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Päevakord 

• Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-

2030 Maris Saarsalu – KKM 

• KSH programmi tutvustus                                      
Madis Metsur, Indrek Tamm – AS Maves 

• Küsimused ja vastused KMH programmi osas 
Madis Metsur, Indrek Tamm – AS Maves 

• Lühisõnavõtud                            
Sõnasoovijad 



 

Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava  

2016-2030 

 

• Maapõueseaduse § 34 lõike 1 punkt 7 – põlevkivi 

kaevandamiseks keeldutakse kaevandamisloa andmisest, kui 

puudub põlevkivi kasutamissuundade kindlaks määramiseks 

koostatud arengukava. 

• Säästva arengu seaduse § 12 – riigi algatatud arengukava 

alusel suunatakse nende majandusharude ja piirkondade 

arengut, kus loodusvarade kasutamine võivad ohustada 

loodusliku tasakaalu või bioloogilise mitmekesisuse 

säilimist. 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava  

2016-2030 

• 4. aprillil 2013. aastal kiitis Vabariigi Valitsus heaks 

arengukava (2016-2030) koostamise ettepaneku 

(http://www.envir.ee/1191247) 

• Arengukava koostamise eest vastutab 

Keskkonnaministeerium, koostamises osalevad 

Riigikantselei, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja 

Teadusministeerium, Siseministeerium ja 

Sotsiaalministeerium. 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava  

2016-2030 

• Moodustatud on arengukava koostamise töögrupp ja 

nõuandev komisjon  

• Moodustatud on arengukava koostamise nõuandev 

komisjon  

• Kaastatakse: eksperdid, kohalikud omavalitsused, 

huvitatud isikud, ettevõtted, organisatsioonide ja 

mittetulundusühingute esindajad. 

 

 



Keskkonnamõju strateegiline hindamine 
 

• Algatatud KeHJS § 34 lg 1 ja § 35 lg 2 alusel 

• Keskkonnaministri 30.05.2013 käskkirjaga nr 557 

http://www.envir.ee/1191247 

http://www.envir.ee/1191247


Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava  

2016-2030 kinitamine ja elluviimine 

• Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava kinnitab 

Riigikogu 

• Arengukava viiakse ellu rakendusplaani alusel 

 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava  

2008-2015 

Eesmärgid 

• Tagada Eesti varustatus põlevkivi energiaga 

ja kindlustada Eesti energeetiline 

sõltumatus 

• Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise 

efektiivsuse tõstmine 

• Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise 

keskkonnamõju vähendamine 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava  

2016-2030  

eesmärgid 

• Põlevkivi kaevandamise efektiivsuse tõstmine ja 

negatiivse keskkonnamõju vähendamine 

• Põlevkivi kasutamise efektiivsuse tõstmine ja 

negatiivse keskkonnamõju vähendamine 

• Põlevkivi alase haridus- ja teadustegevuse 

arendamine 



Lahendamist vajavad küsimused 

• Piirkonna sotsiaalse- ja  tervismõju leevendamine 

• Juba kaevandatud maa-alade ja üleujutatud 

kaevanduste rahuldava keskkonnaseisundi tagamine 

• Olemasoleva maavaravaru tõhusam kasutamine nii 

kaevandamiskadude vähendamise kui ka ressursi 

ratsionaalse kasutamise teel väärtusahela 

laiendamise ja pikendamise läbi 

• Viia põlevkivi kaevandamise ja kasutamise maht 

praeguste teadmiste baasil aksepteeritava 

keskkonnamõju tasemele jne 

 



Arengukava koosneb viiest peatükist 

 I peatükk 

• Seosed teiste valdkondade strateegiate  ja arengukavadega 

      II peatükk 

• Praeguse olukorra analüüs (kokkuvõte arengukava 2008-

2015 elluviimisest, ülevaade põlevkivi kaevandamisest ja 

kasutamisest, haridus ja teadustegevusest, põlevkivi  

kaevandamise ja kasutamisega kaasnev keskkonnamõju, 

põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega kaasnev 

sotsiaalmajanduslik mõju  

 



Arengukava koosneb viiest peatükist  

III peatükk 

• Põlevkivivaru kui strateegilise tähtsusega ressursi kasutamine 

IV peatükk 

• Eesmärgid ja eesmärkide saavutamiseks kavandatud  meetmed ja 

tegevused ning vastavad indikaatorid 

V peatükk 

• Esitatakse juhtimisstruktuur ja maksumuse prognoos arengukava 

elluviimiseks 

 



Ajakava 

  
Põlevkivi arengukava koostamise 

ettepaneku heakskiitmine 

04.04.2013 (tehtud) 

KSH algatamine 02.02.2013 (tehtud) 

KSH programmi avalikustamine, 

s.h avalik arutelu 

 

2013. detsember - 2014. jaanuar  

Avalikul arutelule laekunud 

ettepanekute kaalumine, KSH 

programmi täiendamine ja 

esitamine heakskiitmiseks 

2014. jaanuar - 2014. veebruar 

KSH programmi heakskiitmine 2014. veebruar 

KSH aruande eelnõu ja 

arengukava eelnõu koostamine 

2014. märts – 2014. aprill 



Ajakava 

  
KSH aruande ja arengukava 

eelnõu avalikustamine ja avalik 

väljapanek ja avalik arutelu 

2014. mai – 2014. juuni 

Avalikul arutelule tehtud 

ettepanekute põhjal eelnõude 

parandamine 

kuni 2014. august 

KSH aruende heakskiitmine  2014. august 

Arengukava avalik arutelu 2014. september 

Arengukava kooskõlastamine 

teiste asjaomaste ministeeriumite 

ja huvirühmadega 

2014. oktoober 

Arengukava avalik arutelu 2014. november 

Arengukava esitamine Vabariigi 

Valitsusele 

2014. novenber 



 Tänan! 
maris.saarsalu@envir.ee 

 


