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PÕLEVKIVI RESSURSS NÜÜD JA TULEVIKUS 

Enno Reinsalu, volitatud mäeinsener, TTÜ emeriitprofessor 

Mis on põlevkivi? 

1.1 Määratlused 

Põlevkivi on orgaanilist ainet sisaldav kivim.  

Põlevkivi ei ole teaduslikult täpne ega ühene mõiste, pigem selle maarde leiupaiga 

esmarahva (eestlaste, indiaanlaste) keelend.  

Piisab, kui teada, et põlevkivi on kivim, mis õhkkuivas olekus sütib tuletiku leegist. Märksa 

täpsem on definitsioon, mille kohaselt põlevkivi on kivim, mille orgaanilisest osast võib 

saada >20% õli.  

Põlevkivi leidub kõikjal. 

1.2 Tehnilised omadused 

Põlevkivi kasulik komponent on orgaaniline aine, kerogeen, mille kütvus (= kütteväärtus), 

sõltub süsiniku, vesiniku ja hapniku sisaldusest ja on vahemikus 30...40 MJ/kg. Põlevkivide 

kütvus (5...20 MJ/kg) on võrdeline kerogeeni sisaldusega. Põlevkivi peamine väärtus on see, 

et kerogeen muutub utmisel õliks (tõrvaks). Õliandvus (= õli saagis) sõltub kerogeeni 

elementaarkooslusest. Parimad õliandjad on vesinikurikkad põlevkivid.  

Põlevkivi mineraalainest moodustavad suurema osa kasutud komponendid ballastaine, 

tingnimetusega savi- ja lubimineraalid, täpsemalt – terrigeensed ja karbonaatsed mineraalid. 

Ka vesi (niiskus) mida võib olla looduslikus kivimis kuni 40%, on ballast. 

Vähese, kuid olulise osa moodustavad kahjulikud lisandid, eelkõige väävel, mis võib esineda 

mitme ühendi ja mineraali näol. Alla 2% on väävlit USA Green Riveri ja Balti maardlate 

põlevkivis. On põlevkivisid, milles väävlit on kuni 8%. 

Põlevkivide liigitamine  

1.3 Liigitamine kasutamise alusel 

Eristame kolme põlevkivitüüpi: 

1. Lubjakas põlevkivi, mille ballastaines domineerivad (>60%) lubimineraalid 

(kaltsiit, dolomiit); sellese rühma kuuluvad Lähis-Ida ja Balti levila põlevkivid. 

2. Mergeljas põlevkivi, mille ballast koosneb enam-vähem võrdses osas lubi- ja 

savimineraalidest; tuntumad on Würtenbergi (Saksamaa) ja Green Riveri (USA) 

maardlate põlevkivid.  

3. Savikas põlevkivi, mille kasutu osa koosneb valdavalt (>60%) savimineraalidest jm 

terrigeensest materjalist; tüüpnäited on Eesti graptoliitargilliit, Rootsi maarjaskilt, 
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Volga (Venemaa), Bovtiši 
1
 (Ukraina), Irarti ja Bariba (Brasiilia), Maomini (Hiina) 

ning Austraalia leiukohtade põlevkivid. 

Lubjaka põlevkivi karbonaatmineraalide termilisel lagunemisel eraldub küll lisakogus 

kasvuhoonegaaside hulka kuuluvat süsihappegaasi, kuid samas seovad lubimineraalide 

laguproduktid väävli. Tänu sellele on lubjaka põlevkivi termilisel töötlemisel (põletamisel) 

vääveldioksiidi eraldumine minimaalne. Lubimineraalide poolest vaese ja väävlirikka 

põlevkivi kasutamine on võimalik vaid koos tõhusa väävlitöötlusega. 

Mitmed savikad põlevkivid sisaldavad märkimisväärses koguses metalle, millest töösturitele 

pakuvad huvi vanaadium, molübdeen, uraan ja veel mõned haruldased metallid. 

Teadaolevalt võib mõnegi põlevkivi summaarne metallisus ületada 1% raja. Aastail 

1949...52 toodeti Sillamäel graptoliitargilliidist ja 1965...69 Ranstadti (Rootsi) 

maarjaskildast uraani, vaatamata sellele, et seda metalli on nendes savikivides vaid 0,03%, 

seega paar suurusjärku vähem kui heas uraanimaagis. 

1.4 Liigitamine kvaliteedi alusel 

Kasutatakse paljusid kvaliteeditunnuseid. Meil on kasutada Karl Urovi koostatud andmebaas 

maailma 50 põlevkivi maardlast ja leiukohast, kus põlevkivi iga erimi kohta on kuni 30 

kvaliteeditunnust [1]. Kuigi andmestik on veidi vananenud (originaal dateeritud 1992. a) ja 

selles prevaleerivad Ida-Euroopa ning Aasia leiukohad, on see hea materjal statistiliste 

analüüsimeetodite rakendamiseks. Käideldes Urovi andmestikku faktoranalüüsiga, saab 

põlevkivi kvaliteeditunnuseid grupeerida olulisuse alusel ja tekitada üsna näitliku 

liigitussüsteemi, tuues välja peamised mõjurid (faktorid), mis suuremal või vähemal määral 

on seotud üldtuntud kvaliteeditunnustega. Valides faktoritest kõige kaalukamad näeme, et 

esimene, omaväärtusega 15,6%, on tugevalt seotud kerogeeni õliandvusega. Üldiselt 

arvatakse, et põlevkivi peamine kvaliteeditunnus on kerogeeni sisaldus ja sellega võrdeline 

kütvus. Faktoranalüüs seda seisukohta ei toeta vaid seob kütvuse järjekorras teise faktoriga 

(omaväärtus on 13,5%). Vaadeldes põlevkivileiukohtade paigutust diagrammil (Joonis 1), 

mille telgedeks on kaks mõjusaimat faktorit, näeme, kuidas põlevkivid jaotuvad nelja klassi: 

1. Parimad ehk universaalsed põlevkivid, millel on kõrge kütvus ja õliandvus 

2. Küttekivid, millel on hea kütvus, kuid keskmisest madalam õliandvus 

3. Õlikivid, millel on hea õliandvus, kuid keskmiselt madalam kütvus 

4. Kivimid, mida nende madala kütvuse ja napi õliandvuse tõttu ei saa pidada 

põlevkiviks.  

                                                 
1
 Vene keeles Boltõši maardla 
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Joonis 1. Põlevkivi maardlate, leiukohtade ja ilmingute paiknemine kvaliteeditunnuste baasil 

loodud faktordiagrammil. Nn geoloogilised objektid faktordiagrammi alumises vasakus 

nurgas on kivimid ja setted, mida pole põhjust nimetada põlevkiviks. Küll aga võivad mõned 

neist sobida kildagaasi ammutmiseks või metallide ekstraheerimiseks. 

1.5 Liigitamine kaevandamisväärsuse alusel 

1984. a aktsepteeris NSVL söetööstusministeerium minu metoodika uute põlevkivimaardlate 

perspektiivsuse hindamiseks [2]. Aluseks olid võetud tunnused, mis huvitavad 

majandushinnanguid tegevaid isikuid: 

1. Levila asustustihedus, millel on kahetine mõju – maardla hõlvamist raskendab nii 

väga hõre kui ka väga tihe asustus. 

2. Kütuse piirhind maardla asupaigas, ehk põlevkiviga konkureeriva kütuse hinnatase 

selles regioonis – mida kõrgem see on, seda kasulikum on kohalik põlevkivi. 

3. Maardla suurus, ehk geoloogiline varu – mida rohkem, seda kindlam on rajada 

tööstus. 

Faktoranalüüs, kaks peamist faktorit kogumõjuga 29,07 %
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4. Katenditegur ehk lasumi ja lasundi paksuse suhe – mida suurem, seda kallim toota. 

5. Kaevise (mitte puhta põlevkivi) kütvus – mida kõrgem, seda parem. 

6. Kaevise õliandvus – mida kõrgem, seda parem. 

7. Kerogeeni väävlisus – mida madalam, seda parem. 

Verbaalne skaala: hõre, tihe, kõrgem, parem, kindlam, kallim, sai arvväärtused ehk hinded 

0...5, mis omakorda said viidud vastavusse tunnustega. Selle hindamise metoodika alusel on 

reastatud mõned kaasajal huvi pakkuvad põlevkivimaardlad (Joonis 2).  

 

Joonis 2. Mõningate aktuaalsete põlevkivimaardlate järjestus kaevandamisväärsuse 

hindamismetoodika [2] alusel. Andmeallikad [1, 3]. Diagrammi äriplaanidega võrreldes näib, 

et kvaliteeditunnuste seas peaks olema ka niiskus, kaaskaevise osalus, kivimi mehhaanilised 

omadused jm, mida geoloogilises kirjanduses ei tarvitse olla, kuid mis tehnoloogiliselt on 

enam kui olulised. Näiteks ülikõrge niiskuse tõttu ei saa Bovtiška maardla kaevis olla 

samaväärne kukersiitpõlevkiviga. 

1.6 Eesti põlevkivivaru liigitamine 

TTÜ mäeinstituut on teinud mitmeid uuringuid Eesti põlevkivi ressursi hindamiseks. Üks 

olulisemaid oli Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tellimustöö aastast 2005 [5]. 

Selles kasutasime kukersiitpõlevkivi varu hindamiseks nn kaevandamisväärsuse indeksit, 

mille arvutamine lähtus teadmisest, et: 

1. Maavara kaevandamise kulu ja investeeringud on seda väiksemad, mida paksem on 

lasund ja õhem on katend (lasum). 
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2. Kauba saagis on seda suurem ja kvaliteet seda kõrgem, mida kõrgemad on kihindi ja 

põlevkivi kütvus. 

Teades põlevkivi lasumistingimuste ja kvaliteeditunnuste mõju majandusnäitajatele 
2
, 

arvutati välja kaubapõlevkivi energia tootmise suhteline maksumus Eesti maardla 

kaeveväljadel ja uuringuplokkidel ja suhestati see Estonia kaevanduse edelaosa varu 

tingimustega. Teisisõnu – Estonia mäeeraldise kõige viletsam varu sai indeksi väärtuseks 

i = 1. Sellest parem varu sai kõrgema ja halvem varu madalama indeksi. Maardla väljade 

indeks osutus olema vahemikus 0,5 (Tudu) ja 1,4 (Tammiku, Kohtla). Teisisõnu: Tudu välja 

varu tulukus on 50% Estonia kõige viletsamast varust ja Tammiku ning Kohtla varu 

kaevandamine oli 40% tulusam kui Estonias. Indeksi abil hinnatud kaevandamisväärsuse 

kaart on järgneva pildil (Joonis 3). 

 

Joonis 3. Eesti põlevkivivaru kaevandamise tulukustsoonid: 1 – põhjaosa, väga tulus varu; 2 

– keskosa, tulus varu; 3 – lõunaosa, vähetulus; 4 – perifeeria, kaevandamisväärsuseta varu. 

Kui palju on Eestis põlevkivi 

Eesti maavarade bilansis (31.12.2011) on kirjas 1,0 mlrd t kaevandamisväärset ehk aktiivset 

tarbevaru, 0,3 mlrd t aktiivset reservvaru ja 3,5 mlrd t passiivset, ehk kaevandamisväärsuseta 

varu [4]
 3

. Seega kokku 4,8 mlrd t. Eesti Energia Kaevanduste (EEK) käsutuses on 0,68 

mlrd t (14%) kogu varust ja 0,56 mlrd t (43%) aktiivsest varust.  

  

                                                 
2
 Metoodika vt Enno Reinsalu, 2008. Mäemajandus, http://digi.lib.ttu.ee/i/?164 

3
 Siinne varu esitamine miljardites tonnides, üks koht peale koma, vastab ressursi reaalsele mõõtemääramatusele, mis on 

+50 mln t. 

http://digi.lib.ttu.ee/i/?164
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Naftariikide tava kohaselt hinnatakse põlevkivi varu potentsiaalse 
4
 õli kogusega. Eesti 

Energia kaevanduste käsutuses oleva põlevkivivaru potentsiaalne õliressurss on 150 mln t 

(< 1 mlrd bbl) ehk sama palju kui Kuveidi tõestatud naftavaru
5
. Õliressurssi ei saa 

ekstrapoleerida väljapoole EEK kaevanduse valdusi, sest reservväljade varu õliekvivalent on 

madalam kui hõlvatud mäeeraldistel.  

