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Põlvkonnad Eesti Põlevkivis 

• Nagu suurte organisatsioonide puhul sageli juhtub, on ka 
Eesti Põlevkivis töötajate vahetus toimunud korraga 
põlvkondade vahetuse kujul. 

Põlvkondade vahetusi on esile kutsunud
nii uute suurte tootmisüksuste käiku-
laskmine kui ka ajaloolised sündmused. 

• Sellest tulenevalt on hulk töötajaid
oma ametikohal töötamas pikka aega
(mida näitab ka pikaajalise töötamise
eest autasustatavate suur hulk) ja 
otsene vajadus noori spetsialiste pidevalt
juurde saada on olnud väike.



Põlvkonnad Eesti Põlevkivis 

• Lähima 10 aasta jooksul lahkub 
pensioniikka jõudmise tõttu Eesti 
Põlevkivi erinevatest allüksustest 
töölt eeldatavalt 25-30%
töötajatest (ligikaudu 1000 
töötajat). Nende hulgas lähevad 
pensionile ligi 300 kõrgharidusega 
spetsialisti.



Viimane suur põlvkond

• 1972-1975 ehitati Estonia kaevandus

• 1975-1977 saavutas vastvalminud kaevandus 
täisvõimsuse

Estonia kaevandus ehituse ajal Estonia kaevandus täna



•Estonia kaevanduses töötas
täisvõimsuse saavutamisel
2500 inimest

•Nendest oli tulnud osa 
suletud 2. ja 4. ning 
Käva-2 kaevandustest

•Ülejäänud (ca 1500 inimest) olid selleks värvatud noored 

spetsialistid ja kohapeal koolitatud kaevanduse ehitajad

Viimane suur põlvkond

Pealkiri siselehes Eesti Kaevur,
1975 aasta

Teade siselehes Eesti Kaevur,
1975 aasta



Viimane suur põlvkond

•Täna on ka noorimad viimasest suurest 
põlvkonnast 55 aastat vanad

•Silmapaistvad esindajad: V. Viilup, E. Loko, 

J. Bachmann, A. Viirlaid.

Väino Viilup Aivo Viirlaid Juhan Bachmann Enn Loko



Eesti Põlevkivi töötajate 

vanuseline struktuur 
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Ootused uuele põlvkonnale 

• Tänapäevane arusaamine majanduse s.h. Tööstuse 
toimimisest

• Teadmised keskkonnahoiust ja vastavatest 
regulatsioonidest

• Teadmised inimeste (organisatsiooni) juhtimisest

• Majandusarvestuse valdamine

• Infotehnoloogia valdamine

• Tööks vajalike keelte oskus

• Maailmas kasutatava tehnika tundmine

• Kaasaegsete kaevandamistehnoloogiate tundmine

• Sihikindlus ja usaldatavus (kuna on tegemist eluaegse 
ametiga)



Pakkumised tulevastele 
spetsialistidele ja juhtidele

• Huvitav töö ülemaailmselt hinnatud erialal 
(rahvusvahelisus)

• Osalemine Eesti Põlevkivi ja Eesti energeetika 
uuenemise protsessis (uue loomine)

• Võimalus õppimise ajal osaleda uurimistöödes ja 
praktikaprogrammides (tööandjate tugi)

• Edasiõppimise soosimine (elukestev õpe)

• Võimalus kaasa teha huvitav arenguetapp 
suurettevõttes (Eesti Põlevkivi)

• Võimalus anda enesele amet valdkonnas, millele on 
planeeritud inimpõlve pikkune arengulugu (veel 40 
aastat põlevkivitööstust)



TÄNAN!


