada oluliste mõjude esinemist.   

Käsitleti põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega kaasnevat mõju maastikele, põhja- ja pin-
naveele, välisõhule, inimese tervisele ning elusloodusele (taimestik, loomastik, elupaigad, 
kooslused). Tähelepanu pöörati selle mõju vältimise, leevendamise ja hüvitamise võimaluste 
leidmisele. Mõju Natura 2000 aladele hinnati strateegilisele tasandile vastavas detailsusast-
mes. Analüüsiti heite piirmäärade ja keskkonnakvaliteedi piirväärtuste täitmise tõenäosust. 
Veekeskkonna osas  analüüsiti mõju pinna- ja põhjaveekogumite seisundile vastavalt vee-
seadusele ja selle alamatele õigusaktidele. 

Keskkonnamõju hindamisel lähtuti arengukava elluviimiseks kavandatud meetmetest ja te-
gevustest, objekti tasemel käsitlused on esitatud näidetena. Kuna Põlevkivi arengukava 
koostatakse strateegilisel tasandil, rakendati sama täpsusastet ka KSH puhul. 

Esitati ettepanekud koostatava Põlevkivi arengukava positiivse keskkonnamõju suuren-
damiseks ja võimalike negatiivsete keskkonnamõjude vältimiseks ning leevendamiseks (Lisa 
3.8). Kui negatiivse mõju vältimine ei ole võimalik, siis esitati leevendus- ja kompenseeri-
mismeetmed. Sealjuures toodi välja võimalused seose vähendamiseks keskkonnakoormuse 
ja majanduskasvu vahel (näiteks põlevkiviõli tootmise suurem kasumlikkus). 

KSH käigus ei tehtud uuringuid. Programmi avalikustamisel tehtud uurimistööde ettepane-
kuid analüüsiti ning osa neist on lisatud arengukava tegevuste hulka. 

Kasutatud materjalide nimekiri on toodud peatükis 7. 
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3 Eeldatavalt mõjutatava keskkonna kirjeldus, 
keskkonnaprobleemid, keskkonnamõju ja leevendamismeetmed 

Seoses teksti ja jooniste suure mahuga on KSH parema loetavuse eesmärgil keskkonnaüle-
vaate põhitekst viidud KSH lisasse 1. Seda lisa võib käsitleda KSH tehnilise aruandena. 

3.1 Senise keskkonnamõju kokkuvõte ja olulised keskkonnaprobleemid 
Üldist. Paljud põlevkivisektoriga seotud mõjutegurid pärinevad aastakümnete tagant, kuid 
nende mõju keskkonnaseisundile ulatub tänasesse päeva. Põlevkivi kaevandamine algas 
maardla põhjaosas, kus põlevkivi lasub maapinna lähedal. Suurimad põlevkivikaevandused ja 
karjäärid ning põlevkivikasutuse tootmisüksused on töös olnud aastakümneid (Estonia kae-
vandus üle 40 aasta, Narva karjäär üle 70 aasta, põlevkivitööstuse ajalugu algas 1916 aastal). 
Mineviku arusaam keskkonnatingimuste arvessevõtmisest oli paratamatult teistsugune.  

Põlevkivi kaevandamine liigub tänapäeval lõuna suunas, kus tootev kiht lasub sügavamal. 
Seetõttu suureneb allmaakaevandamise osatähtsus. 

Kaasaegsed tahke soojuskandjaga õlitootmisseadmed ja elektritootmise keevkihtkatlad on 
varasemast keskkonnasäästlikumad. Samas jätkavad tööd ka gaasilise soojuskandjaga põlev-
kiviõliseadmed ja tolmpõletuskatlad elektri tootmiseks. Põlevkiviettevõtted paiknevad suur-
tel NL aegsetel osaliselt saastunud tööstusterritooriumitel või nende vahetus läheduses ning 
kaasaegsete tootmisseadmete keskkonnakoormus või selle puudumine pole johtuvalt jääk-
reostusest tulenevast koormusest sageli keskkonnaseirega eristatav. 

Arvestades kogu põlevkivisektori toodangu sõltuvust maailmaturust ja tulevikunõudluse 
võimalikku ebaühtlust, pole sektori areng pikaajaliselt täpselt prognoositav. Seetõttu on õige 
sektorisiseste muudatuste järk-järguline läbiviimine, asendades tehniliselt kõlbmatuks muu-
tunud seadmed uute ja keskkonnasäästlikematega. Tänaste teadmiste põhjal on selleks ees-
kätt põlevkiviõli ja elektri kombineeritud tootmisseadmete kasutuselevõtt, säilitades ka pii-
sava elektritootmise kohalikust kütusest.  

Põlevkivi kasutamise keskkonnanõuete rangemaks muutumine on pidev protsess ja sellises 
situatsioonis põlevkivikasutuse hüppeline suurendamine võib olla riskantne. Ettevõtetel on 
märkimisväärne finantskoormus keskkonnanõuete täitmiseks ning keskkonnatasude maks-
miseks. Varasema põlevkivi kaevandamise ja kasutamise tehnoloogia ajast pärineva kesk-
konnakahju lisamine praeguse põlevkivi hinna sisse võib muuta tooraine liigkalliks ka täna-
sest keskkonnasäästlikemate õli- või energiatootmistehnoloogiate rakendamiseks. 

Põlevkivi kaevandamise pikaajaline mõju tuleneb suurel määral asjaolust, et kaevandamise-
ga (sh lõpetatud ja üleujutatud kaevandused, karjäärid) muudetakse maa ja kaevandatud alal 
oleva vee omadusi püsivalt. Põlevkivi kaevandamine ilma maa ja vee omadusi muutmata po-
le võimalik ja oluline on selliste muutuste  mõju leevendamine17.  

17 NB! Maavaravaru olemasolust tingitud piiranguid asustusele ja selle maakasutusele võib vaadelda 
analoogselt kaitstavate loodusobjektide olemasolule. Kui neid on, siis tuleb neid kaitsta ja üldistatult on 
kaitstavad asjad hüve, mitte õnnetus. Kaks sellist hüve korraga (looduskaitse ja maavarad) pole 1+1 = 2, vaid 
kasutusele jääb vaid üks hüve. Põlevkivi arengukava veest sõltuvate kaitstavate loodusobjektide alt 
kaevandamist ette ei näe. Eesti põlevkivimaardla pindalast moodustavad kaitstavad alad 29%, seejuures seni 
kaevandamata alast 38 %.  
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Põlevkivi kaevandamine ja kasutamine on olulise negatiivse keskkonnamõjuga maastikule, 
pinnasele, elusloodusele, põhja- ja pinnaveele ning välisõhule.  15-20 mln tonni põlevkivivaru 
kaevandamisel kasvab kaevandatud ala pindala 4-6 km2 aastas.  

Maavarade kasutamine. Keskkonnaregistri maardlate nimistus arvelolevast põlevkivivarust 
(4.7 miljardit tonni) on suur osa erinevatel põhjustel kaevandamatu. Seda eeskätt loodus-
kaitseliste ja asustusest tingitud piirangute ja muu konkureeriva maakasutuse tõttu.  

Põlevkivi kaevandamise aastamäära piirang ja maavaravaru kadude suurenemise vältimine 
tagavad Põlevkivi arengukava kooskõla Looduskaitse arengukavas [7] öelduga, et taastuma-
tuid loodusvarasid kasutatakse nii, et need ei ammendu enne, kui oleme suutelised asenda-
ma need teiste loodusvaradega. Praeguse kaevandamismäära jõusolekuaja praktika järgi 
taotletakse kaevanduste ja karjääride sulgemisel kaevandamiskoguse suurendamist töötava-
tes kaevandustes ja karjäärides. See on kooskõlas Eesti Keskkonnastrateegiaga kuni 2030 
soovitusega kasutada intensiivset kaevandamistehnoloogiat. Sel juhul on keskkonna koor-
mamine lühemaajaline ja kaevandatud ala korrastatakse kiiremini.  

Eesti põlevkivivaru säästvaks kasutamiseks tuleb piirata allmaakaevandamise tehnoloogilise 
kao suurenemist ja ära kasutada suurema energiasisaldusega põlevkivialadel kaevandamise 
peatamisel väljamata jäänud põlevkivivarud. 

Põlevkivitööstuse varustuskindluse (20 mln tonni põlevkivivaru aastas) tagamiseks aastani 
2030 ja eelvaatega 2050 aastani on vajalik järgmiste uute kaevanduste avamine: Uus-Kiviõli; 
Sonda; Oandu; Estonia II. Eelisnimekirja ettepanek on toodud KSH aruande LISA 1 peatükis 
1.2 

Maastik ja maakasutus. Kaevandusvee ärajuhtimiseks veejuhtmete rajamisel,  karjääriala-
del, kaevandamisjäätmehoidlate, põlevkivituha- ja poolkoksiladestutega muudetakse  maas-
tikuilmet püsivalt. Karjääriviisiliselt või allmaaviisil kaevandustes kaevandatud ala kogupind-
ala Ida-Virumaal oli 2013 aasta lõpuks 441 km2, Lääne-Virumaal 1 km2. Kaevandatud alast on 
290 km2 allmaakaevandatud ja 151 km2 on kaevandatud karjääriviisil.  

Maakasutuses on oluline territooriumi vajadus kaevandamisjäätmehoidlate ja prügilate ra-
jamiseks või laiendamiseks ning maapinna omaduste muutmine pealmaa ja allmaakaevan-
damisel (kvaasistabiilse maa teke). Allmaakaevandatud alast orienteeruvalt poole moodus-
tab nn kvaasistabiilne maa. Põlevkivi kaevandamisel selle rikastamise järel tekkinud aherai-
neladestuid on 34, need hõlmavad kokku 4.5 km2 maad. Põlevkivi kasutamisel tekkivate 
jäätmete ladestamiseks rajatud kümme suuremat tuha- ja poolkoksiladestut hõlmavad maad 
kokku 21.5 km2, siia lisandub ka maavajadus nende ladestute sademevee ja nõrgvee käitlus-
süsteemidele. 

Kaevandatud alast 142 km2 on kaevandamine lõpetatud (ka järelhooldusperiood) ja kaevan-
damisjärgse maapinna (kvaasistabiilse maa) ja veesituatsiooni alased esilekerkivad problee-
mid tuleb lahendada omavalitsuste ja riigi poolt.  

Eelmise sajandi keskel rajati mitmeid kaevandusasulaid, neist osa pole leidnud hilisemat ra-
kendust ja nende kasutuseta hooned vajavad lammutamist. Põlevkivi kaevandamise ja kasu-
tamisel rikutud maast on teisese kasutuse saanud Kiviõli vana poolkoksiladestu (seikluspark), 
Sinivoore aheraineladestu (motorada), osa Kohtla ja Estonia kaevanduste aheraineladestus-
test (seikluspark ja motorada on veel ehitusjärgus). Aidu karjääri on rajatud sõudekanali sü-
vend. Balti Soojuselektrijaama tuhaladestule nr 2 on ehitatud tuulepark. Sirgala karjäärist ka-
sutatakse 5 km2 sõjaliseks väljaõppeks ja kaitseväe polügooni on kavas tulevikus suurendada. 
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Muld ja pinnas. Karjääride, aheraineladestuste ning tuha- ja poolkoksiladestute alal algne  
muldkate hävib. Põlevkivi karjääriviisiliselt kaevandatud maa on seni valdavalt riigile kuuluv 
ja antakse kasutusjärgselt korrastatult metsamaana omanikule (RMK kasutusse) tagasi. Põl-
lumaaks on taastatud 1 % karjääriviisiliselt kaevandatud alast. 

Saastunud alad. Pinnase saastumise peamine põhjus jääkreostus, mille on põhjustanud põ-
levkivisektori varasem tegevus. Saastunud pinnasega alade korrastamiseks on tehtud suuri 
kulutusi (tuha- ja poolkoksiprügilate korrastamine) kuid paljud jääkreostusobjektid ning „põ-
lenud“ kaevandusjäätmete hoidlad vajavad edasist korrastamist.  

Jäätmeladestud on tänaseks enamasti korrastatud, Kohtla-Järvel poolkoksiladestul tööd jät-
kuvad. Olemas on kavad ja rahaline kate Kukruse aherainemäe, Kohtla, Purtse ja Erra jõgede 
ning Vahtsepa peakraavi reostusuuringuteks ja keskkonnaohutuks muutmiseks. 

Veekeskkond. Põlevkivi kaevandamise algusaastaist peale on kaevandusvee ärajuhtimiseks 
rajatud kümneid kraave ning muudetud mitmete jõgede (Raudjõe ja Mustajõe) sänge. Pärast 
kaevandamise lõppemist on mitmed pinnaveekogud jäänud osaliselt või täiesti kuivaks 
(Kohtla jõe ülemjooks, Kose oja). Viru alamvesikonna maaparandushoiukava andmetel on  
suurem osa eesvoole hooldamata alafinantseerimise tõttu. Kohtla-Järve tööstuspiirkonna 
sademevee lahendus on lahendamata pikemat aega, see piirkond jääb üleujutusohuga alale. 

Põlevkivitööstuse mõju all olevad pinnaveeveekogumid on valdavalt kesises või halvas (saas-
tunud) seisundis. Halva seisundi põhjuseks on ka ohtlike ainete sisaldus pinnavees. Kuna olu-
liste jääkreostusobjektide likvideerimine jätkub, ei ole praegu võimalik kvantitatiivselt hinna-
ta ohtlike ainete koormuse allikate vahekorda. 