Eelpool mainitud uuringu [5], mis käsitles põlevkivivaru suuruse ja kvaliteedi tingimusi, üks 

peamisi järeldusi oli, et põlevkivi varu aktiivsuse 1995. aastal arvutatud kriteeriumi 35 

GJ/m
2
 asemele võiks võtta 30 GJ/m

2
. Madalama kriteeriumi puhul saaksid aktiivseks Oandu, 

Pada, Permisküla, Puhatu, Seli, Sonda ja Uljaste uuringuväljade paremad plokid. Seejuures 

valdavalt Lääne-Viru maakonnas paiknevad Haljala, Kabala ja Kohala väljad aktiivse varu 

hulka veel ei jõuaks. Kaevandamisväärsuse piiri langetamisel kasvab aktiivne varu, kuid 

kuna tuleb arvestada ka keskkonnapiiranguid, saab põlevkivi kaevandamisväärse varu 

täpsema koguse määrata vaid vastava revisjoni alusel. Selle ettepaneku alusel arvutas TTÜ 

mäeinstituut Keskkonnaministeeriumi tellimusel 2010. a detsembris välja uued varu 

kogused, mida töö tellija ja maavarade komisjon ei ole seni avalikustanud. Uute 

kriteeriumite (energiatootlus >30 GJ/m
2
) puhul lisanduks aktiivset tarbevaru 0,9 mlrd t, 

aktiivset reservvaru 1,2 mlrd t ning prognoosvaru 0,1 mlrd t. Vastavalt väheneksid varu 

teised liigid. 

Mitte ühegi maavara varu ei saa kunagi täielikult kätte. On arvatud, et naftamaardla saagikus 

on ligikaudu 50%. Samas suurusjärgus on ka põlevkivi aktiivse tarbevaru väljamistegur. 

Kuni 15% tarbevarust osutub kaevandamise käigus olematuks – selgub, et see on 

geoloogilistest häiringutest rikutud. Ülejäänud 85% põlevkivivarust oleks kaevandatav, kui 

sellel ei oleks või kui sinna ei tekitataks hoidmist vajavaid objekte – teid, hooneid, 

kaitsealasid, mis kõik kokku vähendavad varu mitmekümne protsendi ulatuses. Suur osa 

varust läheb tarbija silmis kaduma tehnoloogilistes tervikutes – karjäärides 5...8%, 

kaevandustes 25...30%. Seetõttu, kui üritatakse arvutada põlevkivi ressursi piisavust 

lihtmoel, st jagades varu koguse aastatoodanguga, osutub tulemus tegelikult vähemalt kaks 

korda suuremaks.  

Suurim piirang varukasutusele on looduskeskkond - mitmesugused kaitse- ja hoiualad ning -

objektid. Ettekujutuse looduspiirangute mahust annavad diagrammid Joonis 4. 

                                                 
4
 Nimetame varu õlisisaldust potentsiaalseks, sest õliandvus määratakse laboratoorsete, mitte utmisseadmete abil. 

Laboratoorne saagis määratakse nn Fischeri retordis, tehnoloogiline saagis sõltub utmise tehnoloogiast.  

5
 Sellest ei tule teha ennatlikke järeldusi - Kuveidi naftavaru ei ole uuritud nii pika perspektiiviga kui Eesti põlevkivivaru. Kuveidi 

naftavaru võib edasise uuringu käigus suureneda ja Eesti õlivaru väheneda. 
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Joonis 4. Põlevkivi kaeve- ja uuringuväljade kattuvus looduskaitsealadega. Ühel 

ruutkilomeetril on ligikaudu 3 mln t potentsiaalset varu. Pildil vasakul töötavate kaevanduste 

väljad ja uuringuväljad, mille kaevandamisväärsuse indeks i >1, paremal – madala 

kaevandamisväärsusega (i < 1), valdaval passiivse varu väljad.  

Põlevkivi kasutamise maksustamisest 

Põlevkivi varu kasutamise maksustamine toimub Eestis kaevandamisõiguse hinna kaudu. 

Looduskasutuse maksustajate eesmärk on nende sõnutsi: "... muuta maavaravaru 

kaevandamine ja veeressursi kasutamine säästlikumaks ja vähem keskkonda koormavaks, 

võtmaks kasutusele uusi tehnoloogiaid ressursitõhususe tagamiseks." See on loosung. 

Tegelik ja mõistetav põhjus on fiskaalne, panuse lisamine riigikassase. Miks 

kaevandamisõiguse hind ei stimuleeri maavara varu paremat kasutamist, on lihtne ja 

loogiline – mistahes tehnoloogiline üritus selleks, et maavara täielikumalt väljata, suurendab 

keskkonnamõju. Ainus võimalus keskkonda kaevandamisega mitte koormata, on mitte 

kaevandada. Selle tee on Euroopa ning Põhja-Ameerika riigid ammu avastanud ja suunanud 

oma investeeringud keskkonnatuimadesse maadesse. Seda teed otsivad ka meie 

põlevkivitöösturid. 

Maavara kasutamise maksustamine on ühekülgne: 

Esiteks – maksustatakse ainult väljamist ja ka seda varu, mida kaevandaja ei välja, vaid 

kasutab kaevanduse peal või karjääri kõrval oleva objekti hoidmiseks. Kaevandamisega 

mittetegelevaid isikuid ja instantse, kes kasutavad riigi maavara maatoena oma objektide – 

teede, hoonete, kõlvikute, muististe ja mälestiste hoidmiseks, ei maksustata. Teisisõnu - 

kaevandamisõiguse tasu on ainult kaevandajate koormis, sest neilt on võimalik raha saada. 

Teised isikud ning instantsid kasutavad riigi maapõueressurssi tasuta ja rõõmuga.  

Teiseks – kaevandmisõiguse tasumäärad ei ole seotud maavara kvaliteediga ega 

kaevandamise kasumlikkusega. Millises tulukuse tsoonis kaevandamisväärsuse kaardil 
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(Joonis 3) kaevandus ka ei asuks, kaevandamishind on ühesugune. Ajal ja riigis, kus kõik 

teavad, miks maamaks on tsooniti erinev, võib tunduda arusaamatuna, miks maksustaja ei 

tea, kuidas maavara kvaliteet määrab kaevandamise tulukuse. Vastava vahendi, mäerendi – 

ressursi tulukusest sõltuva koormise, on keskkonnaministeerium oma maksustamistaktikas 

tahaplaanile jätnud. Selle üks esile toodud põhjustest on mäerendi arvutamise keerukus, mis 

häirib erihariduseta isikuid. Kuid mäerendi tõrjumises on oma osa ka mäetöösturitel, kellel 

oli vastumeelne näidata oma tegelikku tulukust. Sellest lähtuvalt võibki öelda, et järjekordne 

looduskasutusmaksude tõstmine pole mitte karistus vaid tagajärg. 

Arengukavadest 

TTÜ mäeinstituut on teinud mitmeid uuringuid arengukavade koostamiseks nii ettevõtetele 

kui ka valitsusasutustele. Üks mahukamaid ja keerukamaid, mille tellis Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeerium 2005. a, käsitles põlevkivivaru suuruse, kvaliteedi ja 

kaevandamise tingimusi [5]. Selles toodi välja põlevkivi varu kaevandamisväärsuse 

kriteeriumid, rajoneeriti maardla vastavalt kriteeriumitele ja tehnoloogilistele võimalustele. 

Samast uuringust pärineb ka varem kirjeldatud kaevandamisväärsuse indeks. Selle 

alusuuringu alusel koostati Keskkonnaministeeriumi poolt valitud isikute poolt praegu veel 

kehtiv põlevkivi kaevandamise ja kasutamise arengukava. Nüüd, kui on aeg teha uus 

arengukava või vähemalt kohendada kehtivat, tõsiste alusuuringute jaoks raha ei jätkunud. 

Arengut püütakse toetada vananenud alusuuringule. Seda ei saa pidada mõistlikuks, sest 

varasemates uuringutes, nii mainitud alusuuringus kuid ka mitmes neile järgnenud töös on 

õlitööstuse vajadusi ja võimalusi kui mitte ignoreeritud, siis vähemalt alahinnatud. 

Puudulikuks võib osutuda ka elektrienergeetika kütusebaasi hindamine, sest kehtiv 

põlevkivivaru aktiivsuspiir 35 GJ/m
2
 on määratud lähtuvalt tolmküttel töötavate 

elektrijaamade vajadustest kinnise elektrituru tingimustes. Samuti võin kinnitada, et uus, seni 

rakendamata aktiivsuspiir 30 GJ/m
2
 on intuitiivne.  

Samas, kui probleemi üldisemalt käsitleda, võib isegi nõustuda, et keskkonnaministeerium 

käitub ratsionaalselt, kui ei kuluta raha arengukava toetavatele teadusuuringutele. Märkis ju 

Riigikontroll oma viimati avaldatud aastaülevaates: "Valitsus on koostanud ligemale sada 

arengukava... Nendega ei arvestata ei rahajagamisel ega otsuste langetamisel."  
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PÕLEVKIVI CO2 JALAJÄLG EUROOPA LIIDU ENERGIAPOLIITIKAS 

Andres Siirde, TTÜ Soojustehnika instituut, professor 

Meelis Eldermann, Viru Keemia Grupp AS, juhatuse liige, tehnikadirektor 

EL Komisjoni poolt on väljatöötamisel direktiiv, millega kehtestatakse arvutusmeetodid ja 

aruandluse nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 98/70/EÜ. Viimati 

nimetatud direktiiv 98/70/EÜ bensiini ja diiselkütuse kvaliteedi kohta (FQD) on kehtestanud 

maanteesõidukitele ja väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele (sealhulgas 

siseveelaevadele) mootorkütuste tehnilise spetsifikatsiooni ja kütuse elutsükli jooksul 

tekkivate kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguse vähendamise eesmärgid.  

Mootorkütuste tarnijad peavad saavutama energiaühiku kohta (gCO2/MJ) 

kasvuhoonegaaside (KHG) jalajälje vähenemise minimaalselt 6% 2020. aasta lõpuks, 

võrreldes EL-i 2010. aasta fossiilkütuste KHG jalajälje keskmise tasemega.  

Tulenevalt FQD-st, alates 1. jaanuarist 2011 esitavad mootorkütuste tarnijad igal aastal 

liikmesriigi poolt määratud asutusele tarnitud mootorkütuste ja energia KHG intensiivsuse 

kohta aruande, mis sisaldab vähemalt järgmist teavet: 

a) iga tarnitud kütuse- või energialiigi kogumaht koos ostukoha ja päritoluga; 

b) kütuse elutsükli jooksul tekkivad KHG heitkogused energiaühiku kohta. 

KHG intensiivsuse baasnäitajaks, vaikeväärtusena kogu Euroopa Liidus 2010. a. müüdud 

fossiilkütuste energiaühiku kohta, on võetud 88,3 gCO2eq/MJ. Nimetatud vaikeväärtus on 

üks ja ühine kõikidele Euroopa liikmesriikidele. Eelnõu kehtestaks vaikeväärtusena ka 

erinevatest allikatest toodetud mootorkütuste KHG.  

Väljatöötamisel olev Eelnõu kehtestaks: 

• meetodi fossiilallikatest saadavate kütuste ja energia KHG heidete arvutamiseks; 

• meetodi fossiilkütuste KHG intensiivsuse võrdlusandmete arvutamiseks; 

• elektrisõidukites kasutatava elektrienergia KHG intensiivsuse arvutamise ja 

kontrollimise. 

Tabelis 1 on toodud, kirjapilti ja keelt muutmata, mõned Eelnõus esitatud erinevatest 

fossiilkütustest toodetud mootorkütuste KHG elutsükli intensiivsuse vaikeväärtused. 
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Tabel 1. Keskmised KHG elutsükli vaikeväärtused fossiilkütustele 

Feedstock source 

and process 

Fuel or Energy Placed 

on the market 

Upstream Unit GHG 

Intensity 

(gCO2eq/MJ) 

Lifecycle Unit GHG 

Intensity 

(gCO2eq/MJ) 

Conventional 

crude  

Petrol 5.2 87.5 

Diesel or gasoil 5.3 89.1 

Natural bitumen Petrol 24.7 107 

Diesel or gasoil 24.7 108.5 

Oil shale Petrol 49 131.3 

Diesel or gasoil 49 133.7 

Eelnõu ei ole leidnud konsensuslikku poolehoidu liikmesriikide poolt. Komisjonis hääletusel 

saadi poolthääli 87, vastu ja erapooletuid hääli oli võrdselt 128. Iga Euroopa liikmesriigi 

hääletamisel omandatav häälte arv sõltub riigi rahvaarvust. Näiteks Saksamaal ja 

Prantsusmaal on 29 häält, samal ajal kui Lätil ja Sloveenial on kummalgi vaid 4 häält. Vastu 

hääletasid Hispaania, Itaalia, Poola, Bulgaaria, Tšehhi, Eesti, Leedu, Ungari. Erapooletuks 

jäid Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Portugal, Belgia ja Küpros. 

