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MAAPÕUE POLIITIKA PÕHIALUSED 

AASTANI 2050  

Visioon: Maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid uuritakse ja 

kasutatakse Eesti ühiskonnale suurimat väärtust looval moel, 

arvestades sotsiaalseid, majanduslikke, julgeoleku, geoloogilisi 

ja keskkonnaalaseid aspekte. 

 

 

 

 

 

 



MAAPÕUE POLIITIKA PÕHIALUSED 
 

 

 

 

• Meil on mitmeid potentsiaali omavaid ressursse. 

Riigil on kavas võtta initsiatiiv maapõue ressursside 

uurimisel. Selleks moodustatakse riiklik 

geoloogiateenistus. 
 

• Kavas on kiirendada 1:50 000 geoloogilist 

baaskaardistamist. 

 

 



Kaevandamisega seotud välismõjud kompenseeritakse 

„keskkonnakasutaja maksab“ põhimõttest lähtuvalt 

Tegevusest mõjutatud isikute heaolu tuleb tagada ja 

kaevandamisjärgse olukorra planeerimine on 

pikaajaline investeering piirkonna arengusse. 

Maapõue poliitika põhialused põlevkivi kaevandamise 

lõpetamist ette ei näe, keskkonnamõjusid peab vähendama 

Riik toetab maapõue valdkonnaga seotud teadus- ja 

arendustegevust 

Maapõue uurimise ja kasutamise lubamisel arvestatakse nii 

looduskeskkonna, sotsiaalseid kui ka majanduslikke tegureid. 
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PÕLEVKIVI ARENGUKAVA 2016-2030  

• „Põlevkivi kaevandamise aastamäär on jätkuvalt 20 mln t 

• Eesmärgid:  

• määrata kindlaks põlevkivi kaevandamise eelispiirkonnad 

• vähendada oluliselt keskkonnamõju – parimad viisid parima 
võimaliku tehnoloogia rakendamiseks ja seireks 

• arendada põlevkivi kaevandamise ja töötlemise tehnoloogiat 

• mitmekesistada ja moderniseerida põlevkivienergeetikat, 
kasutades erinevaid tootmisviise –  nt jääkgaasi mitteenergeetiline 
kasutamine jm 

• suurendada põlevkiviressursi lisandväärtust 

• edendada põlevkivivaldkonna teadus- ja arendustegevust 

• teenida ühiskonnale pikaajalises perspektiivis maksimaalset tulu 

 

 

 



OECD SOOVITUSED 

PÕLEVKIVITÖÖSTUSEGA SEOSES 

 

• Vähendada põlevkivi osa energiasegus, tõsta tootlikkust 

 

• Parandada sektoriga seotud keskkonna ja tervisemõjude 

andmeid 

 

• Ida-Virumaa majanduskeskkonna mitmekesistamine 

 

• Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise jäätmete suurem 

taaskasutus 

 



MAAPÕUESEADUS –  

MUUTUSED ALATES 2017 

Põlevkivi kaevandamise 
aastamäära jagamise 

põhimõtted lihtsustuvad 

Majanduslik aspekt ei 
ole põlevkivivaru 

passiivsuse kriteeriumiks 

Põlevkivi üldgeoloogilise 
uurimistöö, geoloogilise 

uuringu ja 
kaevandamise loa 

annab keskkonnaamet 

Põlevkivi üldgeoloogilise 
uurimistöö, geoloogilise 

uuringu ja 
kaevandamise loa 
taotlus peab olema 

põhjalikum 

Põlevkivi kaevandamise 
loa kehtivusaega võib 

pikendada kuni 
30 aasta kaupa 



TÄNAN! 