Kaevandatud aladel kandub reostus põhjavees kiiremini laiali. Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevki-
vibasseini põhjaveekogumi keemiline seisund on halb, põhjaveekogumi koguseline seisund 
heaks ei muutu. Selle veekogumi Lasnamäe-Kunda veekihi omadused muutuvad  kaevanda-
mise lõpetamise järel ja pole kindlust selle veekihi edasisest sobivusest joogiveeallikana kae-
vandatud alale kaevandamise ajal üksiktarbijatele rajatud kaevudes.  

Kaitstavad loodusobjektid on jätkuvalt ohustatud kaevandatud alade laienemise mõjul ja 
keskkonnariski all tööstusheidete mõjul. I kaevandustundlikkusega alad hõlmavad 460 km2 
põlevkivivaru plokkide kogupindalast (1648km2). Esimese kaevandamistundlikkuse kategoo-
ria ala välistab avakaevandamise, allmaakaevandamise planeerimiseks peab olema kindlus, 
et see ei kahjusta kaitstavat loodusobjekti. Seniste uurimiste põhjal väärtuslike rabade ter-
viklikult looduslähedase seisundi säilimist nende all kaevandamisel kinnitada ei saa. Prob-
leemne piirkond on Kurtna maastikukaitseala, kus veest sõltuvaid elupaiku mõjutab lisaks lii-
va, turba ja põlevkivikaevandamisele ka Vasavere veehaare.  

Natura alad. Õhusaaste ja karjääride ja kaevanduste kuivendamine ning veekogude saasta-
mine on mõjutanud Natura elupaiku nende moodustamisest alates. Natura alad määrati osa-
liselt kaevandamislubadega mäeeraldistele ja nende piirile. Neil aladel on mõju Natura ala-
dele kogu aeg olnud ning seda tagantjärgi vältida ei saa. Õhusaaste on viimastel aastatel olu-
liselt vähenenud. Põlevkivitööstuse asendamiseks meil aastani 2030 teostatavaid alternatiive 
teada ei ole. 

Jäätmed. Praeguse kaevandamiskoguse (15-16 mln tonni aastas põlevkivivaru) juures lisan-
dub kaevandamisjäätmete hoidlatesse kuni 4 mln tonni aherainet.  Tehnoloogiliselt on või-
malik aherainekogust vähendada, sest praegused uued elektri ja õlitootmistehnoloogia-
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seadmed suudavad kasutada ka väiksema energiasisaldusega toorainet (rikastamata põlevki-
vi). Selle tulemusel suureneb ohtlike jäätmete kogus. 

Suurema energiasisaldusega või rikastatud mäemassi kasutades väheneb ohtlike jäätmete 
teke põlevkivist ühikulise koguse energia või õli tootmisel, ligikaudu samavõrra suureneb siis 
kaevandamisjäätmete (aheraine) teke ja vastupidi.  

Arvestades põlevkivi kasutamisel tekkivate ohtlike jäätmete suurt mahtu on oluline nende 
keskkonnanõuetele vastav ladestamine ja jäätmete teket piirab eelkõige põlevkivi kaevan-
damise aastamäär. 

Välisõhu kvaliteediga on probleeme Kohtla-Järvel, Sillamäel, Narvas ja Kiviõlis. Välisõhu kva-
liteet on probleemseim Kohtla-Järve linnas, võimalikeks saasteallikateks on VKG õlitööstus, 
regionaalne puhastusseade ja jäätmemägede sulgemistööd. Olulised on olnud põlevkivi ka-
sutamisega seotud vääveldioksiidi ja peenosakeste ning madala lõhnalävi ainete (vesiniksul-
fiid, lõhnareostus) heited. 

Vältida pole õnnestunud kaevandatavatel alade elanike kaebusi müra ja maavõngete osas, 
kuigi väidetavalt vastavaid norme ületatud ei ole, tundlikel isikutel võivad esineda mõjud ju-
ba madalamatel väärtustel. 

Asustatud alad. Allmaakaevandatud alale ehitamisel on piirangud johtuvalt maapõue stabiil-
susest. Mitmete omavalitsusüksuste pindalast on oluline osa kaevandatud, Jõhvi valla terri-
tooriumist 60%, Kiviõli linnas ja Mäetaguse vallas 40%.  

Kehtiva kaevandamisloa või järelhooldusperioodita on kogu Kiviõli linna kaevandatud ala 
(40%), samuti Kohtla (31%) ja Kohtla-Nõmme (26%) valdades ja Kohtla-Järve linna (22%) 
alast. Kaevandamisjärgse maapinna ja liigniiskuse probleemid lahendatakse omavalitsuste ja 
riigi poolt.  

Põlevkivivaru maardla alal on maavaravaru olemasolust tingitud ehitiste rajamise piirangud. 
Põlevkivi kasutamise kaudne mõju asustatud aladele avaldub välisõhu ka piirväärtuste koha-
tises ületamises ja lõhnahäiringuna. 

Tervis ja heaolu. Praeguste teadmiste põhjal võib negatiivne tervisemõju tekkida eeskätt vä-
lisõhu kvaliteedi kaudu. Väljaspool töökeskkonda pole põlevkivi kaevandamise ja kasutamise 
mõju inimeste tervisliku seisundile praegu veel täpselt teada. Vastav põlevkivisektori tervi-
semõjude uuring on tegemisel.  

Põlevkivisektor on Eesti rahvusvähemustele oluline tööandja ja selle roll lõimumisprotsessis 
on tähtis. 

Sotsiaalmajandus. Põlevkivisektori tööhõive on ligi 7000 inimest, teist samapalju lisandub 
teenuseid pakkuvatest töökohtadest. Noorte väljaränne Ida-Virumaal on suur põlevkivisek-
toris hõivatute arvu vähenemise tõttu ja et põlevkivitööstus ei ole noortele piisavalt atrak-
tiivne tööandja (õppimaks erialadel, kus tööd on võimalik leida vaid Eesti põlevkivipiirkon-
nas).  

Kaevandatud ja kaevandatavate alade inimeste heaolu ja arengu osas oluline roll omavalit-
sustel, kuipalju ja milleks nad kaevandamise keskkonnatasusid  on kasutanud. Vallad ei jaga 
raha mitte sotsiaaltoetusteks, vaid pigem erinevateks tegevustoetusteks.  

Samas jõuab põlevkivisektori ettevõtete tasutud keskkonnatasudest kohalike omavalitsuste 
arusaama järgi Ida-Virumaale tagasi vähe, mis tekitab muu hulgas kohalikes elanikes arva-
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muse, et põlevkiviettevõtted ei leevenda oma tegevusega kaasnevat keskkonnamõju piisa-
valt [3]. 

Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise aladel  on säilitanud turismi  seisukohalt olulised loo-
dusväärtused, uute inimloodud turismiobjektide teke ja arendamine on suurendanud piir-
konna atraktiivsust ja Ida-Virumaa kuvand paraneb.  

Praegu kehtiva põlevkivi kaevandamise aastamäära vähendamine võib lõpetada ettevõtete 
poolt kavandatud investeeringud põlevkivitööstuse arengusse ning vähendaks tööhõivet.   

Kultuuriväärtused. Ühtegi muinsuskaitseala põlevkivimaardlal ei paikne. Kaitsealuste arheo-
loogia-, ehitis-, kunsti-, tehnika- ja ajaloomälestiste osas järgitakse Muinsuskaitseseaduses 
sätestatud protseduuri projekteerimis- ja ehitustegevuse vastavates etappides. 

Eestis põlevkivi tööstuslik kaevandamine on ligi  100 aastase ajalooga ja  EAS abiga jätkub 
Kohtla Kaevanduspargi väljaarendamine atraktiivseks tööstuspärandit tutvustavaks turismi-
objektiks ja külastuskeskuseks. Ehitismälestisena on kaitse all Sompa kaevanduse hoone, mis 
ehitati ajavahemikul 1946-1948. 

Ida-Virumaa keskkonnaseisund on ettevõtete ja riigi poolt viimase 10 aasta jooksul raken-
datud meetmete mõjul oluliselt paranenud kuid paiguti endiselt mitterahuldav. Keskkon-
nakaitses rakendatavate vältimis- ja ettevaatusprintsiibi järgi ei saa suurendata keskkon-
nakoormust mittevastavust põhjustanud näitajate osas enne kui mittevastavus on kõrval-
datud. 

3.2 Põlevkivi kasutamise arengukava planeerimisdokumendi elluviimisega 
eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju kokkuvõte 

Põlevkivi  kaevandamise ja kasutamisega elektri- ja soojusenergia, õli, keemiatoodete ja 
tsemendi tootmisega kaasnev keskkonnamõju on esitatud eelnevas peatükis ja KSH Lisas 1.  

Põlevkivi arengukavas aastani 2030 planeeritud meetmed on eeldatavalt positiivse keskkon-
namõjuga. Kavas planeeritud tegevustega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju prae-
guse olukorra jätkumisega võrreldes.  

Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise keskkonnamõju on kestvuselt ajas püsiv (enam kui 
paarsada aastat) taastumatute loodusvarade kasutusele, maastikuilme muutusele, põhja-
veekihtide omadustele ja jäätmeladestute tekkele.  

Pikaajalisena (ajalise kestvusega 3-4 inimpõlve) saab käsitleda keskkonnamõju maakasutuse-
le, mulla, pinnase ja pinnavee seisundile, kaitstavatele loodusobjektidele ja  asustatud alade-
le. Valdavalt tootmisaegse kestvusega on mõju välisõhu seisundile ja sotsiaalmajanduslikule 
olukorrale.   

Mõju taastumatute loodusvarade kasutusele, maastikumuutusele, veekeskkonnale, jäätme-
ladestute tekkele, maakasutusele, mullale ja asustatud aladele on vältimatu ja olulist mõju 
saab vaid leevendada ja kompenseerida (vaata peatükk 5).  

Vältida tuleb olulist negatiivset keskkonnamõju kaitstavatele loodusobjektidele, Natura 
võrgustikule ja inimeste tervisele, välisõhu, veekeskkonna ja pinnase saastamist. 

Välisõhu osas välditakse olulist keskkonnamõju kehtivate keskkonnanõuete järgimisega. Li-
saks on Põlevkivi arengukavas kavandatud uuringud põlevkivitööstuse mõju täpsustamiseks 
väliõhule. 
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Jääkreostus. Vee, pinnase ning välisõhu saastamise osas on Põlevkivi arengukavas esile too-
dud Keskkonnaministeeriumi vee- ja jäätmeosakonna tegevused18 jääkreostuse likvideerimi-
sel: „Põlevkivi kasutamise jääkreostuse inventeerimine ja analüüs ning negatiivse mõju vä-
hendamine“ ja „Põlevkivi kaevandamise tulemusena tekkinud jääkreostuse vähendamine, sh 
põlenud aherainepuistangud“. Kavandatud jääkreostuse alaste tegevuste tulemusel reostu-
nud pinnas ohutustatakse, väheneb või lõpeb ohtlike ainete sattumine põhja- ja pinnavette 
ning välisõhku ning seega väheneb ka negatiivne mõju looduskeskkonnale ning inimeste ter-
visele ja heaolule.  

Oluline negatiivne mõju kaitstavatele loodusobjektidele välditakse eeskätt keskkonnaloa 
protseduuride rakendamise teel ja Põlevkivi arengukavas kavandatud tegevusega „Eesti põ-
levkivimaardla kaevandamise eelispiirkondade määramine“. Eelispiirkondade määratlemine 
võimaldab enne kaevandamise algust hinnata ja seirata loodusväärtuste  seisundit (eeskätt 
veekeskkonnast sõltuvate) ja sätestada vastavad keskkonnaloa tingimused19. Põlevkivi aren-
gukava kuni 2030 aastani veest sõltuvate kaitstavate loodusobjektide alt kaevandamist ette 
ei näe, arengukava meetmete elluviimisel ei ole ette näha Natura 2000 alade seisundi halve-
nemist.  

Looduskaitse arengukava aastani 2020 järgi maavarade kaevandamine ei tohi mõjutada 
kaitstavaid väärtusi, mõju peab olema välistatud, vastasel juhul ei tohi kaevandamist lubada. 
Kaevandamise lubamise tingimuseks on, et kaevandatud alad korrastatakse kaevandamiseel-
se maastikuga samaväärseks ja negatiivsete mõjude minimeerimine tuleb planeerida juba 
enne kaevandamisega alustamist. 

Tuleb silmas pidada, et hoolimata kavandatud või juba alustatud meetmetest (nagu eelispiir-
kondade määramine, elupaikade uuringud põlevkivimaardla alal) konflikti looduskaitse huvi-
de ning maavarade kaevandamise, põlevkivi kasutamise ja põhjavee kasutamise vahel täieli-
kult kõrvaldada pole võimalik. Ökosüsteemsele lähenemisele tuginedes pole tulevikus välis-
tatud ka looduskaitse eesmärkide täpsustumine põlevkivimaardla alal. Üheks lahendamist 
vajavaks küsimuseks on erinevate kaitse- ja hoiualade ning võimalike kaevandatavate alade 
mosaiiksus.  

Natura alad. Põlevkivitööstusest tulenevaid keskkonnahäiringuid ei ole võimalik kõikidel seni 
määratud Natura aladel täielikult vältida. Küll aga on võimalik osapoolte koostöös säilitada 
Natura alade sidus ökoloogiline võrgustik Ida-Virumaal. Pärast 2030 aastat võib konflikt Na-
tura alade keskkonnaeesmärkide ja põlevkivitööstuse vahel teravneda, sest kaevandamiseks 
sobivad alad Natura aladest eemal vähenevad. 