Vastuhääletamise põhjused olid erinevatel riikidel erinevad. Eelnõu puudustena saab tuua 

järgmist: Eelnõu kohaselt mootorkütuste KHG intensiivsuse vähendamise täitmise kohustus 

on tarnijatel, siis see eeldab olulist administratiivkoormuse kasvu. Tarnijate poolt esitatud 

andmete kontrollimise kohustus lasub liikmesriigil, mis eeldab sõltumatute audiitorite 

kasutamist ja kontrollsüsteemi loomist. Eelnõus on esitatud konventsionaalsest naftast 

toodetud diiselkütuse elutsükli intensiivsuse vaikeväärtuseks 89,1 gCO2eq/MJ. EL st 

väljaspool kolmandates riikides (Venemaa, Aafrika, Ladina-Ameerika), toornaftast toodetud 

mootorkütuste vaikeväärtus ei ole piisavalt tõendatud, kuna toornafta tootmisel ei võeta 

arvesse toornafta tootmise kõiki KHG heitetasemeid, seega võib arvutamismetoodikas 

kahelda. Oldi arvamusel, et enne Eelnõu vastuvõtmist tuleks teostada selle majanduslik 

mõjuhinnang. 

Ülalesitatud tabelist on näha, et Eelnõus on põlevkivist diiselkütuse elutsükli intensiivsuse 

vaikeväärtuseks on võetud 133,7 gCO2eq/MJ. Nimetatud vaikeväärtus on Eelnõusse võetud 

Stanfordi Ülikooli professori Adam R. Brandt uuringust („Greenhouse gas emissions from 

liquid fuels produced from Estonian oil shale “Department of Energy Resources Engineering 

Stanford University, Prepared for European Commission - Joint Research Center November 
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19th, 2010). Dr Adam R. Brandt’ i uuringu lähteandmeteks on põhiliselt Alberta Taciuk 

protsessis (ATP) toodetud põlevkiviõli elutsükli KHG jalajälg ja lähtekütuseks on Colorado 

Green River leiukoha põlevkivi. Seega ei arvesta Dr Adam R. Brandt oma uuringus ja 

arvväärtuste leidmisel Eestis rakendatud põlevkiviõli tootmise, Eesti põlevkivi kui 

lähtetooraine, põlevkivi kaevandamise, selle transportimise jt. eripärasusi võrreldes tema 

poolt valitud Green River põlevkivi ATP protsessiga. Põlevkiviõli tootmises tekkivad 

kõrvalproduktid nagu koksigaas (mida kasutatakse energeetikas), põlevkivituhk (leiab 

kasutamist ehitusmaterjalide tööstuses), peenkeemiatooted jt. Dr Adam R. Brandt oma 

uuringus põlevkiviõli tootmisel tekkivaid kõrvalprodukte või jäätmeid majanduslikult 

põhjendatud tootena ei arvesta. Samas kõrvaltoodetele KHG elutsükli intensiivsuse 

mahaarvamisi võimaldab asjakohane standard (ISO 14044:2006). 

Põlevkiviõli tootmise kaasproduktiks on poolkoksi- või generaatorgaas. Näiteks tahke 

soojuskandja protsessis saadakse gaasi kõrge kütteväärtusega (35-40 MJ/Nm
3
), milline leiab 

kasutamist elektrijaamades kütusena soojuse ja elektri tootmiseks. Poolkoksgaasi 

energeetiline osa kogu pürolüüsi protsessil muundatud energiast (õli + gaas) moodustab 20-

23%. Seega on õige jagada pürolüüsi elutsükli KHG emisioon nii õli kui gaasi vahel. 

Põlevkivi õlist saadavale mootorkütusele tähendaks see elutsükli KHG intensiivsuse 

„krediidilist“ vähenemist või mahaarvamist 20-23% ehk põlevkiviõli pürolüüsiprotsessi 

KHG intensiivsusnäitaja, arvestatud mootorkütusele, oleks piirides 35-39 gCO2/MJ kohta. 

Põlevkiviõli tootmisel realiseeritakse jääksoojus (tuha jahutamine, pürolüüsprotsessis 

väljuvate gaaside soojuse jahutamine) ülekuumendatud auruna, mida kasutatakse 

elektritootmisel. Põlevkiviõli tootmine varustab end elektriga ise ja toodab lisaks elektrit 

välisvõrku müügiks. Otstarbekas on võrku antud elekter arvestada KHG krediidina maha 

kogu põlevkiviõlist toodetud elutsükli KHG intensiivsusest. Analoogselt toimitakse 

biokütustest toodetava mootorkütuste elutsükli KHG intensiivsuse leidmisel. Võrku ja müüki 

antavast elektrist ja soojusest krediidina mahaarvestatav KHG intensiivsusnäitaja ulatuks, 

sõltuvalt elektritoomise kasutegurist, väärtuseni 25 gCO2/MJ.  

Põlevkivi mineraalosa koosneb põhiliselt karbonaatidest ja savi-liiv mineraalidest. 

Mineraalosa termilisel töötlemisel lagunevad osaliselt karbonaadid ja tekivad 

klinkermineraalid. Sõltuvalt põlevkivi termilise töötlemise tehnoloogiast on põlevkivituhk 

kas otse või järeltöötlusena kasutatav tsemenditööstuses klinkrina. Näiteks, kui kasutust 

leiab 25% moodustunud tuhka, on võimalik arvestada mahaarvamist 25g CO2/MJ ulatuses. 

Põlevkiviõlitööstuse lisatoodeteks on peenkeemia, eelkõige 5-metüülresortsinool 99,5%, 

epoksüüdvaigud. Peenkeemiatoodete maht on täna ca 2000 tonni aastas ja nendele arvestatud 

kasvuhoonegaaside jalajälg annaks elutsükli KGH intensiivsusväärtuse mahaarvamist 

koguses ca 1-2 gCO2/MJ. 
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Põlevkiviõli tootmisel ja temast mootorkütuse tootmiseks kuluv CO2 jalajälg sõltub 

kasutatavatest tehnoloogiatest, tooraine kvaliteedist jne. ning ulatub piiridesse 130-150 

gCO2/MJ ja elutsükli KGH intensiivsusväärtuse mahaarvamine majanduslikult põhjendatud 

lisatoodete realiseerimisest võimaldab nimetatud jalajälge vähendada 120-125 gCO2/MJ 

kohta. 

Hetkel on toimumas intensiivne ja konsensuslik koostöös nii teadlaste, põlevkiviõli tootjate, 

kui Eesti riigi valitsusasutuste vahel, et välja töötada Eesti põlevkivist toodetud 

mootorkütustele teaduslikult põhjendatud jalajälje arvutusmetoodika eesmärgiga esitada 

metoodika Euroopa komisjonile muudatuste sisseviimiseks Eelnõusse ning asendada Dr 

Adam R. Brandt metoodika ja esitatud arvväärtused. 

Kokkuvõtteks 

Põlevkiviõli väärtustamine ja mootorkütuste ning madala, 0,1% väävlisisaldusega 

laevakütuste tootmine tagab tööstussektori edasise arengu ja konkurentsivõime karmistuvate 

keskkonnanõuete, samuti laevakütustele ja mootorkütustele esitatavate nõuete tingimustes.  

Põlevkivis sisalduv energia leiab pea täit võimalikku kasutust (väärtustub) kui tootes 

põlevkiviõli kasutatakse ära ka kaasnevaid saadusi, nagu poolkoks/generaatorgaasi, samuti 

tuha järelpõletamist ja jahutamist koos suitsugaasidega kas soojuse või elektri tootmiseks. 

Põlevkivituhk peab leidma kasutust tsemendi/ehitusmaterjalide tööstuses. Tuhaväljale 

ladestunud CaO rikas tuhk seob uuesti karbonaatidest tekkinud CO2. 

Eeldusel et Eesti Energia ja Viru Keemia Grupi rafineerimistehastes toodetud 

mootorkütustele hakkab kehtima hetkel olev Eelnõus toodud jalajälje piirang on Eesti 

tootjate põlevkivist toodetud mootorkütust võimalik müüa Eesti tarnijatele hinnanguliselt 

vaid ca 10%. Sellest tulenevalt: 

• Eestis on võimalik müüa vaid ca 60 000 tonni mootorikütust; 

• kogu diiselkütuse hind on eeldatavalt ca 10-15% madalam turuhinnast. 

Seega peavad EE ja VKG eksportima 540 000 tonni diiselkütust ja samal ajal imporditakse 

Eestisse sama kogus analoogset mootorkütust. 

Põlevkivi kui ressursi väärtustamine ning säästva ressursikasutuse arenguvõimalused saavad 

toetuda vaid meie oskustele ja teadmistele. Teadmisi ja oskusi on järjepidevalt endas kandud 

meie teadlased ja insenerid (valdavalt keemikud, soojustehnikud, mäetehnikud). 
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PÕLEVKIVI KASUTAMISE ARENGUKAVAD 

Keskkonnaministeerium 

„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008-2015“ (edaspidi Põlevkivi arengukava) 

koostamise ettepaneku kiitis Vabariigi Valitsus heaks 2006. aastal. Samal aastal moodustati 

Põlevkivi arengukava koostamiseks keskkonnaministri käskkirjaga töögrupp, nõuandev 

komisjon ja ümarlaud. Üle kahe aasta kestnud töö tulemusena valmis Põlevkivi arengukava, 

mis kinnitati Riigikogu 21.10.2008 otsusega ja selle elluviimiseks koostati rakendusplaan 

aastateks 2009-2012, mis kiideti heaks Vabariigi Valitsuse 28.05.2009 korraldusega nr 204. 

Põlevkivi arengukava rakendamise eest on vastutavaks määratud Keskkonnaministeerium 

(edaspidi KKM), kes koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM), 

Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ning Haridus- ja 

Teadusministeeriumiga (HTM) koordineerib arengukavas ettenähtud meetmete täitmist. 

Põlevkivi arengukava strateegilised eesmärgid, põlevkivivaru ja kasutamissuunad 

Põlevkivi arengukavas määratletud riigi huvi elluviimiseks on kolm strateegilist eesmärki:  

1) tagada Eesti varustatus põlevkivienergiaga ja kindlustada Eesti energeetiline 

sõltumatus;  

2) põlevkivi kaevandamise ja kasutamise efektiivsuse tõstmine;  

3) põlevkivi kaevandamise ja kasutamise keskkonnamõju vähendamine. 

Eesti põlevkivimaardla (joonis 1) koosneb 23st maardlaosast (uuringu- ja kaeveväljast), 

millest 13 välja on hõlmatud kaevandamisega. Maavaravarude koondbilansis on seisuga 

31.12.2011 arvel põlevkivi aktiivset tarbevaru 1,0 mld t, aktiivset reservvaru 0,3 mld t ja 

passiivset varu kokku ligikaudu 3,5 mld t. Põlevkivivaru kaevandati 15,86 mln t ja kadusid 

oli kokku 4,75 mln t. 
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Joonis 1. Eesti põlevkivimaardla skeem 

Põlevkivi arengukavas ettenähtud põlevkivi kasutamissuunad ajavahemikuks 2008–2015 on:  

1) elektri ja põlevkiviõli tootmiseks Eesti riigisisese tarbimise katteks;  

2) põlevkivi täiendavaks väärtustamiseks (mootorikütused, keemiatooted jms), 

kasutades selleks parimat võimalikku tehnoloogiat;  

3) kodumaise tsemenditootmise vajadusteks.  

Meetmed ja tegevused eesmärkide täitmiseks 

Esimene strateegiline eesmärk “Tagada Eesti varustatus põlevkivienergiaga ja kindlustada 

Eesti energeetiline sõltumatus”. 

Põlevkivivaru kaevandamismahu määravad riigi vajadused, keskkonnakaitse piirangud ja 

elanikkonna sotsiaalne taluvus. Põlevkivi arengukava alusel sätestati maapõueseaduses 

põlevkivi säästlikuks kasutamiseks põlevkivivaru kaevandamise piiriks kuni 20 mln t aastas 

ja pikemaajalises perspektiivis tuleb leida võimalusi põlevkivi aastase kasutusmahu järk-

järguliseks vähendamiseks elektri tootmisel. 

Eesmärgi elluviimisel tuleb riigi energiajulgeoleku jaoks tagada iga-aastane sisemaine 

elektritarbimine, vähendades pidevalt põlevkivi osakaalu elektrienergia bilansis. Praeguseks 

on Eesti kujunenud elektrit eksportivaks riigiks. Eksport elektrikaubanduses ületab impordi 

ja seega imporditava elektri osakaal ei näita enam Eesti elektrienergia sisemaise 
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kogutarbimise sõltuvust. Statistikaameti andmetel ületasid 2011. aastal toodetud 

elektrienergia kogused tarbimist 60% võrra. Samuti suurenes elektrienergia eksport 

võrreldes 2010. aastaga üle 20%. Statistikaameti andmetel on põlevkivi osakaal elektrienergia 

tootmises viimastel aastatel vähenenud. Kui 2009. aastal toodeti põlevkivist ligikaudu 98,1% 

elektrienergiast, siis 2010. aastal moodustas põlevkivienergia 85,2% ja 2011. aastal 84,5% 

kogu toodetavast elektrienergiast. Nähtub, et taastuvate ressursside osatähtsuse jätkuv tõus 

elektrienergia tootmisel. Sihtarv taastuvelektri brutotarbimises on 2015.aastaks 15% ning 

juba praegu on taastuvelektri tarbimise osakaal ca 13%.  

Selgitamaks kuidas on tagatud põlevkivi varu jätkusuutlik kasutamine tellis KKM 

2010. aastal Tallinna Tehnikaülikoolilt uurimustöö "Põlevkivikasutuse jätkusuutlikkuse 

tagamiseks põlevkivi kasutamissuundade määramine ja varu hindamine uute kriteeriumite 

alusel”, mille peamiseks tulemuseks on ettepanek seada põlevkivivaru kaevandamisväärsuse 

ehk aktiivse varu kvaliteedi alampiiriks energiatootlus 30 GJ/m2 
(praegu on see näitaja 35 

GJ/m2). Energiatootluse uue alampiiri väljatöötamisel on arvestatud muutunud 

majandusolukorra ja põlevkivi tarbimisel kasutatavate seadmete efektiivsuse kasvuga. 

Passiivse varu arvutamise alampiiriks jääb endiselt põlevkivi energiatootlus 25 GJ/m2. 

Kaevandamisväärsuse piiri langetamisel suureneb põlevkivi aktiivse varu hulk 

Eeloleva perioodi rakendusplaani (2013-2015) eelnõus on samuti planeeritud mitmeid 

tegevusi, nagu näiteks uute keskkonnatasude määrade kehtestamine aastateks 2016-2020, 

põlevkivivaru ümberhindamine kvaliteedi alusel, Tööstusheite direktiivi (THD) ülevõtmine 

Eesti keskkonnaõigusesse. Juba on alustatud parima võimaliku tehnika kasutamise 

tingimuste määramisega põlevkiviõli tööstusele, mis annab suurema võimaluse keskkonna 

kui terviku kaitsmiseks ja seisundi parandamiseks. Selleks on kokku kutsutud vastav 

spetsialistide töögrupp, kes peab töö lõpetama järgmisel aastal. 

Teise strateegilise eesmärgi “Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise efektiivsuse tõstmine” 

täitmiseks on põlevkivi kasutamise efektiivsuse tõstmine ehk põlevkivi väärtustamine, mille 

peamisteks võimalusteks on õlitööstuse arendamine ja keemiasaaduste tootmine. Kuigi 

Eestis on arvestatav põlevkivivaru, tehnoloogia ja erialased teadmised ning mõne aasta 

pärast saab tähistada põlevkivi kaevandamise sajandat aastapäeva, on praegu põlevkivist õli 

tootmine alles arendamisjärgus. 

Üheks oluliseks poliitikasuundumuseks säästva arengu printsiipide rakendamiseks ja 

ressursitõhususe saavutamiseks on ökoloogilise maksureformi läbiviimine eesmärgiga 

nihutada maksukoormust tööjõu maksustamist (tulumaks, sotsiaalmaks) keskkonnakasutuse 

maksustamisele (keskkonnatasud). Eestis on ökomaksureformi läbiviimist alustatud 2006. 

aastal, millal tõsteti oluliselt maavara kaevandamise õiguse tasusid ning teised 

keskkonnatasud. 2007. aastal koostas Keskkonnaministeerium Keskkonnatasude arendamise 

kontseptsiooni aastateks 2010-2020, mille eesmärgiks oli töötada välja põhimõttelised alused 
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ja ettepanekud keskkonnatasude tõhustamiseks, keskkonnatasude seaduse muutmiseks ja 

täiendamiseks aastateks 2010-2015 ning kavandada tasude muutmise suunad edasi kuni 

aastani 2020. Maavara kaevandamisõiguse tasu rakendamise eesmärgid on selle 

kontseptsiooni kohaselt järgmised: 

Maavara kaevandamisõiguse tasu rakendatakse, et motiveerida maavarade kaevandajaid ja 

kasutajaid: 

 kasutama maavarasid säästlikult;  

 võimalikult vähe kahjustama kaasnevaid loodusvarasid; 

 kasutama maardla varu võimalikult täielikult; 

 võimalikult vähe tekitama tootmisjääke ja tootmiskadusid; 

 võimalikult palju asendama maavarasid alternatiivsete materjalidega – st ergutama 

keskkonnasõbralikuma toorme kasutamist. 

Lisaks eeltoodule soovib riik saada tulu talle kuuluvate maavarade kasutamisest. Aastatel 

2008-2012 toimunud tasumäära muutused on toodud tabelis 1. 

Tabel 1. Põlevkivi kaevandamisõiguse tasu tõus aastatel 2008-2012. 

Aastad 2008 2009 2010 2011 2012 

Tasumäär arvestatuna eurodes 

1 tonni põlevkivi kohta 

0,73 

(11,5 

krooni) 

0,77 

(12,0 

krooni) 

0.92 

(14,4 

krooni) 

1,10 1,32 

2010. aasta jaanuaris on jõustunud Vabariigi Valituse määrus, mis kehtestas 

kaevandamisõiguse tasude määrad kuni aastani 2015-ni. Vabariigi Valitsus vaatas 2012. 

aasta septembris need määrad üle ning kehtestas uued tasumäärad kuni 2015. aastani. Uue 

määruse kohaselt hakkavad uued kaevandamisõiguse määrad kehtima maavarasid 

kaevandatavale ettevõtetele alates 01.04.2013 (Tabel 2). 

Tabel 2. Põlevkivi kaevandamisõiguse tasumäär, mis on kehtestatud 12.10.2012 jõustunud 

Vabariigi Valitsuse määrusega. 

Tasumäär alates 01.01.2013 01.04.2013 2014 2015 

Tasumäär arvestatuna eurodes 1 

tonni põlevkivi kohta 

 

1,39 

 

1,67 

 

2,00 

 

2,40 

Põlevkivi sektor on ilmselgelt kõige ulatuslikum mäetööstuse haru Eestis, mistõttu on 

arusaadav, et suurem osa kaevandamisõiguse tasudest laekub põlevkivi kaevandajatelt. 
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Aastate lõikes moodustasid põlevkivi kaevandamisest kaevandamisõiguse tasudest 64% kuni 

76% kõikidest laekunud maavaratasudest (Joonis 2). 

 

Joonis 2. Kaevandamisõiguse tasu laekumine maavara liikide kaupa (mln eurot) (kokku nii 

riigieelarvesse kui kohalike omavalitsuste eelarvesse) 

Maavaravaru efektiivse kasutamise osas on oluliseks näitajaks kadude vähendamine 

põlevkivi kaevandamisel. Allmaakaevandamisel tekkivad kaod tulenevad maa hoidmiseks 

jäetud tervikutest, mille maht võib olenevalt mäetehnilistest tingimustest ulatuda kuni 35%-

ni kaevandamiseks antud varust. Pealmaakaevandamise kaod on karjäärides ligikaudu 8%. 

Tegelikult võib kadude osakaal kokkuvõetuna edaspidi veelgi suureneda, kuna 

pealmaakaevandamist võimaldavad maardlaosad järkjärgult ammenduvad ja kaevandustest 

väljatava varu osatähtsus suureneb. Seega tuleb põlevkivi kaevandamise ja kasutamise 

efektiivsuse tõstmiseks leida eelkõige tehnoloogiline lahendus kaevandamiskadude 

vähendamiseks allmaakaevandamisel ning edaspidi peab senisest rohkem tähelepanu 

pöörama põlevkivi kaevandamise ja töötlemise protsessis kasutatava tehnoloogia 

arendamisele. 

Kadude vähendamine allmaakaevandamisel on päevakorral olnud väga pika aja jooksul. 

Kadude põhjuseid on mitu, kuid peamine nendest on tervikute jätmise vajadus rajatiste ja 

hoonete all ning maapinna vajumise tõkestamiseks kaeveõõnte kohal (teisisõnu maastiku 

säilitamiseks). Positiivse tulemuse annaks kaeveõõnte täitmine tarduva seguga. Seda 

küsimust uurivad jätkuvalt Tallinna Tehnikaülikooli Mäeinstituudi teadurid. Otsitakse 

lahendusi tarduvast segust keskkonnale ohtlike komponentide põhjavette leostumise 

takistamiseks, infrastruktuuriga seonduvat (leida kõige efektiivsem viis segu 

transportimiseks põlevkivi töötlemise kohast kaevandusse) ja protsessi maksumuse 

minimeerimise võimalusi.  
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Põlevkivi kaevandamisel on kadude tekkimine vältimatu. Põlevkivi kaevandamisõiguse 

tasude tõus 2006. ja 2010. aastal ei ole põlevkivi kadude kogust vähendanud. Aastatel 2000-

2010 moodustas hoidetervikutesse jäetav põlevkivi kadu veidi üle 20-23% maavara bilansis 

mahakantud põlevkivi kogusest (Joonis 3).  

 

Joonis 3. Põlevkivi kaevandamine ja kaod aastatel 2000-2011 (Allikas:Maa-amet, Eesti 

Geoloogiakeskus. Maavarade bilansid, 2000-2011).  

Jätkub põlevkivialase teadus- ja arendustegevuse teemade arendamine „Eesti 

energiatehnoloogia programmi“ (edaspidi ETP) kaudu, mis on üks Eesti teadus- ja 

arendustegevuse ning innovatsiooni (TA&I) strateegia „Teadmistepõhine Eesti 2007–2013” 

rakendusplaanidest. 2011. aastal toimus ETP rahastamismeetme II taotlusvoor (maht 

2,16 mln eurot), mis on suunatud T&A asutuste põlevkivienergeetika alus- ja 

rakendusuuringute ning infrastruktuuri täiendamiseks. II taotlusvoor keskendub põlevkivi 

kaevandamise ja kasutamisega seotud temaatikale: põlevkivi kadudeta ja keskkonnasäästlik 

kaevandamine, CO2 -vaba põlevkivielektri tootmise arendamine, uute põlevkiviõli 

tootmistehnoloogiate väljatöötamine, põlevkiviõli ja elektrienergia koostootmise tehnoloogia 

väljatöötamine, põlevkivist diiselkütuse või selle komponentide tootmine, põlevkivi 

töötlemise käigus tekkivate jäätmete – tuhk, aheraine – rakendusalade arendamine, 

soojusressursi senisest efektiivsem kasutamine. Projektide menetlemine jätkub ja meedet 

toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Osalemata rakendusprojektides ja tegutsedes 

ainult nn puhta teaduse vallas ei ole Eesti energeetika T&A asutused pikas perspektiivis 

jätkusuutlikud. ETP viiakse ellu HTM, KKM, MKM ja Põllumajandusministeeriumi 

vahelises koostöös. Programmi rakendamist koordineerib Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus. 
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Rakendusplaani 2013-2015 eelnõus on planeeritud tegevusteks uue põlevkivi arengukava 

2016-2030 koostamine, uuringud põlevkivialase teadus- ja arendustegevuse valdkonnas ning 

eelduste loomine rahvusvaheliste koostööprojektide elluviimiseks, samuti õppe- ning 

teadustöö tõhustamine ja eestikeelsete õppematerjalide koostamine ning kirjastamine. 

Kolmanda strateegilise eesmärgi “Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise keskkonnamõju 

vähendamine” täitmist iseloomustab põlevkivi töötlemisel tekkivate jäätmete (joonis 4) ja 

õhuheitmete kogus. Viimastel aastatel on põlevkivi kaevandavad ettevõtted teinud samuti 

suuri investeeringuid, et täita Euroopa Liidu rangeid keskkonnanõudeid. Üritatakse 

vähendada vee-, õhu- ja mürasaastet ning langetada järk-järgult energia omatarbimist. 

Otsitakse alternatiive fossiilkütuste kasutamisele. 