Olulist negatiivset mõju inimeste tervisele välditakse kehtivate keskkonnanõuete järgimise-
ga. Mõju heaolule täielikult vältida võimalik ei ole ning seda leevendatakse niipalju kui või-
malik.  

Sotsiaalmajanduslikult on põlevkivisektor oluline tööhõive tagamisel, riigi energiasõltumatu-
se ja maksutulude seisukohalt. Inimeste heaolu aluseks on piisav sissetulek toimetulemiseks.  
Põlevkivi arengukavas on lisaks asustatud alade ning inimeste tervisele ja heaolu meetmete 

18 Olemas on rahaline kate vastavatest programmides 
19 Eelispiirkonnas tehakse loataotluse KMH vastavalt senikehtinud korrale. Eelispiirkonnas on ootamatusi vä-
hem, sest vajalik informatsioon on rikkalikum. KMH staadiumis selgitatakse kaevandamise leevendusmeetmed 
ja täpsustatakse kaevandatava ala piire, kuid olulises osas on eelispiirkondade aladel kaevandamine võimalik. 
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rakendamisele oluline, et lubatud kaevandamismaht võimaldaks läbi viia kavandatud inves-
teeringuid põlevkivi kasutamisviisi muutmiseks ressursi- ja keskkonnasäästlikumaks ja töö-
hõive oluliselt ei väheneks. Praegune lubatud aastamäär 20 mln tonni seda võimaldab, ette-
võtete poolt plaanitavad lisainvesteeringuid põlevkiviõli tootmise moderniseerimisse ja 
laiendamisse tähendavad uusi töökohti, suureneb põlevkivitööstuste atraktiivsus tööandja-
na. Praegu on Ida-Virumaa rahvastikus mitte-eestlaste osakaal 80%  ja põlevkivisektor on 
Eesti rahvusvähemustele oluline tööandja [3].  

Arvestades uuringute suurt osakaalu Põlevkivi arengukava meetmekavas sõltub keskkon-
namõju minimeerimine nende uuringute tulemuste rakendamisest keskkonnaseadusand-
luses ja keskkonnalubade väljaandmisel.  

Meetmete elluviimise tulemuslikkus oleneb tegevuse järjepidevusest ja eri osapoolte koos-
tööst, keskkonnajuhtimissüsteemi põhimõtete rakendamisest seire ja järelevalve kavanda-
misel ning keskkonnalubade väljaandmisel. Täna mõjutavad ettevõtete keskkonnakasutust ja 
keskkonnakaitselisi investeeringuid eelkõige normatiivsed keskkonnanõuded [34].  

Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 perioodil on põlevkivisektori eeldatav 
keskkonnamõju praeguse seisundiga võrreldes vähemalt neutraalne. Põlevkivi arengukavas 
kavandatud meetmed vähendavad keskkonnariski ja -mõju proportsionaalset sõltuvust kae-
vandamiskogusest.  

Põlevkivivaru kaevandamise piiramine 20 mln tonniga aastas tagab, et keskkonnaseisund ei 
lähe halvemaks. Olulise positiivse mõju saavutamine keskkonnaseisundile sõltub Põlevkivi 
arengukava, veemajanduskava ja jäätmekava ressursside kasutamise koosmõjust Ida-
Virumaal.  

Keskkonnaseisundi mõõdetavat parenemist (olulist positiivset keskkonnamõju) võib oodata 
vahetu sekkumise piirkondades. Nendeks on jääkreostusega alad ja prügilate ümbrus, millis-
te korrastamine viiakse lõpuni lähematel aastatel. Arengukava perioodil võib oodata Purtse 
jõe valgala saastunud vooluveekogumite vee kvaliteedi stabiliseerumist. Põhjavee osas väldi-
takse saastunud põhjaveega alade laienemist.  

Kavandatud põlevkiviõli ja elektri kombineeritud tootmisseadmete kasv ja selleks uute toot-
misüksuste rajamisel väheneb saastunud pinnasega alade suurenemine oht. Kaasaegsed töö-
tavad tahke soojuskandjaga õlitootmisseadmed ja elektritootmise keevkihtkatlad on vara-
semast keskkonnasäästlikumad ja ohutumad. 

Põlevkivi kasutamise keskkonnajärelevalvel tuleb silmas pidada ainebilanssi – näiteks orgaa-
nilise aine vähendamine ladestatavates jäätmetes võib kaasa tuua õhuheitmete suurenemi-
se. Põlevkivi kasutamise ohtlikud jäätmed moodustavad rõhuva osa Eestis tekkivatest ohtli-
kest jäätmetest.  

Keskkonnaoht pole välistatud olemasolevate ohtlike jäätmete hoidlate kasutamisel, seda tu-
leb ohjata asjakohase järelevalve ja seirega. Oluline negatiivne keskkonnamõju võib kaasne-
da uute kaevanduste, poolkoksi- ja põlevkivituha prügilate rajamisel. Kui selline vajadus ker-
kib, tuleb nende võimalikku mõju selgitada juhtumipõhiselt.  

Koondhinnang Põlevkivi arengukava meetmete eeldatavast olulisest vahetust, kaudsest, ku-
mulatiivsest, sünergilisest, lühi- ja pikaajalisest, positiivsest ja negatiivsest mõjust keskkonna-
le, sealhulgas inimese tervisele ning sotsiaalsetele vajadustele ja varale, bioloogilisele mit-
mekesisusele, populatsioonidele, taimedele, loomadele, pinnasele, vee ja õhu kvaliteedile, 
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kliimamuutustele, kultuuripärandile ja maastikele on esitatud järgnevas tabelis 1, numbrili-
selt väljendatult joonisel 2. 

Paljudel meetmetel on otsene või kaudne positiivne mõju mitmele keskkonnaelemendile. 
Positiivne mõju sõltub samas kavandatud uuringute tulemuste rakendamisest. Taastumatute 
maavarade ja veekeskkonna leevendusmeetmed (kaevandamiskadude piiramine ja karjääri-
de ning kaevanduste etapiviisiline sulgemine, tegutsevatesse kaevandustesse üleujutatud 
kaevandustest pealevalguva vee tagasisuunamine, jääkreostuse ohutustamine) leevendavad 
mõju, maakasutusele ja maastikule, mullale, looduskeskkonnale, inimasustusele ja tervisele.  

Põlevkivi arengukava rakendamise keskkonnamõju ja sotsiaalmajanduslik mõju on kokku-
võttes positiivne võrreldes olukorraga, kus põlevkivi arengukava ei rakendata. 

Joonis 2 Kaevandamismahud ja põlevkivi arengukava mõju (tabel 1 põhjal) 
Joonis 2 illustreerib KSH ekspertgrupi hinnangut põlevkivisektori kogumõjust tervikuna, võt-
tes kokku mõju looduskeskkonnale, sotsiaalsele keskkonnale jne ning arvestades olemasole-
va põlevkivitööstuse pikaajalist ajalugu ja mõjude kestvust.  
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Tabel 1 Põlevkivi arengukava põhialternatiivi meetmete keskkonnamõju prognoos võrreldes 0 alternatiiviga kui arengukava tegevusi ellu ei viida 
Põlevkivi arengukava meetmete koondhinnang – Tingmärgid: 0 mõju eeldatavalt puudub; 0(+) eeldatav positiivne mõju uuringute tulemuste rakendamise korral; + eeldatav positiivne mõju; ++ eeldatav oluline positiivne mõju; JK – 
jäätmekava, VMK – veemajanduskava 

Kriteerium 

Kaevandamise 
aastamäära 15, 
20, 25 mln tonni 

mõju 

1.1.Põlevkivi 
säästliku 

kaevandami-
se edenda-

mine 

1.2.Põlevkivi kae-
vandamise mõju 

vähendamine loo-
duskeskkonnale ja 

veevarustusele 

1.3.Põlevkivi kae-
vandamisest tingi-
tud jääkreostuse ja 

pärandmõju lee-
vendamine 

2.1.Põlevkivi 
kasutamise 
efektiivsuse 

tõstmine 

2.2.Põlevkivi ka-
sutamise nega-
tiivse keskkon-
namõju vähen-

damine 

2.3. Põlevkivi kasuta-
misest tingitud mõju 
leevendamine ühis-

konnale (mõju tervisele ja 
sotsiaalne mõju) 

3.1.Põlevkivi
alane tea-

dus- ja aren-
dustöö 

3.2 Põ-
levkiviala
ne õppe-

töö 

Mõju 
ajaline 
kestvus 

Koond-
hinnang 

Tulem  

Taastumatu-
te loodusva-
rade kasutus 

Proportsionaalne 
 

++ 0  0(+) 0 0 0(+) 0 Püsiv + Kaevandamise aastamäära piirang ja kaevandamiskadude suurenemise 
pidurdamine ühes õlitootmise osakaalu suurenemisega tõstab taastu-
matu loodusvara kasutamise tõhusust. Võimaldades taastumatu loo-
dusvara kasutamise nii et need ei ammendu enne, kui oleme suuteli-
sed neid asendama teiste loodusvaradega.  
Eelispiirkondade määramine vähendab konflikti maavarade kasutami-
sel looduskaitse eesmärkidega. 
Taastumatute loodusvarade kasutus tooteühiku (energia) kohta võib 
väheneda. 

Maastiku-
muutus 

Proportsionaalne 
 

+ ++ 
 

+Kukruse (JK) 
 

0 0 0 0(+) 0 Püsiv  
Pika-

ajaline 

+ Aastamäära piirang ja allmaa kaevandamiskadude suurenemise pidur-
damine ning etapiviisiline kaevandamine ja karjääride korrastamise 
parendamine ühes Kukruse mäe korrastamisega võimaldavad põlevkivi 
kaevandamisala maastiku kiirema looduslähedase olukorra saavutami-
se. 

Maakasutus Proportsionaalne 
 

++ 
 

0(+) 0(+) 0 0 0  0 Pika-
ajaline 

+ Aastamäära piirang ja allmaa kaevandamiskadude suurenemise pidur-
damine ning etapiviisiline kaevandamine ja karjääride korrastamise 
parendamine võimaldavad pidurdada maaomaduste muutust johtuvalt 
põlevkivi kaevandamisest ja kasutamisest. Korrastatud prügilate alasid 
võetakse taaskasutusse, põlevkivitööstuses jäätmehoidlateks kasutav 
ala ei suurene, kui korrastamine korvab uute alade kasutuselevõtu. 
Eelispiirkondade määramine vähendab konflikte maakasutuses.  

Mulla ja pin-
nase seisund 

Karjäärides pro-
portsionaalne 

+ 
 

0 +Kukruse (JK) 
 

0 +Purtse (VMK) 
 
 

0 0(+) 0 Pika-
ajaline 

+ Arvestades allmaakaevandamise laienemist ja eelispiirkonnana Lääne-
Virumaa karjäärialade vältimist mõju mullale väheneb.   
Jätkuv tegevus jääkreostuse ohutustamisega vähendab ka reostunud 
pinnase mõju vee ja õhukeskkonnale. Saastunud alade ulatus - hülja-
tud vedeljäätmed koristamise tulemusena väheneb oluliselt pinnase-
saaste laienemise oht. Eelispiirkondade määramine vähendab konflikte 
põllumajandusalade kasutajatega.  

Pinnavee 
seisund  

Korrelatsioonis 
kuivendatava ala 

suurusega 

0 + + 
 

0 +Purtse (VMK) 
 

0 0 0 Toot-
misaeg

ne 
Pika-

ajaline 
 

+ Põlevkivisektori poolt mõjutatava pinnavee seisund ei halvene.  
Väheneb ohtlike ainete koormus (sh jääkreostus) pinnaveekogumitele, 
veekeskkonna seisundi paranemine ohtlike ainete osas sõltub eeskätt 
jääkreostuse mõju vähendamisest ja veekogude seisundi taastamisest.  
KSH ettepanek: Ohtlike ainete heite täpsustamine ning mõju uurimine 
veekeskkonnale, sh fenoolide koormuse allikate selgitamine. Täpsustu-
vad pinnaveekogumite seisundi OA sisalduse järgsed hinnangud ja hei-
te lubatavad koormused. 
KSH ettepanek: Kaevandusvee ärajuhtimise eesvoolude ning piirnevate 
maade seisundi ülevaatus, koos isevoolsete kaevandusvee äravoolude 
vooluhulkade mõõtmisega, eesvoolude korrastamise nõuete kehtesta-
mine keskkonnalubadega. 
KSH ettepanek: koostada juhis "Kaevandamisel tekkinud tehisveekogu-
de ja tugevasti muudetud veekogude taastamise nõuded“ 



32 
 

Kriteerium 

Kaevandamise 
aastamäära 15, 
20, 25 mln tonni 

mõju 

1.1.Põlevkivi 
säästliku 

kaevandami-
se edenda-

mine 

1.2.Põlevkivi kae-
vandamise mõju 

vähendamine loo-
duskeskkonnale ja 

veevarustusele 

1.3.Põlevkivi kae-
vandamisest tingi-
tud jääkreostuse ja 

pärandmõju lee-
vendamine 

2.1.Põlevkivi 
kasutamise 
efektiivsuse 

tõstmine 

2.2.Põlevkivi ka-
sutamise nega-
tiivse keskkon-
namõju vähen-

damine 

2.3. Põlevkivi kasuta-
misest tingitud mõju 
leevendamine ühis-

konnale (mõju tervisele ja 
sotsiaalne mõju) 

3.1.Põlevkivi
alane tea-

dus- ja aren-
dustöö 

3.2 Põ-
levkiviala
ne õppe-

töö 

Mõju 
ajaline 
kestvus 

Koond-
hinnang 

Tulem  

Põhjavee 
seisund, 
veevaru ja 
veevarustuse 
tagamine. 