 

Joonis 4. Põlevkivi kaevandamis ja töötlemise jäätmete ladestamine (tuh t)  

Kuigi 2011. aastal töödeldud põlevkivi tonni kohta tekkinud jäätmete (poolkoks, koldetuhk) 

hulk tegelikult vähenes, siis elektri ja õli tootmiseks kasutatud põlevkivi kogus kasvas nii 

palju, et lõpptulemusena kogu jäätmete hulk suurenes. Samal ajal vähenes oluliselt 

kaevandamisel tekkiva aheraine hulk, seda aheraine killustiku kasutamise tõttu Kiviõli 

poolkoksimäe katmisel. Vajalik on tõhustada keskkonnamõju vähendamist tagavaid 

meetmeid nii põlevkivi kaevandamise kui ka töötlemisel kasutatava tehnoloogia osas, 

rakendades sealhulgas jäätmete saastetasu tõstmist. Elektri- ja soojusenergia tarbimine 

vähenes veidi 2009. aastal, põlevkiviõli tootmine ja müük on aga alates 2007. aastast 

suurenenud. Põlevkivitööstusega seonduv jäätmeteke näitas langust seega vaid 2009. aastal 

− vähenes peamiselt põlevkivituha ja aheraine kogus. 2010. aasta suurenes ka elektri müük 

avanenud vabaturgudel. Selline tootmismahtude suurenemine põlevkivitööstuses kajastub ka 

jäätmetekkes − 2010. aastal põlevkivikompleksiga seonduvad jäätmekogused olid viie 
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viimase aasta suurimad, kokku üle 16 miljoni tonni, mis moodustab kogu Eesti 

jäätmetekkest 83%. 2009. aastal oli põlevkivijäätmete osakaal 79%, 2008. aastal 77% kogu 

Eesti jäätmetekkest. 

2010. aastal saadi uurimistöö tulemusena ülevaade Ida-Virumaa põhjaveevarust ja põhjavee 

liikumisest Eesti põlevkivimaardla piirkonnas ning Eesti põlevkivimaardla 

kasutamisvõimaluse rajoneerimine keskkonnakaitse nõuetest (kaevandamistundlikkusest) 

lähtudes (I etapp). Koostades arengukava aastateks 2016-2030 on vaja teada põlevkivi 

kaevandamisvõimalusi aastani 2030. Praegu on need teadmised pealiskaudsed. Seepärast on 

oluline jätkata kaevandamistundlikkuse uurimist Eesti põlevkivimaardlas, et hinnata 

põlevkivi kaevandamise võimalusi ja tuua esile need piirkonnad, kus kaevandamisega 

tekitatud keskkonnamõju on võimalikult väike. 

Rakendusplaani 2013-2015 eelnõus on muuhulgas planeeritud ka põlevkivialase tegevusega 

seotud negatiivsete tervisemõjude kaardistamine, rakendusuuringute korraldamine 

kaevandamistundlikkuse määramiseks, kahjude kompenseerimisviiside väljatöötamine ja 

rakendamine ning põlevkivialase tegevusega seotud teabe vahendamine ühiskonnale. 

Vastavasisulisi uuringuid hakkab korraldama Tervise Amet. Kuigi varasemalt on tehtud 

mõningaid uuringuid otseselt kaevandustes töötavate inimeste tervise osas, siis puuduvad 

seni igasugused ülevaated põlevkivi kaevandamise ja kasutamise võimalikest 

tervisemõjudest kogu piirkonna elanikkonnale. Seega on täna võimalik vaid spekuleerida 

milline on selle tööstusharu reaalne mõju rahva tervisele. 

“Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030” (edaspidi uus Põlevkivi 

arengukava) 

Kuna Põlevkivi arengukava kestab 2015. aastani, kavandab KKM uue Põlevkivi arengukava 

aastateks 2016-2030 koostamist alustada juba aastal 2013. Selleks on käesoleval aastal 

tellitud uurimistöö, mille põhieesmärk on põlevkivi säästliku ressursikasutuse pikaajaline 

kavandamine. Töös tuleb anda hinnang aastani 2015 kehtiva Põlevkivi arengukava täitmisele 

ning seada aastateks 2016-2030 põlevkivi kaevandamise mahumäär ja kasutamise 

prioriteedid.  

Uue Põlevkivi arengukava koostamisel juhindutakse Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 

eesmärkidest ja tegevussuundadest, mille rakendusplaaniks on Eesti Keskkonnategevuskava 

aastateks 2007-2013. Keskkonnastrateegia eesmärk on maavarade keskkonnasõbralik 

kaevandamine, mis säästab vett, maastikku ja õhku, ning maapõueressursi efektiivne 

kasutamine minimaalsete kadude ja minimaalsete jäätmetega. 

Põlevkiviõli, põlevkivigaasi ning põlevkivist toodetud elektri- ja soojusenergia tootmise 

jätkamisel tuleb arvestada vältimatult kaasneva negatiivse keskkonnamõjuga. Põlevkivi 

kaevandamine ja töötlemine on kahjustanud Ida-Virumaa looduskeskkonda, pinna- ja 
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põhjavett, tekitanud jäätmeid ja õhusaastet. Võimaliku tervisemõju uuringud ei ole olnud 

järjepidevad. Seega tuleb esmalt need tervisemõjud kaardistada ja seejärel vajadusel leida 

leevendusmeetmed ning jälgida nende meetmete efektiivsust. 

Praegu pole energiavaldkonna arengukavade eesmärkides arvestatud muudatustega, mida 

toob kaasa elektrituru avanemine ja kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikute tasuta jagamise 

lõpetamine elektritootjatele. Lisaks vajadusele uuendada „Energiamajanduse riikliku 

arengukava aastani 2020“ ja „Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018“ tuleb 

koostada ka uus Põlevkivi arengukava aastateks 2016-2030. 

Arengukava planeeritavad eesmärgid on: 

I planeeritav eesmärk: Põlevkivi kaevandamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse 

keskkonnamõju vähendamine (kaevandamiskadude vähendamine kaevandamistehnoloogia 

täiendamise ja uuendamise teel). 

II planeeritav eesmärk: Põlevkivi kasutamise efektiivsuse tõstmine ja negatiivse 

keskkonnamõju vähendamine (töötlemistehnoloogia uuendamine). 

III planeeritav eesmärk: Tagada vajalik põlevkivi kogus Eestis elektrienergia 

varustuskindluse ja energeetilise sõltumatuse säilimiseks (põlevkivi senisest enam 

väärtustamine). 

Planeeritavatest eesmärkidest tulenevalt on arengukava ülesanded järgmised: 

 kirjeldada seoseid teiste valdkondade strateegiate ja arengukavadega; 

 teha põlevkivi kaevandamise ja kasutamise hetkeolukorra ülevaatlik analüüs; 

 koostada põlevkivi kaevandamise ja kasutamise prognoos aastateks 2016–2030; 

 määrata Eestis elektrienergia varustuskindluse ja energeetilise sõltumatuse 

säilimiseks vajaliku põlevkivienergia osakaal, tootmisvõimsuste maht ja struktuur 

aastani 2030 ning selle tagamiseks vajalik põlevkivi ressurss; 

 seada põlevkivi kasutamise arendamise eesmärgid; 

 määrata põlevkivi kaevandamist ja kasutamist mõjutavad piirangud ja kohustused; 

 kirjeldada põlevkivi turu regulatsiooni ja hinna kujunemise üldpõhimõtteid; 

 määrata meetmed põlevkivi kaevandamisest tuleneva keskkonnamõju 

vähendamiseks; 

 määrata meetmed põlevkivi kaevandamise tagajärgede likvideerimiseks; 

 määrata meetmed põlevkivi kasutamisest tuleneva keskkonnamõju vähendamiseks; 

 määrata meetmed põlevkivi kasutamise tagajärgede likvideerimiseks. 
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Arengukava koostamise protsess on avalik, sellesse kaasatakse asjaomaste riigiasutuste ja 

ettevõtete, kohalike omavalitsuste, organisatsioonide ning mittetulundusühingute esindajad jt 

protsessist huvitatud isikud. Arengukava koostamist koordineerib Keskkonnaministeerium. 

Arengukava töötatakse välja koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, 

Sotsiaalministeeriumiga, Rahandusministeeriumiga ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. 

Lisaks kaasatakse parema oskusteabe saamiseks eksperte ja omavalitsusliitude esindajaid. 

Arengukava koostamiseks moodustab keskkonnaminister oma käskkirjaga töörühma ja 

avalikkusega ning kohalike omavalitsustega suhtlemiseks ja erinevate huvigruppide 

ettepanekutega arvestamiseks komisjoni. Koostamise käigus tuleb arengukava eelnõu 

kooskõlastada kõigi asjaomaste valitsusasutuste, omavalitsuste ja ühiskondlike 

organisatsioonidega.  
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MAAILMA PÕLEVKIVID: KAS VÄLJAKUTSE TTÜ-le? 

Alvar Soesoo, Tallinna Tehnikaülikooli professor 

Enamus Eestimaa rahvast teab, et meie maal on põlevkivi kaevandatud aastakümneid ja 

seda, et põlevkivi on kuidagi seotud elektritootmisega. Eesti põlevkivi – kukersiit – on tõesti 

meie energeetiline sõltumatus, vähemasti niikaua kui me selle eest (ja sellega seonduva 

keskkonnamõju eest) maksta suudame ja tahame. Põlevkiviga ei seostu vaid elektritootmine, 

aga ka õlitootmine ja osake keemiatööstusest. Eestis on tegelikult kahte tüüpi põlevkivi. 

Vähemtuntud põlevkivi – graptoliit-argilliit, vana nimega diktüoneemakilt – on oluliselt 

madalama kütteväärtusega metalle sisaldav settekivim.  

Maailmas on põlevkivi tüüpe üsna palju. Enam kui 400 miljardi tonnini küündivatest 

teadaolevatest põlevkivivarudest jaotub enama kui 30 riigi vahel. Suurimad varud on teada 

USA-s, Venemaal, Brasiilias, Hiinas, Austraalias, Jordaanias, Iisraelis, Marokos ja mujal. 

Viimasel aastakümnel on huvi põlevkiviressursside vastu tõusnud kogu maailmas. Ühelt 

poolt on seda ajendanud naftahinna kiire tõus ning tarnete ebakindlus, teiselt poolt aga pidev 

energiatarbimise kasv kogu maailmas ning kiire majanduskasv mitmetes Aasia suurriikides. 

Nafta- ja gaasitootmine ja tarned on jätkuvalt poliitiline tööriist riikidevahelistes 

maailmajagamise suurtes mängudes. Rahvusvahelise ebakindluse kasvuga pööratakse pilgud 

kodumaiste ressursside suunas, seda vahel isegi riikides, kus naftapuudus ei kammitse isegi 

lähiaastakümnetel. Kui veel kümme aastat tagasi võis uskuda, et põlevkivitootmine ja -

ümbertöötlemine ei mahu tulevikus karmi keskkonnapoliitika raamidesse, ja räägiti isegi 

Eestis tootmise järk-järgulise vähendamise vajadustest, on viimase aja trendid selgelt 

vastupidised. Põlevkiviuuringud on intensiivselt käivitunud Lähis-Ida riikides ja Aasias.  

Uus lähenemine põlevkivile kui ressursile on pigem multidimensionaalne. Kui klassikalises 

tähenduses vaadeldi põlevkivi kui õli- ja elektritootmise toorainet, siis uuemad lähenemised 

vaatlevad mitmeid koos-produkte, selgitatakse madala kütteväärtusega toorme kasutamise 

võimalusi ning otsitakse võimalusi keskkonda vähemsaastavate tehnoloogiate 

rakendamiseks. Suhtumine põlevkivisse on muutumas kompleksemaks ja mõtestatumaks. 

Kahtlemata on üheks oluliseks lisatingimuseks, millega ei olnud paarkümmend aastat tagasi 

vaja nii suuresti arvestada, karmistuvad keskkonnanõuded. Ükski loodusvarade 

kasutamisega seotud tegevus ei ole keskkonda säästev. Nii sisaldab ka põlevkivi kasutamine 

endas keskkonnakaitselist, majanduslikku ja sotsiaalset mõõdet. Kahjuliku mõju 

minimiseerimine nimetatud kõigis mõõdetes eeldab tänapäeva ühiskonnas mõistlikkust 

ressursi kasutamise planeerimisel ja arenenud tehnoloogiat. See on väljakutse uutele 

uurijatele ja arendajatele. Kuid, kas me oleme ikka kõigeks selleks valmis?  