Proportsionaalne 
joogiveeallikana 
kasutamiseks so-
bimatu põhjavee-
kihi ala laienemise 

osas. 
Korrelatsioonis 

kuivendatava ala 
suurusega 

0(+) 0(+) +Kukruse (JK) 
 
 

0 +Purtse (VMK) 
 

0 0 0 Pika-
ajaline, 
Toot-

misaeg
ne 

Püsiv 

0(+) Joogiveeallikana kõlbmatu ala ei laiene endise kiirusega, kavandamine 
ei mõjuta olulisi veekeskkonnast sõltuvaid ökosüsteeme.  
Prügilate korrastamise lõpuleviimise ja hüljatud vedeljäätmed korista-
mise tulemusena väheneb oluliselt põhjavee saastamise oht, saastatud 
alad ei laiene.  
Põhjavee seisund ei parane kuid ka ei halvene, väheneda võib mõju 
põhjaveest sõltuvale elusloodusele ja põhjavee veekasutajatele. 
KSH ettepanek: Ohtlike ainete heite täpsustamine ning mõju uurimine 
veekeskkonnale, sh fenoolide koormuse allikate selgitamine. Täpsustu-
vad põhjaveekogumite seisundi OA sisalduse järgsed hinnangud. 

Jäätmete te-
ke ja käitlus 

Enamasti pro-
portsionaalne 

jäätmete tekkele 
ja ladestamisele 

0* 0 0(+) 0 0 0 0 (+) 0 Toot-
misaeg

ne  
Pika-

ajaline 
Püsiv 

0(+) Nõuetekohast ladestamist vajavate ohtlike jäätmete mahu kasv on pii-
ratud.  
Paraneb ka muude ohtlike jäätmete käitlemine ning selle mõjul vähe-
neb eeldatavalt ohtlike jäätmete hajumine keskkonda. Põlevkivi kae-
vandamisjäätmeid käideldakse parimal võimalikul viisil, ressurssi kasu-
tatakse säästlikult. 
*Kaevandamistehnoloogia arenguga võib väheneda aheraine kogus. 

Väliõhu kva-
liteet 

Arvestades elekt-
ritootmiselt põ-

levkivi kompleks-
sele kasutamisele 
üleminekuga õli ja 

elektrienergia 
tootmiseks – osa-
liselt proportsio-

naalne 

0 0 +Kukruse (JK) 
 

0(+) 0(+) 0(+) 0(+) 0 Toot-
misaeg

ne 

+ Väheneb või jääb samasse suurusjärku saasteainete õhku eraldamine. 
Põlevkivitööstuse alal sõltub koguheite suurus tootmismahust ja kasu-
tatavast tehnoloogiast heidete piiramisel. 
Põlevkivi kasutuspiirkonna probleemsetel välisõhu kvaliteediga aladel 
täpsustuvad reostusallikad ja võimalused  välisõhu leevendusmeetme-
te väljatöötamiseks ja heitekoormuste piiramiseks ja võimalike välis-
õhust põhjustatud tervisemõjude vältimiseks. 

Kliimamuu-
tused 

Enamasti pro-
portsionaalne 

0 0 0 0(+) 0 0 0(+) 0 Toot-
misaeg

ne  
Pika-

ajaline 

0(+) Seoses õlitootmisele üleminekuga väheneb CO2 üldheide Eestis. 
Selle edasiseks vähendamiseks on kavas arendada ja kasutusele võtta 
PVT-d nii energiatootmisel kui põlevkiviõli tootmisel.  
 

Kaitstavad 
loodusobjek-
tid, Natura 
2000 võrgus-
tik  

Pole proportsio-
naalne 

+ + 0 0 +Purtse (VMK) 0 0(+) 0 Pika-
ajaline 

+ Kaitstavate loodusobjektide ning Natura 2000 alade füüsilise ja funkt-
sionaalse toimimise jätkumine. Eeldada võib ohustatuse vähenemist ja 
looduslähedasema seisundi kiirem saavutamist. Kaudne positiivne mõ-
ju on ohtlike ainete heite ja emissioonide vähenemise tõttu. Eelispiir-
kondade määramine ühes uuringutega vähendab konflikti looduskaitse 
eesmärkidega. 
KSH ettepanek: Kurtna looduskaitseala kaitse-eesmärkide, Vasavere 
põhjaveevaru kasutamise ja maavarade kaevandamise probleemistiku 
analüüs. 

Taimestik ja 
loomastik, 
elupaigad, 
looduslik 
mitmekesi-
sus 

Pole proportsio-
naalne 

+ + 0 0 0(+) 0 0(+) 0 Pika-
ajaline 

+ Taimestiku ja loomastiku, elupaikade ja looduslik mitmekesisuse 
ökosüsteemse toimimise jätkumine. Eeldada võib ohustatuse vähene-
mist ja looduslähedasema seisundi kiirem saavutamist. Kaudne posi-
tiivne mõju on ohtlike ainete heite ja emissioonide vähenemise tõttu. 
Eelispiirkondade määramine ühes uuringutega vähendab konflikti loo-
duskaitse eesmärkidega. Karjäärialade etapiviisiline korrastamine 
avaldab positiivset mõju loodusliku mitmekesisuse ja rohevõrgustiku 
taastumisele.  
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Kriteerium 

Kaevandamise 
aastamäära 15, 
20, 25 mln tonni 

mõju 

1.1.Põlevkivi 
säästliku 

kaevandami-
se edenda-

mine 

1.2.Põlevkivi kae-
vandamise mõju 

vähendamine loo-
duskeskkonnale ja 

veevarustusele 

1.3.Põlevkivi kae-
vandamisest tingi-
tud jääkreostuse ja 

pärandmõju lee-
vendamine 

2.1.Põlevkivi 
kasutamise 
efektiivsuse 

tõstmine 

2.2.Põlevkivi ka-
sutamise nega-
tiivse keskkon-
namõju vähen-

damine 

2.3. Põlevkivi kasuta-
misest tingitud mõju 
leevendamine ühis-

konnale (mõju tervisele ja 
sotsiaalne mõju) 

3.1.Põlevkivi
alane tea-

dus- ja aren-
dustöö 

3.2 Põ-
levkiviala
ne õppe-

töö 

Mõju 
ajaline 
kestvus 

Koond-
hinnang 

Tulem  

Mõju asusta-
tud aladele 

Proportsionaalne 
piirangute läbi 

kaevandatud ala 
maakasutusele 

+ + 0 (+) 
 

0 0(+) 0(+) 
 

0(+) 0(+) Toot-
misaeg

ne 
Pika-

ajaline 

+ Loodud on eeldused asustatud alade arendamise ja planeerimisprot-
sessi parendamiseks (eelispiirkonnad).  Täpsustatakse võimalused põ-
levkivi kaevandamisest ja kasutamisest johtuvate sotsiaalsete mõjude 
leevendamiseks ja tervisemõjude vältimiseks. 
Kaudne positiivne mõju on Kukruse ja Purtse valgala jääkreostuse 
ohutustamisel. 
KSH ettepanek: Keskkonnatasudest laekuva raha täiendav suunamine 
Virumaale kasutades neid vahendeid piirkonna elukeskkonna arenda-
miseks 

Müra, maa-
võnked, vib-
ratsioon 

Kohati proport-
sionaalne 

0(+) 0 0 0 0 0(+) 0(+) 0 Toot-
misaeg

ne 

Neut-
raalne 

või 0(+) 

Võimalik on mõju vähenemine kui  kaevandamiskadude vähendami-
seks juurutatakse lank-kaevandamine laavakombainiga, mis aitab kaa-
sa ka maahõive pidurdumisele. Ohje toimub konkreetse keskkonnaloa 
menetlemise käigus. 

Kultuuriväär-
tused 

Pole proportsio-
naalne 

+ 0 0 0 0 0 0 0 0 Neut-
raalne 
või 0(+) 

Ühtegi muinsuskaitseala põlevkivimaardlal ei paikne. Kaitsealuste 
aheoloogia-, ehitis-, kunsti-, tehnika- ja ajaloomälestiste osas välditak-
se negatiivne oluline mõju Muinsuskaitseseaduses sätestatud 
projekteerimis- ja ehitustegevuse etappides vastava protseduuri jär-
gimisega põlevkivi kaevandamisel ja kasutamisel.  
Eelispiirkondade  määramine võimaldab  Muinsuskaitseametil  võtta 
asjakohase seisukoha  arheoloogiliste uuringute (kameraaltööd ja väli-
uuringud, vajadusel väljakaevamised) vajalikkuse osas kui on tegemist 
potentsiaalselt arheoloogiapärandirikka piirkonnaga, kus ei ole toimu-
nud põhjalikke asustusarheoloogilisi maastikuuuringuid. 
Koostatava arengukava perioodil pole ja uute suuremahuliste põlevki-
vikarjääride rajamist ette näha. Kaevandatavate alade eelisnimekirja 
põhjal on põlevkivi arengukava perioodil Lääne-Virumaal arvestatud 
Ubja karjääri laienemisega.  Selle karjääri  laiendamise keskkonnaloa 
protseduuris järgitakse Muinsuskaitseameti vastavaid nõudeid.  

Tingmärgid: 0 mõju eeldatavalt puudub; 0(+) eeldatav positiivne mõju uuringute tulemuste rakendamise korral; + eeldatav positiivne mõju; ++ eeldatav oluline positiivne mõju; JK – jäätmekava, VMK – veemajanduskava 
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Tabel 1 Põlevkivi arengukava põhialternatiivi meetmete mõju sotsiaalmajanduslikule arengule võrreldes 0 alternatiiviga kui arengukava tegevusi ellu ei viida 
Põlevkivi arengukava meetmete koondhinnang – Tingmärgid: 0 mõju eeldatavalt puudub; 0(+) eeldatav positiivne mõju uuringute tulemuste rakendamise korral; + eeldatav positiivne mõju; ++ eeldatav oluline positiivne mõju; JK – 
jäätmekava, VMK – veemajanduskava. 

Kriteerium 

Kaevandamise 
aastamäära 15, 
20, 25 mln tonni 

mõju 

1.1.Säästliku 
kaevandami-
se edenda-

mine 

1.2.Kaevandamise 
mõju vähendamine 
looduskeskkonnale 
ja veevarustusele 

1.3.Kaevandamisest 
tingitud jääkreostu-

se ja pärandmõju 
leevendamine 

2.1.Põlevkivi 
kasutamise 
efektiivsuse 

tõstmine 

2.2.Kasutamise 
negatiivse kesk-
konnamõju vä-

hendamine 

2.3. Kasutamisest tingi-
tud mõju leevendami-
ne ühiskonnale (mõju 

tervisele ja sotsiaalne mõju) 

3.1.Põlevkivi
alane tea-

dus- ja aren-
dustöö 

3.2 Põ-
levkiviala
ne õppe-

töö 

Mõju 
ajaline 
kestvus 

Koond-
hinnang 

Tulem  

Inimeste ter-
vislik seisund 
ja kohalike 
inimeste 
heaolu 

Pole proportsio-
naalne 

0 0(+) 0 0(+) 0(+) 
 
 

0(+) 
 

0(+) 0 Toot-
misaeg

ne 

Neut-
raalne 

või 0(+) 

Keskkonna saastumine, joogivee kvaliteet, välisõhu kvaliteet, tervise-
riskid, vajadus kolida ära (häiringud) – heaolu võib piirkonniti paraneda 
tegevuste koosmõjus, terviseriskid vähenevad koos ohtlike ainete hei-
te ja emissioonide eeldatava vähenemisega.  
Positiivne mõju sõltub kavandatud uuringute tulemuste rakendami-
sest, eeskätt meetme 2.3  tegevuste elluviimisest.  
Mõningane positiivne mõju on Kukruse ja Purtse valgala jääkreostuse 
ohutustamisel. 
KSH ettepanek: Keskkonnatasudest laekuva raha täiendav suunamine 
Virumaale kasutades neid vahendeid piirkonna elukeskkonna arenda-
miseks 

Tööhõive Positiivselt pro-
portsionaalne 

0 0 0 0(+) 0 0(+) 0 0 Toot-
misaeg

ne 

0(+) Tööhõive ei vähene, võib suureneda periooditi seoses elektritootmiselt 
õli ja elektri koostootmisele üle minnes ja põlevkivisektoris rakendata-
vate keskkonnameetmete elluviimisel. 
Mõningane positiivne mõju on Kukruse ja Purtse valgala jääkreostuse 
ohutustamistööde perioodil, lisanduda võib reostamata keskkonnast 
kaudne positiivne mõju puhastustööde järel.  
KSH ettepanek: Keskkonnatasudest laekuva raha täiendav suunamine 
Virumaale kasutades neid vahendeid piirkonna elukeskkonna arenda-
miseks 

Majanduse 
konkurentsi-
võime (põ-
levkivisektori
s) 

Positiivselt pro-
portsionaalne 

+** +** +** 0(+) +** 0(+) 0(+) 0(+) Toot-
misaeg

ne 

+ Põlevkivi kaevandamise aastamäära piirang 20 mln tonni tagab sektori 
jätkusuutliku arengu.  
Enefit 280 seadme käikuandmisest järelduste saamiseni pole põhjen-
dust kaaluda ka kaevandamismahu piirangu paindlikumaks muutmist. 
** Piirkonna keskkonnaseisundi parandamine võimaldab kaaluda 
tootmismahtude suurendamist. Seega keskkonnameetmete koordi-
neeritud rakendamine (sh Kukruse ja Purtse valgala jääkreostuse 
ohutustamistööd) hea keskkonnaseisundi saavutamiseks on põlevkivi-
sektori jätkusuutlikuks arenguks olulise tähtsusega.  