Ülikoolidel on siinkohal oluline osa spetsialistide ettevalmistamisel. Kaasaegne 

ettevalmistus peaks olema kompleksne ja katma kogu põlevkivi tsükli, ehk teiste sõnadega 

haarama enesesse uute maardlate otsingu, geoloogilise uuringu, esmase tasuvusuuringu, 
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kaevandamise aspektid, sh. keskkonnamõju, põlevkivi omadused, põlevkivi keemia, ja õli- 

ning põletustehnoloogiad ja lõpuks protsessi jäätmetega seonduvad küsimused. Lisaks sellele 

on täistsüklil ka sotsiaalne mõõde, mida peaks arvestama maardla ja tehnoloogiakeskselt.  

Tallinna Tehnikaülikoolil oleks kahtlemata suur potentsiaal seda tüüpi õppe-, arendus- ja 

teadustegevuse läbiviimisel mitte vaid Eesti, aga kogu maailma põlevkiviressursside võtmes. 

Meie teadmised on tekkinud enam kui 50 aastase kogemusega ning “sõna” teadmiste 

olemasolust on levinud üle maailma. Loomulikult on Eestil palju konkurente, seda nii 

“vanade tegijate” kui ka uustulnukate hulgas. TTÜ-s on mitmeid õppetoole ja 

laboratooriume, mis tegelevad põlevkivitsükli erinevate osadega. Mõttekas oleks nimetatud 

alastruktuurid kaasata ühtsesse põlevkivi täistsükli teadus-, õppe- ja arendusskeemi. 

Kahtlemata on vajalik arendada välja läbimõeldud rahvusvaheline (inglise keelne) 

põlevkivitemaatiline õppetegevus nii magistri- kui doktoriõppe tasemel. Valdkonna 

teadustegevus on mahtunud siiani vaid osaliselt riikliku finantseerimise raamistikku. Samas, 

kui arvestada Eesti võimalikku potentsiaali põlevkivivaldkonnas, oleks vaja luua riiklik 

meede sellise potentsiaali rakendamiseks. Samas on kindlasti arenguruumi 

põlevkivivaldkonna edendamisel ka TTÜ-l ja teistel Eesti ülikoolidel. Mõnes mõttes seisame 

praegu teelahkmel – kas tugevdame otsustavalt oma kompetentsi põlevkivi täistsükli õppe-, 

arendus- ja teadusvaldkonnas või anname oma kunagise positsiooni lõplikult käest. Selge on 

see, et vajadus sellelaadsete teadmiste vastu kasvab maailmas lähiaastatel olulisel määral. 

TTÜ teadlased võiksid selles vallas mängida keskset rolli.  
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INTELLEKTUAALNE OMAND PÕLEVKIVIVALDKONNAS, SELLE KAITSE 

Anu Nuut, intellektuaalomandi ekspert, TTÜ Virumaa Kolledž, Põlevkivi 

Kompetentsikeskus 

Intellektuaalne omand (IO) kui immateriaalne vara 

Tänapäeva kiirelt arenevas majanduskeskkonnas tõuseb materiaalse vara kõrval hinda järjest 

enam immateriaalne vara, millega tehingute tegemiseks ja väärtuse kaitsmiseks on vaja 

üldisi kokkuleppeid ja reegleid. Sellistele reeglitele tuginevat õiguste kogumit võib kõige 

üldisemalt pidada intellektuaalomandi kaitsemehhanismiks. Intellektuaalse omandi 

moodustavad õiguslikult kaitstavad loometöö tulemused, millega saab tehinguid teha ja 

vastavalt õigusaktidele õiguste kaitseks välja astuda. Immateriaalse vara moodustavad 

inimkapital, suhted, oskusteave, intellektuaalne omand, ärisaladused.  

Intellektuaalne omand sisaldab õigusi seoses kirjandus- ja kunstiteoste ning teadustöödega, 

esituskunstnike poolt teoste esitamisega, fonogrammidega, raadio- ja 

televisiooniülekannetega, leiutistega kõigis inimtegevuse valdkondades, teaduslike 

avastustega, tööstusnäidistega, kaubamärkidega, teenindustunnustega, kaubanduslike nimede 

ja tähistega, kaitsega kõlvatu konkurentsi vastu ja kõiki teisi õigusi, mis tulenevad 

intellektuaalsest tegevusest tööstuse, teaduse, kirjanduse ja kunsti alal. 

Intellektuaalomandi õigused võivad kuuluda kaubamärgi omanikule, teose autorile, leiutise 

autorile või omanikule, tööstusdisainlahenduse autorile või omanikule, lepingu alusel 

õigused saanud isikule, tööandjale, õigusjärglasele, riigile. Intellektuaalomandi puhul 

kaitstakse loometöö tulemust. 

Intellektuaalse omandi liigid on: 

 Autoriõigus 

 Autoriõigusega kaasnevad õigused 

 Tööstusomand 

Põlevkivi tootmise ja tehnoloogia arenduse valdkonnas puutume kokku eelkõige 

tööstusomandiga. Tööstusomandi kaitse objektideks on leiutised, kasulikud mudelid, 

tööstusdisainlahendused, kauba- ja teenindusmärgid, firmanimed. Lisaks mainitule kuulub 

tööstusomandi alla ka kaitse kõlvatu konkurentsi vastu, mis on vastuolus ausa tööstusliku ja 

kaubandusliku tegevusega. Tööstusomandi kaitse probleemidega puututakse kokku nii 

maapõuevarade kaevandamisel kui sellega kaasnevate tööstusliku tootmise tehnoloogiate 

arendamisel. 

Teadmuspõhisus 

Tänapäeval iseloomustab majanduskeskkonda üha enam uute teadmiste ehk teadmuse 

oluliselt suurenenud roll väärtuste loomisel. Nõudlus kasvab teadmuspõhiste toodete ja 
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teenuste järele, millest tulenevalt on ettevõtjad edukuse eesmärgil sunnitud tegema 

investeeringuid nii organisatsioonisisesesse teadmusloomesse kui väljaspool ettevõtet loodud 

teadmuse hankimisse. Teadmus on avalik hüve, mis toob kaasa ettevõtjatele nii uusi 

võimalusi kui ka probleeme. Uus idee, mis on üldsusele teatavaks tehtud, muutub kõigile 

kättesaadavaks ja kasutatavaks. Ühiskonna arengu seisukohalt on üldjuhul hea kui ettevõtja 

saab oma äri edendamiseks kasutada kellegi teise loodud uut tehnoloogiat või üldtuntud 

oskusteavet. Olukord muutub aga siis kui ettevõte ise on uue teadmuse looja või omanik ja 

tal tuleb tehtud investeeringud tagasi teenida. Ettevõtja huvid sel juhul on teised – 

omanikuna ja uue teadmuse loojana soovib ta seda ise kasutada ja samaaegselt võimaldada 

kasutamist ka teistele nii, et tema õigused poleks rikutud ja tootmine ning kasumi saamine ei 

kannataks. Võtmeprobleemiks teadmuse kommertsialiseerimisel on kontrollmehhanismi 

loomine, mis välistaks omaniku nõusolekuta tema loodud teadmuse kasutamise. Selle 

eesmärgiga ongi loodud intellektuaalomandi süsteem, et kaitsta omaniku huve ja 

probleemideta lahendada intellektuaalse omandi õiguskaitse. 

Intellektuaalset omandit käsitletakse eri valdkondades erinevalt: nt loomeinimestele on 

intellektuaalne omand tema idee, raamat, kunstiteos jmt, majandusteadlase jaoks on 

intellektuaalne omand eelkõige vara, juristi jaoks aga õigus. Intellektuaalse omandi olemuse 

avamisel on asjakohane integreerida selle majanduslik ja õiguslik pool. Majanduslik 

lähenemine rõhutab intellektuaalse omandi tähtsust majandusliku väärtuse loomise 

protsessis, õiguslik lähenemine aga keskendub õigustele loometöö resultaatide kasutamise 

osas.  

Intellektuaalse omandi õigusliku kaitse taktika valik peaks toetuma aga majanduslikule 

analüüsile ja ettevõtja strateegilistele eesmärkidele. Ettevõtjatele tuleb kasuks kui nad 

oskavad probleeme identifitseerida ja leida neile õigeaegselt lahenduse.  

Tänapäeval ei loo äripartnerid äristrateegiaid mitte üksnes konkurentide tõrjumiseks, vaid 

eesmärk on immateriaalsete varade rakendamine ja kaitse ning koostöö arendamine 

konkureerivate äripartneritega. Kuidas see toimib? Uue rikkuse loomise aluseks on 

teadmuspõhisus ja selle saavutamisel on intellektuaalne omand võtmetähendusega. 

Teadmistepõhises ühiskonnas koosneb ettevõtte vara materiaalsest ja immateriaalsest varast.  

Intellektuaalne omand ja ettevõtted 

Tavaliselt on ettevõttes materiaalset vara peetud ettevõtte seisukohalt esmaseks väärtuste 

loomisel ja konkurentsivõime suurendamisel. Järjest enam aga jõutakse äratundmisele, et 

konkurentsis on immateriaalne vara üha enam väärt ja rohkem tähelepanu suunatakse 

innovaatiliste ideede arendusse. Seega on intellektuaalne omand ettevõtte väärtuslik vara, 

mis annab nii tugeva turupositsiooni kui konkurentsieelise – ta annab ettevõttele ainuõiguse 

takistada teistel mingit toodet või teenust ärilistel eesmärkidel kasutada, vähendab 

konkurentsi sellele innovaatilisele tootele või teenusele ja võimaldab kindlustada oma 
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positsiooni turul. Kui ettevõte on piisavalt investeerinud teadus- ja arendustegevusse, siis on 

tal võimalik IO süsteemi vahendeid rakendades katta need investeeringud ning saada 

suuremat tulu. Ettevõtte võib saada täiendavat tulu IO litsentsidelt või IO omanikuna oma 

õiguste müümise teel teistele ettevõtetele (litsentsilepingud, rist-litsentseerimise 

kokkulepped jmt). 

Intellektuaalne omand on igale ettevõttele hindamatu vara, mida saab siduda ettevõtte 

arengustrateegiaga ja tuleb kaitsta. Siit ka vajadus ettevõtte IO varade ülevaatamiseks ja 

hindamiseks. Oluline on tajuda IO portfelle kui kõrgetasemelist asjatundlikkuse märki, mis 

aitab leida äripartnereid, laiendada ettevõtte profiili ja tõsta turuväärtust ning tagada 

ettevõttele hea maine. 

Seega tuleb väärtustada ka ettevõtte oskusteavet, mis hõlmab tarvilikke tehnilisi teadmisi, 

kogemusi, tootmissaladusi, teaduslik-tehnilisi lahendusi, mis on küll leiutise tasemel, aga 

mingil põhjusel jäänud patenteerimata. Ettevõtted soovivad hoida ranges saladuses oma 

eriteadmisi, tootmissaladusi ja muid uuenduslikke ideid. Patentimata ärisaladusi ja kogemusi 

ning tehnoloogilisi võtteid saab ka jagada teistega lepingute alusel, kuid lepinguga 

üleandmine on seotud riskidega (kui müüja annab üle oskusteabe, siis ta annab välja temale 

kuuluva tootmissaladuse, mis ei välista, et see saladus avatakse ka kolmandatele isikutele ja 

müüja kaotab konkurentide ees eelised). Turusuhetes osaleja tehnilist, tehnoloogilist ja muud 

ärialast teavet, samuti kaubanduslike läbirääkimiste teavet, tehingute, turu-uuringute ja 

muude asjaolude kohta käivat teavet loetakse ärisaladuseks. Üldjoontes mõistetakse 

ärisaladuse all igasugust konfidentsiaalset äriteavet, mis annab ettevõtjale konkurentsieelise. 

Probleemiks on ärisaladuste kuritarvitamine – see on teise turusuhetes osaleja ärisaladuste 

kasutamine konkurentsieeliste saamiseks, kui vastavad andmed on saadud seadusevastaselt 

või nende kasutamine on vastuolus teise turusuhtes osalejaga sõlmitud kokkuleppega. 

Ärisaladuse õiguskaitse saamiseks peab teave olema konfidentsiaalne, tal peab olema 

majanduslik väärtus ja teavet valdav isik peab olema tarvitusele võtnud kohased meetmed 

teabe konfidentsiaalsena või salajas hoidmiseks (konfidentsiaalsuse lepingud). 