Varustus-
kindlus  
energeetilise 
toormega 

 0(+) 0 0(+) 0(+) 0 0 0 0 0 +  
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4 Vastavusanalüüs 

4.1 Keskkonnaõigus 
Euroopa Liidul ei ole eraldi ühist keskkonnaõigust maavarade kasutamise osas. EL üldised 
keskkonnanõuded on integreeritud Eesti keskkonnaõigusesse. 

Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016 – 2030 mõjud haakuvad järgmiste õigusakti-
dega: jäätmeseadus, veeseadus, välisõhu kaitse seadus, tööstusheite seadus ja looduskaitse-
seadus, milledega on kehtestatud nõuded jäätmetele, heidete piirmäärad, keskkonnakvali-
teedi standardid ja piirväärtused ning looduskaitsenõuded. 

Eesti keskkonnaõiguse eesmärgid on lühidalt Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 1-es,  
eesmärk on tagada: 

1) keskkonnahäiringute vähendamine võimalikult suures ulatuses, et kaitsta keskkonda, 
inimese tervist, heaolu ja vara ning kultuuripärandit; 

2) säästva arengu edendamine, et kindlustada tervise- ja heaoluvajadustele vastav 
keskkond praegusele põlvele ja tulevastele põlvedele; 

3) loodusliku mitmekesisuse säilimine ja kaitse; 

4) keskkonna hea seisund; 

5) keskkonnale kahju tekitamise vältimine ja keskkonnale tekitatud kahju heastamine. 

Põlevkivi arengukava arvestab läbivalt eeltoodud eesmärkidega.  

Probleemiks on huvitatud osapoolte (kaevandajad, elektri ja õlitootjad, keskkonnakaitsjad 
ning elanikkond) keskkonnaeesmärkide sisu ja ranguse erinev mõistmine.  

Seda kitsaskohta aitavad leevendada Põlevkivi arengukavas kavandatud rakendus-, teadus-
uuringud, keskkonnaalase teabe parem kättesaadavus ning keskkonnahariduse integreeri-
mine mäetehnilisse ja põlevkivikeemia õppesse.  

Keskkonnaõigusega määratud keskkonnaeesmärkide saavutamiseks on eelistatud jätku-
suutlik stsenaarium, põlevkivivaru kaevandamise aastamäära kuni 20 mln tonni järgimisega. 

4.2 Üldistatud strateegilised keskkonnaeesmärgid 
Säästva arengu seaduse järgi on looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku kasutamise 
eesmärgiks tagada inimesi rahuldav elukeskkond ja majanduse arenguks vajalikud ressursid 
looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust säilitades. Säästva 
arengu seadus annab üldraamistiku loodusressursside säästlikuks kasutamiseks. 

Looduskaitse arengukava sätestab, et taastumatuid loodusvarasid tuleb kasutada selliselt, et 
need ei ammendu enne, kui oleme suutelised asendama need teiste loodusvaradega. 

Asjakohaste strateegiliste dokumentide (vaata alapeatükk 1.6) alusel valiti kuus üldistatud 
keskkonnaeesmärki, mis on olulises osas koos meetmete ja mõõdikutega kirjeldatud Eesti 
keskkonnastrateegias aastani 2030. 

1. Loodusvarade säästlik kasutamine 

2. Tagada tervist säästev ja heaolu toetav keskkond 

3. Ohtlike jäätmete negatiivse keskkonnamõju piiramine 
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4. Kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramine 

5. Looduse mitmekesisuse säilitamine 

6. Vähendada seost majanduskasvu ja keskkonnakoormuse vahel 

4.3 Põlevkivi arengukava meetmete vastavus strateegilistele keskkonna-
eesmärkidele  

Arengukava koostamise käigus vaadeldi alternatiivseid stsenaariume (vaata Põlevkivi aren-
gukava ptk 3). Põlevkivitööstuse kiire hääbumise stsenaariumi rakendumine on ebasoovitav 
sotsiaalmajanduslikel põhjustel nagu kiire tööhõive vähenemine Ida-Virumaal ning oluliste 
kulutuste vajadus riigieelarvest pankrotistuvate tootmisüksuste ohutuks sulgemiseks. 

Põlevkivitööstuse mahu kiire suurenemine pole soovitatav sellega seotud keskkonnaohu ja 
keskkonnariskide tõttu. Raskeks võib osutuda heidete piirmääradest ja keskkonnakvaliteedi 
piirväärtustest kinnipidamine. 

Kuna arengukavas on alternatiivseid stsenaariume käsitletud hoiatuspõhiselt, ei saa neid ka 
siinkohal võrrelda.  Arengukavaga kavandatut ja 0 stsenaariumi (senise praktika jätkumist) 
vastavust üldistatud keskkonnaeesmärkidega on võrreldud tabelis 3.  Illustreerimiseks on ka-
sutatud on järgmisi värvikoode: 

roheline Stsenaarium eeldatavalt toetab antud keskkonnaeesmärki 

kollane Stsenaarium pigem ei toeta antud keskkonnaeesmärki 

valge Stsenaariumil puudub selge mõju keskkonnaeesmärgi saavutamisele 

Seejuures on positiivse hinnangu andmisel eeldatud, et Põlevkivi arengukava lõppvariandis 
arvestatakse KSH aruande kokkuvõttes toodud peamiste ettepanekutega ning vähemalt kuni 
2020 aastani ei ületata põlevkivivaru kaevandamise aastamäära 20 mln tonni.  

Põlevkivi arengukava uuendamata jätmine ei pea kaasa tooma põlevkivisektorist lähtuvat 
olulist negatiivset keskkonnamõju praegusega võrreldes. Õigusaktidega kehtestatud kesk-
konnaeesmärke ja nõudeid peab järgima sõltumata arengukavast. Põlevkivisektori arengut 
korraldava dokumendil on eeldatavasti positiivne mõju praeguse olukorra jätkumisega võr-
reldes. Positiivse mõju realiseerumine sõltub keskkonnakaitseliste tegevuste rakendamise 
edukusest.  

Põlevkivi arengukava eeldatavasti toetab üldiste keskkonnaeesmärkide saavutamist. 

Üldiste keskkonnaeesmärkide saavutamine sõltub suurel määral erinevate ametkondade (sh 
eri valdkondade eest vastutavate osakondade ja allasutuste), kohalike omavalitsuste ja ette-
võtete koostööst. 

Tabel 2 Arengukava vastavus üldistatud keskkonnaeesmärkidele 
Üldistatud keskkonna-

eesmärk 
0 stsenaarium koos muude 

arengukavade mõjuga 
Arengukavas kavandatud üldistatud keskkonna-

eesmärki toetav meede 
1. Loodusvarade säästlik 
kasutamine 

Põlevkivivaru kaevandamise 
keskmine maht 15 mln tonni. 
Piirmäär 20 mln tonni. 

Põlevkivivaru kaevandamise keskmine maht 15 – 
20 mln tonni. 
Põlevkivi kaevandamise eelispiirkondade mää-
ramine. 
Lauslangatamise kasutuselevõtt põlevkivi kadude 
piiramiseks allmaakaevandamisel. Kaevandama-
ta jäänud suure energiasisaldusega  varude kasu-
tamine. 
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Üldistatud keskkonna-
eesmärk 

0 stsenaarium koos muude 
arengukavade mõjuga 

Arengukavas kavandatud üldistatud keskkonna-
eesmärki toetav meede 

Aherainemägede taaskasutamisel järelejääva 
peenpõlevkivi kasutuselevõtt. 

2. Tagada tervist säästev 
ja heaolu toetav keskkond 

Eelmise arengukava perioodil 
vähenesid SO2 heited üle kahe 
korra. 
Veevarustuslahenduste taga-
mine toimub kaevandaja ku-
lul. 

Keskkonnaseire ja järelevalve tõhustamine, ning 
keskkonnainfo mõistetavuse ning  kättesaadavu-
se parandamine: sh hüdrogeoloogiline mudel, 
ettevõtete loapõhiste ja riigi andmebaaside sidu-
mine, altkaevandatud alade pärandmõju inven-
tuur ja  kaardirakendus, välisõhu (lõhnahäiring) 
uuring.  
Põlevkivi kaevandamisest ja töötlemisest tingi-
tud negatiivse sotsiaalse mõju (sh mõju tervisele) 
vähendamise võimaluste analüüs. 
Elektri varustuskindluse tagamine. 

3. Ohtlike jäätmete nega-
tiivse keskkonnamõju pii-
ramine 

Jääkreostuse likvideerimise 
lõpuleviimine põlevkivi-
maardla alal, alustades Purtse 
jõe valgalast.  
Kukruse aherainemäe ohutuks 
muutmine. 

Veekeskkonnale ohtlike ainete allikate uurimine 
ja kontrolli tõhustamine, sh jääkreostuse inven-
tariseerimine. 
Ladestavate jäätmete koostise ja ohtlikkuse 
määramine. 
Põlevkivisektori erinevate PVT-de arendamine ja 
rakendamine. 

4. Kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piiramine 

Põlevkivi osakaal elektriener-
gia tootmises vähenes 2012 
aastaks ligi 13% võrra. 

Kaevandatava põlevkivivaru (seega ka kasutatava 
põlevkivi) aastamääraga piiramine koos ekspor-
ditava põlevkiviõli tootmise eelisarendamisega.  

5. Looduse mitmekesisuse 
säilitamine 

Ei kaevandatud veest sõltuva-
te elupaikade alt. Tehti kae-
vandamistundlikkuse uuringud 
keskkonnakaitse nõuetest läh-
tuvalt. 

Karjääride ja kaevanduste etapiviisiline sulgemi-
ne, alustades Kurtna maastikukaitsealaga piirne-
va Narva karjääri osaga. Ei kavandata kaevanda-
mist veest sõltuvate elupaikade alt. Kaevandami-
se eelispiirkondade määramine ühes vastavate 
uuringutega. 

6. Vähendada seost ma-
janduskasvu ja keskkon-
nakoormuse vahel 
 

Selget tulemit ei olnud. Põlevkiviõli tootmise eelisarendamine koos õli-
tootmisel tekkiva uttegaasi kasutamisega elektri- 
ja soojusenergia tootmiseks võimaldab saada 
suuremat lisandväärtust kasutatud põlevkiviton-
ni kohta. 

Keevkiht tehnoloogia eelistamine põlevkivist 
elektri tootmisel suurendab elektritootmise tõ-
husust. 
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5 Olulise negatiivse keskkonnamõju leevendamise ja kompen-
seerimise meetmed, järelevalve ja seire 

Põlevkivitööstuse negatiivse keskkonnamõju vältimise ja leevendavaid meetmeid ning konk-
reetseid tegevusi on korduvalt arutatud Põlevkivi arengukava koostamise käigus. Need on 
käsitletud KSH peatükis 3 (keskkonnakirjeldus ja senine keskkonnamõju), detailsemalt KSH 
lisas 1.  Olulist osa ettepanekutest on kasutatud Põlevkivi arengukavas ja selle rakendusplaa-
ni tegevusteks. 

Olulised keskkonnaeesmärke toetavad meetmed on kokkuvõtlikult esitatud vastavusanalüüsi 
peatükis 4.3 tabelis 2. 

Alljärgnevalt kordame üle olulisema. 

5.1 Negatiivse keskkonnamõju vältimine 
Inimese tervise ja keskkonna kaitsmise huvides ei tohi ületada keskkonnakvaliteedi piir-
väärtusi. 

Meetmed ja tegevused selle nõude täitmiseks: 

Põlevkivi aastane kaevandamismäär 20 mln tonni (ettevaatusprintsiip, välisõhu ja 
veekeskkonna ja pinnase piirväärtused on kohati ületatud); 

Jääkreostuse ohutustamise lõpuleviimine põlevkivimaardla alal (veemajanduskava 
tegevus); 

Kukruse aheraineladestu ohutuks muutmine (jäätmekava tegevus); 

Aherainemägede taaskasutamisel järelejääva peenpõlevkivi kasutuselevõtt (keskkon-
naohuks on peenpõlevkivi võimalikust süttimisest tulenev saastus);  

Erandiks on põhjavee jääkreostus mida ei saa tagantjärgi vältida ja saastunud põhjavett ei 
ole võimalik ka joogivee kõlblikuks puhastada. Reostuse jõudmisel veehaaretesse on vajalik 
veehaarete asendamine. 

Arengukava elluviimisel tuleb võimalikult vältida ebasoodsat mõju Natura võrgustikule. 

Meede selle nõude täitmiseks: 

Ei kavandata kaevandamist põhjaveest sõltuvate elupaikade alt. Vajadusel jäetakse 
keskkonnaloa Natura hindamisel vastavad puhvertsoonid. Seda peab arvestama ka 
Põlevkivi arengukavas kavandatud tegevus „Eesti põlevkivimaardla kaevandamise 
eelispiirkondade määramine“.  

Juhtudel, kui ebasoodsat mõju täielikult vältida ei õnnestu tuleb lähtuda loodusdirektiivi ja 
linnudirektiivi nõuetest. 

Negatiivse keskkonnamõju vältimisel on oluline roll asjakohasel järelevalvel ja seirel (vaata 
allpool peatükk 5.3). 
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5.2 Negatiivse keskkonnamõju kompenseerimine ja leevendamine 

5.2.1 Kavandatud meetmed ja tegevused 
Põlevkivi kaevandamisel ja kasutamisel ei ole võimalik vältida olulist negatiivset kesk-
konnamõju taastumatute loodusvarade kasutusele, maastikele, maakasutusele, mullale, 
põhjaveekihtidele ning veekogudele ning asustatud aladele. Siinkohal käsitleme keskkonna 
kvantitatiivsete näitajate olulist muutmist, nagu taastumatute loodusvarade jätkuvus, geo-
loogiliste kihtide segipööramine, looduslike põhjaveekihtide läbikaevamine, pinnamoe ja 
veekogude morfoloogia muutus,  mõju maastikumuutusele, maakasutusele, veekeskkonnale 
ja asustatud aladele. 

Kompenseerimisvajadused on jätkuvalt järgmised: 

Joogiveevarustuseks kõlbmatuks muutunud põhjaveekihtide tõttu tekivad täiendavad 
veevarustuse kulud. Seda teeb kaevandaja. 

Määratlemata on kaevandatud alast tulenevate muutuse kompenseerimine ja kae-
vandamisest ja põlevkivi kasutamisest tingitud keskkonnahäiringute ja elanike heaolu 
halvenemise kompenseerimine. Kiviõli ja Kohtla-Järve linnade ning Jõhvi, Kohtla ning 
Kohtla-Nõmme omavalitsusüksustes on suured vanad kaevandatud alad (22-40 % 
omavalitsuse pindalast) ja  kaevandamisjärgse maapinna ja veesituatsiooni alased pä-
randmõju probleemid tuleb lahendada omavalitsuste ja riigi poolt.  

KSH ekspertrühma arvates on soovitatav keskkonnatasudest laekuva raha täiendav 
suunamine Ida-Virumaale. Selleks võib olla otstarbekas KIKi-s Ida-Virumaa põlevkivi-
tööstuse negatiivse keskkonnamõju kompenseerimise ja leevendamise alaprogrammi 
käivitamine. Neist vahenditest lahendataks operatiivselt kaevandamisest jäänud pä-
randprobleeme ka valdades, kuhu enam maavarade kaevandamistasu ei laeku, samu-
ti rahastaks vallaüleseid projekte. Keskkonnatasudest laekuva raha täiendav suuna-
mine põlevkivisektori pärandmõjuga kaevandamispiirkonda kaasab kohalikud omava-
litsused keskkonnaprobleemide lahendamisel ja võib soodustada ka koostööd kohali-
ku kogukonnaga tulevikus kaevandada kavatsetavatel aladel. 

Keskkonnamõju leevendamiseks on vaja piirata keskkonnakoormust (kus ei saa absoluut-
väärtuses, seal tooteühiku kohta), keskkonnahäiringuid (inimeste heaolu), eluslooduse taas-
tamine (taastumisele kaasaaitamine):  

Mõju taastumatute loodusvarade kasutusele ja veekeskkonnale leevendab ja aitab 
kaasa ka looduse mitmekesisuse säilitamisele põlevkivi kaevandamise eelispiirkonda-
de määramine (muude võrdsete keskkonnatingimuste korral eelistada suurema ener-
giatootlusega põlevkivivaru alasid).  

Jäätmete osas on peamine jäätmete keskkonnaohutu ladestamine.  

Põlevkivi aastase kaevandamismäära sätestamine ja allmaa kaevandamiskadude kas-
vu pidurdamine (lauslangatamise kasutuselevõtu pilootprojekt Narva karjääris).  

Karjääride ja kaevanduste etapiviisiline sulgemine, alustades Kurtna maastikukaitse-
alaga piirneva Narva karjääri osaga. 

Looduvarade säästlikumale kasutamisele ning keskkonnakoormuse vähendamisele aitavad 
kaasa järgnevas peatükis 5.2.2 kirjeldatud uuringud. Seejuures on uuringud olulised ka asja-
kohase seire ja järelevalve tagamisel (vaata 5.3.). 
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5.2.2 Uuringud leevendusmeetmete täpsustamiseks 
Maastiku ja maakasutuse osas on eeldatavalt positiivne mõju kui Põlevkivi arengukava 
uuringu „Korrastatud karjäärialade inventeerimine“ tulemusel vajalikuks peetud korrasta-
mistingimused rakendatakse keskkonnalubades. 

Kaevandamisega kaasnevat olulist mõju asutatud aladele leevendatakse Põlevkivi arenguka-
vas kavandatud tegevusega „Eesti põlevkivimaardla kaevandamise eelispiirkondade määra-
mine“. Eelispiirkondade määramine võimaldab parendada põlevkivimaardla omavalitsuste 
planeerimis- ja arendustegevusi ja läbi viia põhjalikud uurimis- ja ettevalmistööd kaevanda-
miseks kavandatud aladel.  

Põlevkivi arengukavas kavandatud tegevus „Altkaevandatud alade pärandmõju leevendami-
ne“ võimaldab parendada põlevkivimaardla omavalitsuste planeerimis- ja arendustegevusi 
ning hinnata allmaakaevandamise tehnoloogiate pikaajalist mõju maapinnale.  

Põlevkivi arengukavas kavandatud tegevus „Veevarustuse tagamine kaevandatud aladel“ 
täiendab keskkonnalubade aluselt kaevandajate poolt rakendatavaid veevarustusmeetmeid 
uuringuga Lasnamäe-Kunda põhjaveekihi kasutatavusest kaevandatud alal üksik-
majapidamiste joogiveeallikana peale kaevandamise lõpetamist ja järelhooldusperioodi lõp-
pu.   

Välisõhu osas analüüsitakse leevendamisvõimalusi Põlevkivi arengukava uuringu „Põlevkivi 
kaevandamisest ja töötlemisest tingitud negatiivse sotsiaalse mõju (sh mõju tervisele) vä-
hendamise võimaluste analüüs“ abil, mis 2013. aastal alustatud põlevkivi kaevandamise ja 
töötlemisega seotud tervisemõju uuringu jätkutööna võib viia keskkonna- ja tervisekaitse 
rangemate normide kehtestamisele ja heitekoormuste vähenemisele välisõhku. 

Uuring „Lõhnahäiringu uurimine välisõhus“ võimaldab täpsustada reostusallikad ja rakenda-
da lõhnaainete vähendamismeetmeid suurima lõhnaaineheitega tootmisprotsessides, sh 
võimalike tervisemõjude vältimiseks keskkonnalubade nõuete täpsustamise kaudu. Väheneb 
risk inimeste tervisele ja paraneb inimeste heaolu. 

Jäätmed. Põlevkivi kasutusel tekkivate jäätmete kogus on suur ja uuring „Põlevkivi kasutami-
se väärtusahela pikendamise võimaluste analüüs“ võib luua eelduse jäätmete taaskasutami-
se suurendamiseks. Põlevkivi arengukava tegevusega „Kaevandamisjäätmete PVT arendami-
ne ja rakendamine“ elluviimisel leiab eeldatavalt kasutust vanades põlevkivi kaevandamis-
jäätmete hoidlates olev põlevkivi.  

Olulist mõju osas inimeste tervisele ja heaolule analüüsitakse leevendamisvõimalusi Põlevki-
vi arengukava uuringutega „Lõhnahäiringu uurimine välisõhus“  ja „Veevarustuse tagamine 
kaevandatud aladel“. Samuti on positiivse mõjuga Põlevkivi arengukavas esile toodud Kesk-
konnaministeeriumi vee- ja jäätmeosakonna tegevused jääkreostuse likvideerimisel: „Põlev-
kivi kasutamise jääkreostuse inventeerimine ja analüüs ning ohutustamine“ ning „Põlevkivi 
kaevandamise tulemusena tekkinud jääkreostuse vähendamine, sh põlenud aherainepuis-
tangud“. 

Põlevkivi arengukava tegevus „Põlevkivi kaevandamisest ja töötlemisest tingitud negatiivse 
sotsiaalse mõju (sh mõju tervisele) vähendamise võimaluste analüüs“ võib 2013. aastal alus-
tatud põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud tervisemõju uuringu jätkutööna viia  
keskkonna- ja tervisekaitse rangemate normide kehtestamisele ja heitekoormuste vähene-
misele välisõhku. 
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Põlevkivi arengukava tegevus „Põlevkivi kaevandamispiirkonna ettevõtlus- ja elukeskkonna 
toimimise analüüs ja selle parandamine“ võib omada positiivset mõju inimeste heaolule kui 
selle uuringu tulemusena rakendatakse kaevandamisjärgse pärandmõju leevendamiseks 
meetmeid. 

Sotsiaalmajanduslikust aspektist on oluline suurendada Ida-Virumaale tagasisuunatavate 
keskkonnatasude osakaalu, kasutades neid vahendeid piirkonna elukeskkonna arendamiseks 
(vaata ka eespool kompenseerimine). Põlevkivi arengukava tegevus „Põlevkivi kaevandamis-
piirkonna ettevõtlus- ja elukeskkonna toimimise analüüs ja selle parandamine (KOV-de tulu 
ettevõtlusest ja selle kasutamine, töö-hõive jne uuring, mida seni on teinud ettevõtted)“ 
võib omada positiivset mõju inimeste heaolule kui selle uuringu tulemusena rakendatakse 
kaevandamisjärgse pärandmõju leevendamiseks meetmeid. 

Arvestades Põlevkivi arengukava meetmetes uuringute suurt osakaalu, sõltub negatiivse 
keskkonnamõju minimeerimine nende uuringute tulemuste rakendamisest keskkonnasea-
dusandluses ja keskkonnalubade väljaandmisel.  

Teadus  

Koostatava põlevkivi arengukava üks eesmärkidest teadusuuringute ning hariduse toetamine 
tootmise ressursitõhususe suurendamiseks ja jäätmetekke vähendamiseks põlevkivitehno-
loogia arendamisel, selle keskkonnasäästlikumaks muutmiseks. Põlevkivi arengukava meet-
med on suures osas suunatud maavarade tõhusa kasutuse eesmärgi saavutamisele. 

Pikemas perspektiivis toetavad põlevkivi alane teadus- ja arendustöö  ning õppetöö käesole-
vas peatükis eelpoolmainitud keskkonnamõju leevendamise ja vältimise meetmeid.  

Põlevkivitehnoloogia arendamiseks, selle keskkonnasäästlikumaks muutmiseks kavandatud 
vastavate teadus- ja rakendusuuringute tegemisel on oluline nende rakendamine tootmises, 
selleks jätab piisavad võimalused ka põlevkivi aastase kaevandamismahu piirangu säilitamine 
20 mln tonnil.  

Vajalik on tagada Eestile ajalooliselt omane põlevkivi teadus- ja arendustegevuse järjepide-
vus. Põlevkivi arengukava järgsel põlevkiviõli ja elektri koostootmise kasvu korral on vajalik 
pidev tehnoloogiate arendus mis nõuab vastavaid teadmisi ja oskusi.  

5.3 Järelevalve ja seire 
KSH käigus tekkis osapoolte vahel mitmeid vaidlusi põlevkiivitööstuse keskkonnamõju ja 
keskkonnakahjude hindamise ning keskkonnanõuete ning keskkonnatasude kehtestamise 
osas. Praegused teadmised ei võimalda keskkonnaprotsesse ja ökosüsteemide toimimist täp-
selt mudelleerida, samuti oleks kõikehaarav riiklik järelevalve ja seire äärmiselt kallis. Seetõt-
tu tuleb paratamatult lähtuda keskkonnajuhtimissüsteemi põhimõtetest ning keskenduda 
eelkõige olulise negatiivse keskkonnamõju vältimisele ja leevendamisele. 

Keskkonnaministeeriumi ja tema allasutuste poolt on juurutatud riikliku keskkonnaseire süs-
teem (keskkonnaseire programm 12 allprogrammiga), mis tagab ülevaate riigi keskkonnasei-
sundist tervikuna, sh rahvusvaheliste aruandlus- ja andmeedastuskohustuste täitmiseks vaja-
liku keskkonnaseisundialase info kogumise.  

Riikliku keskkonnaseire andmestik on usaldusväärne ja kvaliteetne. Seiret teostavad kõrge 
kvalifikatsiooniga spetsialistid, pikad andmeread tagavad ülevaate riigi keskkonnaseisundist 
erinevates valdkondades, näiteks elurikkus, välisõhk, vesi, muld jne. Paranenud on riikliku 
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keskkonnaseire ja ettevõtteseire andmete võrreldavus ja kvaliteet ning suurenenud andmete 
kasutus erinevate mudelite loomisel hinnangute andmiseks kontaktmõõtmiste vaheperioodil 
(http://www.envir.ee/et/keskkonnaseire). Keskkonnaseire läbiviimise üldvastutaja on Kesk-
konnaministeerium20.  

Aastal 2015 lõpeb Keskkonnaministeeriumi keskkonnaseire ja andmehõive arendamise prog-
ramm. Riikliku keskkonnaseire tasandi kõrval tuleb senisest rohkem tähelepanu pöörata käi-
taja tasanditele. Käitaja keskkonnaseire andmestik annab lisaväärtust üleriigiliste/kohalike 
keskkonnahinnangute andmisel21.  