Intellektuaalomandi kaitse ongi ettevõtte immateriaalse vara muutmine väärtuslikuks 

käegakatsutavaks varaks, millel on turuväärtus. See võimaldab ettevõtetel nõuda 

omandiõigust oma immateriaalse vara suhtes ning kasutada seda nii nagu iga teistki oma 

eraomandit. Ettevõtted on seda probleemi endale teadvustanud ja on algatanud IO varade 

dokumenteerimist, IO portfelli väärtustamist ja hindamist, uue tehnoloogia seiret ja IO auditi 

läbiviimist, IO strateegiate väljakujundamist. Teemade ring, mille tundmine ettevõtjale on 

soovitav, sõltub paljudest asjaoludest. Kuid on üks valdkond, millega peaks kursis olema iga 

ettevõtja – see on tööstusomandi õiguskaitse. Oluline on teada, kuidas kaitsta autorite ja 

ettevõtjate huve uute toodete loomisel, uue tehnoloogia rakendamisel, kuidas rakendada 

võõraid sh konkurentide lahendusi nii, et keegi ei saaks esitada süüdistusi kellegi teise 
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õiguste rikkumise kohta. Kaitsmata uued lahendused ja kaitsmata toodang on tõsiste 

probleemide allikaks. 

Põlevkivi tootmine ja tööstusliku tehnoloogia rakendamine on väga tihedalt seotud 

tööstusomandi õiguskaitse probleemidega. Uute innovaatiliste lahenduste väljatöötamine, 

oskusteabe rakendamine ja olemasolevate patenteeritud leiutiste kasutamine on kohalikele 

suurettevõtetele väga tuttav teema ning põlevkivivaldkonna suurettevõtted omavad 

märkimisväärseid patendiportfelle ning on uue tehnoloogia rakendamiseks esitanud uusi 

patenditaotluseid nii Eestis kui Euroopas kaitse saamiseks. 

Väikeettevõtetele võivad tööstusomandi õiguskaitse probleemid olla võõramad, mistõttu 

soovitame alati kindluse mõttes konsulteerida vastava valdkonna spetsialistidega. 

Patendiinfo eeluuringute läbiviimiseks ja oma ettevõtte intellektuaalomandi korrastamise 

eesmärgil võite pöörduda TTÜ VK Põlevkivi kompetentsikeskuse poole, kui aga tegemist on 

kaitsedokumentide taotluste vormistamise või kohtuvaidlustega, siis kindlasti 

patendivolinike poole. Informatsioon patendivolinike kohta on avaldatud Eesti Patendiameti 

kodulehel www.epa.ee. 

Põlevkivi Kompetentsikeskuse IO teadmusteenused ettevõtetele 

Põlevkivi Kompetentsikeskusest on võimalik tellida põlevkivi valdkonna patendiuuringuid 

ja laiema ülevaate saamiseks täiendavaid patendiinfo ülevaateid. Patendiuuringud on 

vajalikud antud valdkonnas uute lahenduste väljatöötamiseks, tehnoloogia arenduseks ning 

tööstusomandi kaitseks. Meie poolt pakutav teenus on vajalik uute lahenduste väljatöötamise 

algstaadiumis, et vältida asjatuid kulusid ning omada ülevaadet põlevkivi valdkonna 

olemasolevast oskusteabest, mis omakorda on abiks uute tehnoloogiate väljatöötamisel. 

Eeluuringud ettevõtte arenduseks on vajalikud, et veenduda milliseid lahendusi on mujal 

maailmas antud valdkonnas juba tehtud ja kas teie idee või väljatöötatud uus lahendus pole 

juba kellegi teise poolt kaitstud. 

Põlevkivi Kompetentsikeskusest võib tellida järgmiseid patendiinfo eeluuringuid: 

 Teemauuring 

 Tehnoloogiaseire 

 Firmauuring ja konkurentide seire 

 Infootsing 

 Täiendavad oskusteabe ülevaated  

Lisaks nõustame ja vahendame keerulisemate patendiuuringute tellimuste esitamist 

Patendiinfo Keskusesse (intellektuaalomandi audit, spetsiaaluuring, patendipere uuring, 

majandusliku mõju hindamine jt) ning kaitsedokumentide taotlemist ja dokumentide 

vormistamist patendivolinike kaudu. 

http://www.epa.ee/
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Tellimuste täitmisel tagame konfidentsiaalsuse. 

Kuidas vormistada tellimust? 

Tellimus vormistamiseks ja kooskõlastuseks võib tulla TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi 

Kompetentsikeskusesse Järveküla tee 75 (aeg on võimalik eelnevalt kokku leppida 

anu.nuut@ttu.ee, tel +372 578 77 289). 

Põlevkivi Kompetentsikeskuses täidetakse vastava tellimuse vorm ja sõlmitakse leping. 

Patendiuuringute puhul esitatakse tellijale vastavalt tellimuses kokkulepitule nõuetekohane 

aruanne/ülevaade, soovi korral lisatakse ka täistekstid huvipakkuvatest dokumentidest. 

KASUTATUD MATERJALID: 

1. Joe Tidd, John Bessant, Keith Pavitt. Innovatsiooni juhtimine. Tehnoloogiliste, 

organisatsiooniliste ja turu muudatuste integreerimine. Tallinn, 2006, 584 lk; 

2.  Bryer Lanning G. Intellectual Property strategies for 21st century corporation: A 

shift in strategic and financial management. Hoboken, 2011, 322 lk; 

3. Jaak Ostrat. Kaitsmata toodang on probleemide allikas. Tallinn, 2006, 72 lk; 

4. Kairi Kurisoo, Virve Kaur, Pirjo Ant. Intellektuaalne omand. Tallinn, 2009, 175 lk. 

  

mailto:anu.nuut@ttu.ee
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KAEVANDUSÕIGUSE TASU JA KOHALIK OMAVALITSUS EILE, TÄNA, 

HOMME 

Veikko Luhalaid, Vaivara Vallavolikogu esimees 

Läbi taasiseseisvunud Eesti kohalike omavalitsuste ajaloo on järjekindlalt arutlusteemaks 

olnud nö „ressursitasu“. Just see, mis laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Kui 

avaldatakse andmeid kohalike omavalitsuste finantsvõimekuse kohta, siis alati on edetabeli 

esimene ots teada- Harjumaa „kuldne ring“ ja Ida-Viru kohalikud „naftašeigid“. 

Läbivalt on päevakorda kerkinud küsimused, kas see on õiglane, et varu on üldrahvalik, kuid 

hüve saavad kasutada vaid valitud? 

Kuidas tekkisid kaevandused kohalike omavalitsuste territooriumile?  

Või hoopis tekkisid omavalitsused kaevanduste aladele?  

Miks ei laeku „ressursitasude“ kõrval kaevandusomavalitsustele arvestatavat üksikisiku 

tulumaksu? 

Kas keskkonnatasud ei peaks minema sihtotstarbeliselt keskkonna hüvanguks?  

Miks on siis „ressursimaksust“ laekuva tulu tagasiviimine keskkonda siiski 

proportsionaalselt üliväike võrreldes tuluga? 

Kas on õigustatud, et keskkonnatasude arvelt ehitatakse omavalitsuses mõisalosse ja 

kultuuripaleesid? 

Kas 70/30 on õiglane % , või 50/50, või 25/75, või hoopis 0/100? Kuidas asi algas? 

Milline on olnud kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuva „ressursimaksu“ ajalugu?  

Kas kokkulepped riigiga on kokkulepped?  

Miks on nö „ressursivallad“ raskustes ruumilise planeerimisega ja millised oleks võimalused 

need probleemid kõrvaldada? 

Milline oleks kohalikke omavalitsusi rahuldav olukord?  

Kas on õige, et suurte keskkonnatasude lootuses, on kohalikud omavalitsused 

kaevandusettevõtete pantvangid?  

Kui suur on üldse meie kohalike omavalitsuste huvi ettevõtluse arendamiseks tänase 

maksusüsteemi valguses?  

Kas keemia-, õlitööstus ja tuule- ja tuumaenergia- ettevõtte ja riigi huvi, kuid omavalitsuse 

mure? 

Mida on meie „ressursivallad“ ise ette võtnud, et laekuvast ressursitasudest aidata ka 

naabreid, kellele tasu ei laeku, kuid kelleni mõjud laienevad?  
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Keskkonnamõjude hindamine ja strateegiline hindamine- kas šablooni järgi „mütsi 

pähetõmbamine“? 

Olen töötanud ühes nö „ressursivallas“ pea 12 aastat vallavanemana ja juhtinud 7 aastat Ida-

Viru Omavalitsuste Liitu ja sellele kogemusele toetudes, püüan käesoleva konverentsi 

raames anda ülevaate kuidas oleme läbi nende aastate otsinud vastuseid neile küsimustele ja 

kuhu oleme täna jõudnud. 
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TOODANGU MAKSUSTAMINE JA SELLE MAJANDUSLIK EFEKT 

Priit Rohumaa, juhatuse esimees, AS Viru Keemia Grupp 

Riigi eesmärk põlevkivi sektori maksustamisel 

Iga maapõues leiduv maavara on riigi ja rahva oma. Riik ja ettevõtted peavad ressurssi 

kasutama säästlikult ja sellisel moel, et see majandusele maksimaalselt tulu tooks. Põlevkivi 

ressurss on täna Eestis kasutusel olevatest maavaradest kõige suurema lisandväärtusega. 

Riigile on väga tähtis omada kodumaisel toorainel tugevaid tööstusharusid, mis läbi tooraine 

väärindamise annaks riigile eksporditulu ja looks töökohti. Mida pikemaks on suudetud 

riigis arendada ahel maavara kaevandamisest kuni kõrge lisandväärtusega produktide 

tootmiseni, seda rohkem tõusevad ka riigi otsesed ja kaudsed tulud. 

Makse on erineva sisu ja suunitlusega. Erinevate riiklike maksude mõju sektorite arengule 

on väga erinevad. Seetõttu saab riik läbi maksude tootjatele ja tarbijatele näidata, mis on riigi 

huvi sektori arengul. 

Riik ei tohi maksimeerida ühte konkreetset maksu - olgu see siis ressursitasu, tulumaks või 

õlimaks, vaid peab vaatama väärtusahelat laiemalt ja maksimeerima riigi maksutulusid üle 

pikema perioodi. 

Tänane situatsioon 

Eestis on täna põlevkivi mitmeid kasutusvaldkondi. Põlevkivist saab toota tsementi, otse 

soojus- ja elektrienergiat, õliprodukte ja kemikaale, gaase. Kõik need sektorid on riigile 

vajalikud, sest väärtustavad maa seest kaevatud põlevkivi. Kahtlemata on nendel sektoritel 

erinevatel aegadel erinev lisandväärtus riigi SKT-sse, maksubaasi ja ekspordibilanssi. Riigil 

on hea omada pikaajaliselt kõiki neid sektoreid, kuid kindlasti tekib riigil küsimus - milline 

neist väärtusahelatest loob kõige enam lisandväärtust ja mille arengut eelistada.  

Selle prioriteetse valdkonna väljaselgitamine on oluline just seetõttu, et põlevkivi ressurss on 

tänaseks muutunud riiklikult piiratud 20 miljoni tonni kaevamisega aastas ja defitsiitseks 

ressursiks. Seega on riigil vaja täpselt välja öelda, mis on riigi ja rahva soov nende erinevate 

sektorite arengus. Kapitalimahukates sektorites ei saa ehitada tootmisvõimsusi igaks juhuks. 

Peab olema väga selge arusaam, et valmis ehitatud tehased saavad töötada aastakümneid. 

Põlevkivi väärtusahela väljaarendamine on oma olemuselt väga kapitalimahukas. Ligi neli 

eurot tuleb investeerida sektori ahelasse (kaevandamine, õlitootmine, energiatootmine), et 

saada üks euro konsolideeritud käivet. Seega investori silmis on tegu väga suure 

investeerimise riskiga. Planeerimise faasist kuni täisvõimsusel tehaseni võib minna 7-10 

aastat. See on väga pikk investeerimise faas ja seetõttu investeerimisotsuse tegijad vajavad 

stabiilset majandus ja maksukeskkonda. Riik peab aktsepteerima, et selles sektoris vajavad 
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ettevõtted vähemalt 20% kasumlikkust, et tagasi maksta investeeringuteks võetud suuri 

laenukohustusi. 

Riigil on mõistlik toetada sellist väärtusahelat, mis tekitab maksimaalset lisandväärtust ühe 

põlevkivi tonni kasutusele võtmisel. Sektori ettevõtete analüüsid on näidanud, et õli ja 

kemikaalide väärtusahel on juba täna kõige suurema lisandväärtusega. Lisaks on õli ja 

kemikaali suunal väga suur arengu potentsiaal toodete täiendaval vääristamisel. Samas on 

täna vaid 25% ulatuses aastasest põlevkivi kaevemahust töötavaid õlitehaseid. Seega päris 

suured investeeringud on vajalikud selleks, et suurendada põlevkivi kasutuse proportsioonis 

õlitootmise osakaalu.  