Keskkonnaministeeriumis on vaja kiirendada keskkonnalubade alusel tehtud keskkonnaseire 
andmete hõlmamist keskkonnaseire andmekogusse. Detailse info saamine põlevkivi kaevan-
damisest mõjutatud piirkonna keskkonnaseisundi kohta aitab tõhustada järelevalvet kesk-
konna üle ja seire põhjal rakendatavate meetmetega hoida ära või leevendada negatiivset 
keskkonnamõju. Keskkonnaseire andmekogu mis sisaldab riikliku keskkonnaseire andmesti-
kule lisaks ka keskkonnalubade alusel tehtud keskkonnaseire andmeid peab tagama objek-
tiivse info kättesaadavuse ning võimaldama keskkonna vaatlusandmete analüüsi ja töötle-
mist ning tulevikuprognooside tegemist ka põlevkivi kaevandamisvõimaluste kohta.  

Põlevkivi arengukavaga seonduvalt on praeguses riiklikus keskkonnaseires olulised  välisõhu 
kvaliteedi, siseveekogude, põhjaveekogumite (sh Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavee or-
gaaniliste ühendite seire), eluslooduse mitmekesisuse ja meteoroloogiline ja hüdroloogiline 
seire.  

Põlevkivi arengukavaga seatud eesmärkide täitmist hinnatakse riikliku seire tulemuste põh-
jal. Eraldi keskkonnaseiret ja järelevalvet põlevkivi arengukava ette ei näe. Keskkonnaseiret 
ja järelevalvet kavandades on vaja jälgida, et põlevkivisektori käsitlus oleks nendes olulistes 
keskkonnavaldkondades selgelt eristatav ja võimaldab põlevkivi arengukava keskkonnatule-
muslikkust hinnata. 

Põlevkivi arengukavas on ette nähtud rida korralduslikke tegevusi, mis peavad toetama 
keskkonnalubade väljaandmist, sealhulgas: 

 „Kaevandamispiirkonna põhjaveetaseme muutusest tingitud negatiivse mõju lee-
vendusmeetmete määratlemine ja nende rakendamise võimalikkuse analüüs“, seda 
etapiviisilise kaevandamise ja suletud kaevandustest pealevalguva vee tagasisuuna-
mise jne uuringujärgsel elluviimisel,  

„Kaevandamisest mõjutatud piirkonna (koos puhveraladega) hüdrogeoloogilise mu-
deli koostamine“ võimaldab eri sihtgruppidel hinnata piirkonna põhjavee režiimi 
muutust seda mõjutavate tegevuste kavandamisel. 

„Ladestatavate jäätmete koostise ja ohtlikkuse määramine“ täpsustab keskkonna-
nõuded tootmisseadmetes tekkivate jäätmete keskkonnale ohutuks ladestamiseks,  
samuti laiemaks taaskasutamiseks. 

„Veekeskkonnale ohtlike ainete allikate uurimine ja kontrolli tõhustamine, ohtlike ai-
nete heite mõju selgitamine veekeskkonnale, keskkonnanõuete ja -meetmete täpsus-

20 Riikliku seireprogrammi vastutavad täitjad ja läbiviijad on toodud seireveebi lehel 
http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=895&Itemid=148  
21 http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/kk_1133_lisa1_2013.pdf.  

                                                      

http://www.envir.ee/et/keskkonnaseire
http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=895&Itemid=148
http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/kk_1133_lisa1_2013.pdf
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tamine“. Probleemid veeseisundi osas võivad takistada põlevkivisektori edasist aren-
gut 

KSH ekspertrühma arvates on keskkonnalubade alusel tehtud keskkonnaseire andmete 
hõlmamisele keskkonnaseire andmekogusse lisaks asjakohase järelevalve tagamiseks vaja 
teha järgmised uuringud:  

Kurtna looduskaitseala kaitseeesmärkide, Vasavere põhjaveevaru kasutamise ja maa-
varade kaevandamise probleemistiku analüüs ning piirkonna kasutuseesmärkide täp-
sustamine.  

Koostada juhis "Kaevandamisel tekkinud tehisveekogude ja tugevasti muudetud vee-
kogude taastamise nõuded“. 

Natura alade kaitsemeetmete täpsustamiseks vajalikud uurimistööd (sealhulgas elu-
paikade ja kaitstavate liikide inventuurid, geoloogilised, hüdrogeoloogilised uurin-
gud), keskkonnamõju ja Natura hindamised perspektiivsetel kaevandamisaladel ning 
sotsiaalmajanduslikud hinnangud. Need on soovitatav teha põlevkivi arengukava  ra-
kendusplaani esimesel perioodil hiljemalt 2020 aastaks. Kuna investeeringud põlevki-
vitööstusse või alternatiivsetesse energiaallikatesse on suured peab põlevkivivaru ka-
sutatavus olema selge aastakümneteks ette. 

KSH ekspertrühm soovitab kaaluda: 

Vanade kaevanduste tööstusplatside keskkonnaauditite tegemist ning kaevanduse 
või karjääri sulgemisprojekti koosseisu lähtekohana teha selle keskkonnaaudit. See on 
vajalik ka sulgemisprojekti asjakohase KMH tegemiseks. 

Põlevkivielektrijaamade ja õlitööstuste perioodiliste keskkonnaauditite läbiviimise 
taastamist. 

Kaevandusvee ärajuhtimise eesvoolude ning piirnevate maade seisundi ülevaatus, 
koos isevoolsete kaevandusvee äravoolude vooluhulkade mõõtmisega, eesvoolude 
korrastamise nõuete kehtestamine keskkonnalubadega. 

Osa Põlevkivi arengukavas esile toodud uurimistöid väljuvad Põlevkivi arengukava otsestest 
raamidest ning need tehakse teiste huvitatud osapoolte eestvedamisel. Kuid neid on soovita-
tav siiski Põlevkivi arengukavas käsitleda, sest asjakohase, usaldusväärse ja lihtsalt kättesaa-
dava ning üheselt mõistetava keskkonnateabe puudumine hakkab takistama põlevkivisektori 
arengu kavandamist. 

Vajaliku meetmed ja tegevused ning nende vajaduse põhjendused on (KSH töömahu piires) 
kirjeldatud peatükis 3 ja LISAS 1. 

5.4 Kriteeriumid ja indikaatorid 
Põlevkivi arengukava keskkonnatulemuslikkuse üldiseks kriteeriumiks on oluliste keskkonna-
häiringute ulatuse vähenemine.  

Indikaatoritena tuleb kasutada: 

Keskkonna eri valdkondadele kehtestatud keskkonnakvaliteedi piirväärtusi, mida põ-
levkivisektor mõjutab; 

Heite piirväärtusi tööstusharule ja käitajale; 
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Kui eelnevad piirväärtused on täidetud, siis saab kasutada heite väärtusi toodangu-
ühiku kohta (Põlevkivi arengukavas eriheide, osakaal). 

Põlevkivi arengukavas on plaanitud välja töötada terve rida põlevkivi kasutamise tõhusust 
kirjeldavaid spetsiifilisi indikaatoreid (mõjunäitajaid). Nende näitajate kasutamist keskkon-
nakoormuse kirjeldamiseks raskendab põlevkivitööstuse tooraine iseloomust tingitud kesk-
konnamõju võimalik ülekandumine ühelt keskkonnaelemendilt teisele. 

Näiteks on Põlevkivi arengukavas probleemina välja toodud: Vanadel energiaplokkidel SO2 
heite vähendamiseks kasutuselevõetud tehnoloogiad küll aitavad piirata SO2 heidet, kuid 
samas suurendavad CO2 heite ja tahkete jäätmete (põlevkivituha) koguseid ning vähendavad 
põlevkivi kasutamise efektiivsust. 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 8. Keskkonna kõrgetasemelise ja tervikliku kaitse põ-
himõte: 

Keskkonnakaitse meetmed peavad tagama kõrgetasemelise kaitse, seejuures tuleb 
tagada keskkonna terviklik kaitse ja arvestada keskkonnamõju võimalikku üle-
kandumist ühelt keskkonnaelemendilt teisele. 

Eriheite ja osakaalu indikaatorite määramise metoodika ei ole praegu selge, sellega kavatse-
takse arengukava elluviimisel tegeleda. 

Kaevandamiskadude vähendamise ja jäätmete näitajad on arengukavas olulised, kuid saavu-
tustaset on väga raske prognoosida. See sõltub allmaakaevandamisel lauslangatamise tehno-
loogia rakendamise edukusest ja jäätmete osas sõltub taaskasutuse maht turunõudlusest, 
mida omakorda mõjutab transpordi maksumus. Põlevkivitööstuses tekkiv jäätmekogus sõl-
tub põlevkivi kaevandamise mahust ning jäätmetekke mõjutamise võimalused on piiratud. 
Põlevkivitööstuse jäätmete hiigelkogust arvestades eeldaks jäätmetekke vältimisel ja taaska-
sutusel olulise edu saavutamine ulatuslikke dotatsioone aheraine ja tuha kasutamisele. Selli-
seid vahendeid planeeritud ei ole. 
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6 KSH korraldus 

6.1 Eksperdi ja strateegilise planeerimisdokumendi koostaja andmed 
Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 koostamise algatas Vabariigi Valitsus 
ning selle kinnitab Riigikogu. 

Arengukava koostamise eest on vastutavaks: Keskkonnaministeerium Narva mnt 7a, 15172 
Tallinn, Eesti, tel: 6262802; faks: 6262801, e-post: keskkonnaministeerium@envir.ee.  

Arengukava koostamist korraldab ja arengukava koostab: Keskkonnaministeeriumi maapõue 
osakond, kontaktisik Janne Tamm, tel 626 2980, e-posti aadress Janne.Tamm@envir.ee.   

Arengukava väljatöötamises osalevad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sot-
siaalministeerium, Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning Riigikantse-
lei. Arengukava koostamiseks on moodustatud vastav töörühm ja komisjon. 

KSH programmi koostanud ja KSH teostavaks Eksperdiks on: AS Maves, juhtekspert Madis 
Metsur tel: 6514927, e-post madis@maves.ee; ekspert Karl Kupits,  tel: 6567301, e-post 
karl@maves.ee; KSH kontaktiisik ja põhjavee ekspert Indrek Tamm, tel 6565428, e-post 
indrek@maves.ee. 

Oma valdkonna ekspertidena on KSH koostamisse kaasatud välisõhu osas Marek Maasikmets 
Eesti Keskkonnauuringute Keskusest,  Peeter Ennet pinnavee osas Keskkonnaagentuurist ja 
kaevandamise ja põlevkivitehnoloogia valdkonnas Arvo Käärd. 

6.2 Avalikkuse kaasamine 
Keskkonnaministri Põlevkivi arengukava koostamise ettepanek kiideti heaks Valitsuse korral-
dusega 04.04.2013 nr 138. Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 keskkonna-
mõju strateegiline hindamine on algatati keskkonnaministri 30. mai 2013. a käskkirjaga nr 
557, sellega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebeilehel.   

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade avaldati Ametlikes Teadannetes 
06.06.2013 ja ajalehes Postimees 11.06.2013.  

Tulenevalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §36 lõikest 3 
tuleb KSH programmi sisu osas seisukohta küsida Keskkonnaametilt ja kõigilt teistelt asutus-
telt, keda strateegilise planeerimisdokumendi rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkon-
namõju tõenäoliselt puudutab. Arvestades Põlevkivi arengukava küsiti seisukohti KSH prog-
rammi sisu osas järgmistelt osapooltelt: Keskkonnaamet, Rahandusministeerium, Majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium ja Põlluma-
jandusministeerium. KSH programm saadeti Põlevkivi arengukava koostamiseks moodusta-
tud töörühmale ja komisjonile meili teel 06.112013 ja Põlevkivi arengukava ja selle KSH prog-
rammi tutvustaval koosolekul 19.11.2013.  

KSH programmi avalik väljapanek toimus ajavahemikul 20.12.2013-15.01.2014 Keskkonna-
ministeeriumis, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn ja kodulehel.   

KSH programmi avaliku väljapaneku ja arutelu teade avaldati Ametlikes Teadannetes 
20.12.2013 ja ajalehes Postimees 20.12.2013. 

Arendaja saatis teate KSH programmi avaliku väljapaneku ja arutelu kohta järgmistele huvi-
tatud osapooltele: Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa maavalitsused, kohalikud omavalitsused 
kes paiknevad Eesti põlevkivimaardla alal, Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit (LVOL), Ida-

mailto:keskkonnaministeerium@envir.ee
mailto:Janne.Tamm@envir.ee
mailto:madis@maves.ee
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Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL), Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeerium, Kaitseministeerium, Kultuuriministeerium, Siseministee-
rium, Haridus- ja Teadusministeerium, Põllumajandusministeerium, Riigikantselei, Keskkon-
naamet, Maa-amet, Terviseamet, Keskkonnaagentuur, Keskkonnainspektsioon, Konkurentsi-
amet, Teaduste Akadeemia Energeetikanõukogu, TTÜ Mäeinstituut, TTÜ Soojustehnika insti-
tuut, TTÜ Geoloogia instituut, TTÜ Virumaa Kolledž, TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut, 
TLÜ ökoloogia instituut, Säästva Eesti Instituut, Eesti Energia AS, AS Viru Keemia Grupp, Kivi-
õli Keemiatööstuse OÜ, AS Kunda Nordic Tsement, AS Sillamäe SEJ, Põlevkivi Kompetentsi-
keskus, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit, Eesti Jäätmekäitlejate Liit, Eesti Õliühing, Eesti 
Mäeselts, Eesti Geoloogia Selts, Eesti Geoloogiakeskus, Eesti Looduskaitse Selts, Eesti Kesk-
konnaühenduste Koda, Eesti Maavarade Ühing, Keskkonnaõiguse keskus; SA Poliitikauurin-
gute Keskus Praxis, Inseneribüroo Steiger, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, MTÜ Lilleküla 
Selts, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu toimus Keskkonnaminis-
teeriumis 15. jaanuaril 2014. a algusega kell 16.00. Enamik arutelul sõna võtnud osapooli olid 
oma ettepanekud eelnevalt kirjalikult esitanud ning konkreetseid täiendavaid ettepanekuid 
otseselt KSH programmi sisu osas ei esitatud.  