PriceWaterhouseCoopersi tehtud „Põlevkiviõli väärtusahela majandusliku mõju hinnangu“
*
 

järgi oli 2010 aasta numbrite alusel riigi otsene ja kaudne maksutulu ligi 12€ ühe 

põlevkivitonni ümbertöötlemisel. See sisaldab kõiki makse alates tööjõust kuni aktsiisideni, 

mis sektoriga kaasneb. Täna võib juba kindlasti öelda, et aastaks 2015 tõuseb eelkõige tänu 

tööjõukulu kasvule ja maksude järsule tõusule riigi tulu põlevkivi ümbertöötlemise tonnilt 

üle 15€. See number ei sisalda veel investeeringu faasis riigile laekuvaid maksutulusid. 

Minu hinnangul vajab sektor tänasest veel 1.5-2.5 miljardit eurot investeeringuid, et välja 

ehitada uued õlitehased ja rajada mootorkütuste järeltöötlemise kompleksid. Sellist 

arengupotentsiaali teistes Eesti avatud sektorites ma ei näe järgmise 10 aasta perspektiivis. 

On tähtis aru saada, et sedalaadi kapitalimahukate sektorite puhul saab riik väga suure 

maksutulu juba projektide arendus-investeerimisfaasis ning esimestel käivitusaastatel. 

Samas, ettevõtetel võivad esineda suured ülekulud ja probleemid käivitusfaasis, mistõttu 

omanikutulu võib tekkima hakata alles kuuendal aastal alates projekti investeerimisotsusest. 

Seetõttu on riskid ja tulud riigi ning ettevõtete vahel väga erinevalt jaotatud. 

Ettepanekud 

Riik peab tegema kõik selleks, et sektori ettevõtted saaksid võimalikult kiiresti ellu viia oma 

plaanid ja vabastada suurem väärtus põlevkivist. Riigil on võimalus ja riik peab kaasa aitama 

sellisel moel, et vähendada investeerimisega seotud riske. Riigi tuge vajavad sektori 

ettevõtted nii Euroopa Liidu suunal seadusandluse loomisel ja kohandamisel ning eriti 

stabiilse maksupoliitika, majanduskliima hoidmises. 

Neid ettevõtteid ei olegi nii palju, kes suudaksid kiiresti Eesti põlevkivist õli potentsiaali 

kasutusele võtta. On väga tähtis mõista, et areng selles sektoris saab tulla ainult siis kui 

sektori ettevõtted julgevad investeerida. Kui Eestis ei oleks täna õlitööstuse sektorit, siis 

küllap riik pakuks väljast tulevatele investoritele erinevaid maksusoodustusi ja 

lisagarantiisid, et ettevõtted investeeriksid tootmise rajamisse. Erinevate riikide näitel on 

sellisteks soodustusteks investeerimisfaasis odavamad tööjõu maksud, madalam ressursitasu 

                                                 
*
 PWC uuring on kättesaadav http://www.vkg.ee/est/sotsiaalne-vastutus/vkg-eesti-riigi-majanduse-jaoks  

http://www.vkg.ee/est/sotsiaalne-vastutus/vkg-eesti-riigi-majanduse-jaoks
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esimestel tööaastatel ja madalam ettevõtte tulumaks; loomulikult ka pikaajaliselt tagatud 

ressursi baas. Tekib küsimus, et miks riik peaks soodustama? Aga sellepärast, et eelpool 

toodud majandusliku mõju analüüs näitab, et riik saab sellistes sektorites esimese kümne 

aasta jooksul kordades rohkem tulu kui riske võtnud investor.  

Kehtival maksusüsteemil on selgelt omad puudused, aga samas ka väga suured eelised 

järgmise kümnendi suurt arenguvajadust silmas pidades. Suur maksusüsteemi nõrkus on 

selles, et ettevõtete tulumaksu puudumine ei anna riigile võimalust sektori tulust 

proportsionaalselt osa endale saada. Seega tuleb kogu riigi soovitav maks panna sisendite 

poole peale. See on kohati juba viinud absurdsete näideteni nii vete kasutamises kui saaste ja 

ladestustasudes.  

Samas on olemasoleval maksusüsteemil ka väga positiivne pool. Eestis kehtiv ettevõtte 

tulumaksu puudumine on põlevkivi õli sektoris loonud võimaluse sektori arenguks ja riik on 

läbi täiendavate töökohtade, tehnoloogia arengu ja ekspordipotentsiaali suurenemise võitnud 

palju rohkem. Ressursi maksustamise eelistamine lõpptoote maksustamisele on samuti 

õigustatud tänases Eesti situatsioonis, kus ressurssi vajavad nii erinevad tööstusharud. Kuna 

ressurss on täna piiratud ja defitsiitne, siis ressursi kõrgem maksustamine aitab pigem kaasa 

säästvale kasutamisele ja tehnoloogiate arendamisele. Vähemalt teoreetiliselt peaks sellisel 

juhul ellu jääma kõige efektiivsemad ettevõtted. 

Seega kokkuvõtlikult võib öelda, et riik peab olemasolevat maksusüsteemi hoidma 

stabiilsena ja panema maksumäärad pikaajaliselt prognoositavalt paika. Sellisel juhul on 

sektori areng kõige kiirem ja riigi kogutulu sektorist üle pika perioodi kõige suurem.  
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PÕLEVKIVI KOMPETENTSIKESKUS 

Kalle Pirk, TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse juhataja 

Aastaid küpsenud vajadus põlevkivivaldkonnaga seotud teadmiste säilitamise ja 

arendamisega tegeleva organisatsiooni loomiseks leidis väljundi Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutuse regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise meetme toel ja Tallinna 

Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži baasil. 25.jaanuaril 2011.a. TTÜ Virumaa Kolledži 

struktuuriüksusena asutatud Põlevkivi Kompetentsikeskuse (edaspidi ka PKK) 

vundamendiks võib lugeda kolledži enam kui viiekümneaastase ajalooga kütuste tehnoloogia 

teadus- ja katselaboratooriumit, olulisteks partneriteks on Tallinna Ülikool, Eesti 

Maaülikool, Eesti Energia AS, Viru Keemia Grupp AS, Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, Kunda 

Nordic Tsement AS, Inseneribüroo Steiger OÜ, Ida-Viru Maavalitsus, Kohtla-Järve 

Linnavalitsus, Ida-Viru ettevõtluskeskus SA, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda MTÜ, Ida-

Virumaa Tööstusalade Arendus SA, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Rakvere 

Ametikool, Narva Kutseõppekeskus ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.  

2012. aasta sügiseks on komplekteeritud kogu PKK põhimeeskond vastavalt planeeritud 

struktuurile (Joonis 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Põlevkivi Kompetentsikeskuse struktuur 
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PKK eesmärgiks on moodustada kompetentsikeskuse näol rahvusvaheliselt tunnustatud 

arenguvõimeline institutsioon, mis oleks võimeline põlevkivivaldkonna ees seisvate 

väljakutsete lahendamisele kaasa aitama läbi vajalike ühisprojektide käivitamise, tagama 

teaduse ja ettevõtete (välis)koostöövõrgustiku jätkusuutlikkuse, olema põlevkivivaldkonna 

uuenduste oluline initsiaator ning looma eeldused põlevkivivaldkonna tootearenduse 

laiendamiseks, sellega seotud väikeettevõtluse tekkeks ja rahvusvahelistumiseks. Lisaks 

regionaalse konkurentsivõime kasvule on kompetentsikeskusel veel üks oluline roll – olla nii 

erapooletu ekspert kui ka ühenduslüli erinevate osapoolte vahel. Näitena võib tuua sellised 

paarid nagu teadus - ettevõtlus, suurettevõtted – väikeettevõtlus, ettevõtlus – avalik huvi jne. 

Seejuures on oluline ligikaudu saja aasta jooksul kogunenud põlevkivitöötlemise 

kompetentsi säilitamine ja arendamine leidmaks uusi väljundeid nii riigisiseselt kui ka 

rahvusvahelisel tasandil. Eeltoodud ülesannete täitmiseks on PKK rajanud oma strateegia 

neljale tegevussuunale ja nende raames planeeritud tegevustele:  

1. Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratoorium 

• tahkete kütuste, eeskätt põlevkivide tehnoloogiliste omaduste analüüs ja termilise 

töötlemise meetodite uuringud;  

• põlevkivi termilise töötlemise produktide analüüs ja kasutusvõimaluste uuringud;  

• vedelkütuste modifitseerimise võimaluste ja ekspluatatsiooniliste omaduste 

uuringud;  

• uute teenuste ja metoodikate väljatöötamine. 

2. Teadus- ja uuringusuund 

• tegeleb alus- ja rakendusuuringute ja analüüsiteenuste pakkumisega ettevõtetele 

koostöös partneritega;  

• projektide algatamine, koostamine, koordineerimine, juhtimine koos partneritega 

vastavalt vajadusele ja arvestades strateegilisi suundi;  

• teaduskonsultatsiooni teenused;  

• intellektuaalse omandi nõustamis- ja koolitusteenus;  

• keskkonnakaitsealased konsultatsioonid. 

3. Ettevõtlussuund 

• üliõpilaste ja väikeettevõtjate innustamine, ettevõtlusega alustamise tehniliste ja 

informatsiooniliste võimaluste pakkumine;  

• suurettevõtete tulevikuplaanide koondamine;  

• VKE valdkondliku võrgustiku loomine;  

• inkubatsioonivõimaluste loomine spetsiifiliste laboripindade loomise ning teadus- 

ja ärinõustamise võimaldamise abil;  

• VKE-de poolt pakutud lahenduste tootestamise ning turundamise toetamine. 

4. Teadlikkuse ja kommunikatsiooni suund 

• valdkonnakonverentside korraldamine;  
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• avalikkusele suunatud teavitus- ja tutvustusürituste korraldamine;  

• põlevkivivaldkonna populariseerimine noorte hulgas;  

• PR – tegevused, veebileht www.pkk.ee;  

• õppereiside korraldamine;  

• informatsiooni vahetamine põlevkivivaldkonnas rahvusvahelisel tasemel. 

2012. aastal Põlevkivi Kompetentsikeskuses erinevates suundades läbiviidud tegevuste maht 

varieerub olenevalt spetsialisti/juhi tööleasumise ajast. Enim on jõudnud kütuste tehnoloogia 

teadus- ja katselaboratooriumi meeskond juhataja Rein Muoni ja vanemteadur Hella Riisalu 

juhtimisel – lisaks lepingulistele teenustöödele osaletakse teadusprojektides ning töötatakse 

välja uut katsemetoodikat ja valmistatakse ette uute teenuste pakkumiseks vajalike seadmete 

hankedokumente. Teadus- ja uuringujuht Margus Pensa teostab ekspertiisi 

Keskkonnaministeeriumi tellimusel, osaleb Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu korraldatud 

hanke hindamiskomisjoni töös ja valmistab ette erinevaid uurimustöid. Lisaks osales teadus- 

ja uuringujuht eksperdina kaevandusjäätmetealasel konverentsil Poolas. Intellektuaalomandi 

ekspert Anu Nuut loob intellektuaalomandi teenusstandardi, mille alusel kompetentsikeskus 

saab vastavaid teenuseid juba lähitulevikus pakkuma hakata. Ettevõtlusjuht Liis Sepp on 

alustanud inkubaatori „ärimudeli“ loomisega ja valdkondliku ettevõtete võrgustiku 

organiseerimisega ning on koostööpartneri esindajaks ettevõtluskonkursi „Ajujaht 2012-

2013“ korraldajatele. Teadlikkuse ja kommunikatsioonispetsialisti Annely Oone 

eestvedamisel toimub konverentsi „Põlevkivi – kelle rikkus?“ korraldamine, samuti on ta 

korraldanud õppepäevi, seminare ja õppereise. Lisaks on teadlikkuse ja 

kommunikatsioonispetsialisti õlul ka näituse organiseerimine TTÜ muuseumis ning 

õpilastele teaduslaagrite ja huviklubi korraldamine. 

Põlevkivi Kompetentsikeskus on oma tegevuse laiendamiseks rahvusvahelisele tasandile 

loonud kontaktid Rootsi Tööstusarenduskeskustega, Islandi Innovatsioonikeskusega ja St. 

Peterburgi Riikliku Mäeülikooliga, aga ka näiteks Mongoolia teadlastega ja mitme 

välismaise ettevõttega.  

Teadaolevalt sünnib koostööst enneolematu uus energia, mis võib ka mägesid liigutada. 

Liigutame mägesid koos!  

http://www.pkk.ee/