KSH programmi avaliku arutelu koosolekul pikendati autelu käigus ettepanekute esitamise 
tähtaega kuni 22.01.2014 kaasa arvatud), Lüganuse vallavalitsuse palvel võimaldati neil ette-
panekuid esitada kuu aega hiljem.  

KSH programmi sisu osas esitati kirjalikke seisukohti kokku 28-s kirjas, kokku 133 ettepane-
kut. KSH programmi Lisas 2.1 on toodud avalikustamise käigus laekunud kirjalike küsimuste 
ja ettepanekute ning vastuste koondtabel, ettepanekud on esitatud Lisas 2.2 ja vastused Li-
sas 2.3. 

Avaliku väljapaneku ja arutelu ajal esitatud ettepanekud analüüsiti strateegilise planeerimis-
dokumendi koostaja ja eksperdi poolt ning nende alusel täiendati keskkonnamõju strateegili-
se hindamise programmi. 

Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030“ keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programm kiideti heaks Keskkonnaameti poolt kirjaga 06.05.2014 nr 6-8/14/8260-3. 

KSH programm ja selle avalikustamisega seonduvad materjalid on esitatud lisas 2.  

Teade KSH aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust ilmus Ametlikes Teadanne-
tes (27.10.2014) ja ajalehes  Postimees 27.10. 2014 (lisad 3.1 ja 3.2) 

Põlevkivi arengukava eelnõu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega sai tut-
vuda ajavahemikul 27. oktoober 2014. a - 19. november 2014.a Keskkonnaministeeriumis, 
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn (kontaktisikud Janne Tamm, tel 626 2980, mobiil 510 3374 ja 
Maris Saarsalu, tel 626 0707, mobiil 5349 5520) ja kodulehel 
http://www.envir.ee/et/polevkivi-kasutamise-riikliku-arengukava-2016-2030-koostamine. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimu-
si sai esitada kirjalikult kuni 19. novembrini 2014. a keskkonnamõju hindajale (kontaktisikud 
Madis Metsur: madis@maves.ee, tel 656 5428 ja Indrek Tamm: indrek@maves.ee, tel 656 
5428) või Keskkonnaministeeriumile aadressil Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või e-posti aad-
ressil janne.tamm@envir.ee. 
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimus 19. Novembril 2014. a 
algusega kell 15.00 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis (Narva mnt 7a, 15172 Tallinn). 
KSH avalikul arutelul osales 28 inimest. Avaliku arutelu koosoleku protokoll ja osalejate ni-
mekiri on toodud KSH Lisas 3.3 ja 3.4.  

KSH aruande avalikustamise käigus laekus 19 kirjalikku ettepanekut (Lisas 3.6) ja aruannet 
täiendati vastavalt neile ja avaliku arutelu käigus kujunenud seisukohtadele (Lisa 3.5).  

KSH aruande avalikustamise käigus laekunud ettepanekute ja küsimuste vastused on toodud 
Lisas 3.7. KSH käigus arengukava koostajatele esitatud ettepanekute nimekiri on esitatud Li-
sas 3.8. 

 

6.3 Raskused KSH aruande koostamisel 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus olulisi KSH aruande koostamist takistavaid 
raskusi ei olnud. 

Strateegiliste dokumentide ja arengukavade koostamise ja elluviimise üldised (paratamatud) 
probleemid: 

• Ebaselgus strateegiliste dokumentide hierarhias ja käsitlusalas, mistõttu peaks iga 
arengukava justkui analüüsima kõiki riigi ja kohaliku elu aspekte ning ootused konk-
reetse arengukava ja KSH koostajatele on liiga suured. Sealjuures on baasstrateegiad, 
näiteks KS 2030 ajakohastamata mõõdikutega. 

• Keskkonnaõiguse erinev mõistmine – kas lähtuda õiguse üldisest loogikast või üksik-
sätete täitmisest. 

• Tervikliku keskkonnakasutuse planeerimise keerukus ja eri valdkondade esindajate 
lahknevad ambitsioonid. 

• Piiratud ressursid ja töömaht põlevkivi arengukava ja KSH koostamiseks ja elluviimi-
seks. 
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7 Kasutatud dokumentide ja kirjanduse loetelu 
1. Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016 - 2030 koostamiseks vajalike andmete ana-

lüüs, OÜ Inseneribüroo STEIGER, SA Säästva Eesti Instituut, AS Maves, OÜ Baltic Energy 
Partners, Tallinn 2012.  

2. Põlevkivi kaevandamise tehnoloogiate keskkonnamõju prognoos 2016-2030, Tallinna 
Tehnikaülikooli Mäeinstituut, aruanne seisuga aprill 2013 

3. Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine, Poliitika-
uuringute Keskus Praxis, Tallinn 2013;  

4. Ohtlike ainete seire ja uuringud (2012-2013), EKUK, Tallinn 2013 

5. Eesti põlevkivimaardla põhjaveevarule hinnangu andmine, Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn 
2010 

6. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava, Keskkonnaministeerium, kinnitatud Vabariigi Va-
litsuse 1. aprilli 2010. a. korraldusega nr 118 

7. Looduskaitse arengukava aastani 2020, KKM, Tallinn 2012  

8. Lääne-Virumaa strateegilised maavarad, TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, Tartu 
2010  

9. Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030, heaks kiidetud Riigikogu otsusega 14.02.2007   

10. Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2012.–2013. aastal, Riigikontrolli aruanne 
Riigikogule, Tallinn, 2013 

11. Välisõhu kvaliteedi mõju inimeste tervisele – peentest osakestest tuleneva mõju hinda-
mine kogu Eesti lõikes, TÜ Arstiteaduskond, Tartu 2011 

12. Põlevkivialade elanikele ja kohalikele omavalitsustele kahjude kompenseerimine, SA 
Keskkonnaõiguse Keskus, Tartu 2011 

13. Riigi tegevus põlevkivi kasutamise suunamisel, Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn, 
2014 

14. Assessment of environmental impact of oil shale fly ash from PF and CFB combustion, 
dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, Gary Urb doktoritöö, Tartu 2011 

15. Kurtna maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022, tööversioon, Keskkonnaamet 
2013 

16. Keskkonnaülevaade 2013. Keskkonnaagentuur, Tallinn 2014. 

17. Suletud, sh peremeheta jäätmehoidlate inventeerimisnimestiku koostamine, I ja II etapp. 
AS Maves, Tallinn 2011, 2012)  

18. Kasutusest väljas oleva põllumajandusmaa ressurss, struktuur ja paiknemine, Eesti Aren-
gufond, Villem Vohu. Tallinn 2014. 

19. Väärtuslik põllumajandusmaa Eestis-Miks? Kuidas? Milleks? Põllumajandusuuringute 
Keskus, Priit Penu ettekanne. 

20. Põhjaveekogumite piiride kirjeldamine ja põhjaveekogumite hüdrogeoloogiliste kontsep-
tuaalsete mudelite koostamine, EGK, Tallinn 2012. 
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21. Oluliste veemajandusprobleemide ülevaade Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond, 
Koiva vesikond. Lisa 3 Oluliste veemajandusprobleemide ülevaade ohustatud põhjavee-
kogumid, AS Infragate Eesti, eelnõu 04.07.2013, Tallinn 

22. Kaevandustest väljapumbatava vee päritolu, EGK, Tallinn 2005 

23. Ratva raba hüdrogeoloogilised uuringud ja Selisoo seiresüsteemi rajamine. Tartu Ülikooli 
Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, Taru 2012 

24. Põlevkiviõli tootmise erinevate stsenaariumide realiseerimisega kaasneva mõjude hin-
damine, Andres Siirde, Tallinn 2014, ENMAK raames Arengufondi tellimusel tehtud aru-
anne 

25. Estonian informative inventory report  1990-2012, KAUR, Tallinn 2014 

26. Põlevkiviõli tootmisel tekkiva uttegaasi kasutusvõimaluste uuring, Alar Konist jt, Tallinn 
2014, ENMAK raames Arengufondi tellimusel tehtud aruanne 

27. Välisõhu seire linnades 2012, EKUK, Tallinn 2013 

28. Välisõhu seire linnades 2013, EKUK, Tallinn 2014 

29. Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus, 2012 a. aruanne, EKUK, Tallinn 2012 

30. Analysis of greenhouse gas emissions from Estonian oil shale based energy production 
processes. Life cycle energy analysis perspective. Oil Shale, 2013, Vol. 30, No. 2S, pp. 
268–282 Andres Siirde, Meelis Eldermann, Priit Rohumaa, Julija Gusca. 

31. Riigi jäätmekava 2014–2020, Keskkonnaministeerium. Tallinn 2014 

32. Keskkond ja põlevkivi kaevandamine Kirde-Eestis, Tallinna Ülikool Ökoloogia Instituut, 
Tallinn 2005 

33. Riigi eelarvestrateegia 2014-2017, Rahandusministeerium 

34. Keskkonnatasude mõjuanalüüs, SEI, Tartu Ülikool RAKE, Tallinn 2013 

35. Lühiülevaade tervise- ja keskkonnaseisundist Ida-Virumaal, eelnevatest põlevkivisektori-
ga seotud tervise- keskkonnauuringutest ning soovitused täpsemate terviseuuringute 
teostamiseks, Terviseamet ja Tartu Ülikool. Tartu, Tallinn 2014 

36. Ahtme kaevanduse veevaru hindamine AS Kohtla-Järve Soojus tehnilise vee vajaduse ra-
huldamiseks, EGK Tallinn 2010 

37. Eesti Energia Kaevandused AS kaevandamisloa KMIN-054 muutmisega kaasneva eeldata-
va keskkonnamõju hindamine, AS Maves, Tallinn 2010 

38. Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise mõju elusloodusele, Margus Pensa TLÜ Ökoloogia 
Instituut, Jõhvi 2013 

39. Eesti soode seisund ja kaitstus, koostanud Jaanus Paal ja Eerik Leibak, Tartu 2013 

40. Keevkihtkatla keskkonnaheitmed, TTÜ Soojustehnika Instituut, Tallinn 2006. 

41. Greenhouse gas emissions in Estonia 1990-2012. National inventory report. Draft. KAUR 
2014 

42. Eesti riikliku keskkonnaseire Eesti jõgede hüdrokeemiline seire. Aastate 2010-2013 aru-
anded.  TTÜ keskkonnatehnika Instituut, EKUK. 
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43. Veekasutuse aastaaruanne 2013, Kaur 2014 

44. Eesti riikliku keskkonnaseire põhjaveekogumite seire. Aastate 2010-2013 aruanded. EGK 

45. Põhjaveekogumite seisundi hindamine I etapp (11.08.2014). Kersti Türk, OÜ Hartal Pro-
jekt, Kuressaare 2014. 

46. ExternE ja EcoSense’i väliskulude arvestamise metoodikate rakendatavus Eesti põlevkivi-
tööstuse mõjude hindamiseks Ida-Virumaal SO2 õhusaaste näitel. Tartu Ülikool, Tartu 
2014 

47. Purtse jõe saastetaseme seosed vooluhulga ja ilmastikunäitajatega. Tartu Ülikool, Loo-
dus- ja tehnoloogiateaduskond, Ökoloogia ja Maateaduste instituut, Geograafia osakond. 
Liina Roosimägi magistritöö keskkonnatehnoloogias, Tartu 2014 

48. Estonian oil shale mining and oil production: macroeconomic impacts study, Ernst & 
Young Baltic AS, Tallinn 2014 ja Lili Kirikali 19.05.2014 ettekanne Eesti põlevkivitööstus: 
arengustsenaariumid ja majanduslike mõjude analüüs 

49. Põlevkivitööstuse mõju demograafilistele arengutele kuni aastani 2030, Poliitikauuringu-
te Keskus Praxis, Tallinn 2014. 

50. Riigi eelarvestrateegia 2014-2017, Rahandusministeerium 

51. Estonia kaevanduse ja Narva karjääri veekõrvalduse optimiseerimine. TTÜ Mäeinstituut, 
Tallinn 2010. 

52. Ida-Viru maakonna arengukava 2014 – 2020, Eesti Kaubandus- Tööstuskoda, 2012 

53. Elektritootmise-, põlevkiviõli tootmise-, soojusvarustuse- ja transpordi energiakasutuse 
stsenaariumidega kaasnevate atmosfääri peenosakeste PM2,5 ja muude õhusaasteaine-
te leviku ning kasvuhoonegaaside tõttu õhukvaliteedi muutuste prognoosimine ajava-
hemikule 2012-2050, EKUK , Tallinn 2014. 

54. Valdkondlike stsenaariumidega eeldatavalt kaasneva õhusaaste põhjustatud tervisemõju 
muutuste hindamine kasutades saasteindikaatorina ülipeente osakeste sisaldusi ENMAK 
2030+ raames, Hans Orru, Tartu 2014. 

55. Aruanne uurimusest „Põhinõuded põlevkivi kaevandamise tehnoloogiale lähtuvalt kesk-
konnaseisundi parandamise nõuetest. Tallinna Tehnikaülikool, Mäenduslaboratoorium, 
Tallinn 1991. 
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