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Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 

Arengukava koostamise vajadus tuleneb 

●Säästva arengu seaduse §st 12 

●Maapõueseaduse § 34 lõike 1 punktist 17 

 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2008-2015 

 

● 2006. aastal kiitis Vabariigi Valitsus heaks 
 arengukava koostamise  

● Arengukava kinnitas Riigikogu 21.10.2008 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2008-2015 

Strateegilised eesmärgid 

● Tagada Eesti varustatus põlevkivienergiaga ja 
kindlustada Eesti energeetiline sõltumatus 

● Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise 
 efektiivsuse tõstmine 

● Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise 
 keskkonnamõju vähendamine 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2008-2015 

Eesmärkide saavutamiseks elluviidud olulisemad 
tegevused 

● Põlevkivi kaevandamise ülempiiri (20 mln t/a) 
kehtestamine MaaPSs 

● Ülevaade Eesti põlevkivimaardla põhjaveevaru 
kvaliteedi ja liikumise kohta 
http://www.envir.ee/1191247 

● Eesti põlevkivimaardla kasutamisvõimaluse 
rajoneerimine kaevandamistundlikkuse alusel I etapp 
 http://www.envir.ee/1191247 
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Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2008-2015 

Eesmärkide saavutamiseks jätkuvad tegevused 

● Põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega 
 kaasnevate tervisemõjude kaardistamine 

● Eesti põlevkivimaardla kasutamisvõimaluste 
rajoneerimine (kaevandamistundlikkuse alusel) 
järgmised etapid 

● Parima võimaliku tehnika kasutamise tingimuste 
määramine põlevkiviõli tööstusele 

● Keskkonnatasude määrade analüüs ning 
kehtestamine 

 



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

● Valminud on uurimistöö „Põlevkivi kasutamise riikliku 
arengukava 2016-2030“ koostamiseks vajalike 
andmete analüüs“ aruanne 
(http://www.envir.ee/1191247) 
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Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Arengukava eesmärgid 

I eesmärk 

● Põlevkivi kaevandamise efektiivsuse tõstmine ja 
negatiivse keskkonnamõju vähendamine 

II eesmärk 

● Põlevkivi kasutamise efektiivsuse tõstmine ja 
negatiivse keskkonnamõju vähendamine 

III eesmärk 

● Haridus- ja teadustegevuse arendamine 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Seosed teiste arengukavadega 

● Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 

● Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 
21“ 

● Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ 

● Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 

● Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018 

● Looduskaitse arengukava aastani 2020 

● Riigi jäätmekava 2014-2020 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Seosed teiste arengukavadega 

● Transpordi arengukava 2014-2020 

● Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 

● Eesti teadus-ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
strateegia 2014-2020 

● Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 

● Eesti regionaalarengu strateegia 2020 

● Piirkondlikud arengukavad 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Kaastakse 

● Ettevõtted 

● Kohalikud omavalitsused 

● Organisatsioonide ja mittetulundusühingute esindajad  

● Huvitatud isikud 

● Eksperdid 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

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 

●Avalik protsess 

 

http://www.envir.ee/1191247


Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

 

Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava kinnitab 
Riigikogu 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Ajakava 

Põlevkivi arengukava 

koostamise ettepaneku 

heakskiitmine VV  

04.04.2013 (tehtud) 

KSH algatamine 02.02.2013 (tehtud) 

KSH programmi heakskiitmine  2014. veebruar 

KSH aruande heakskiitmine  2013. august 

Põlevkivi arengukava 

heakskiitmine 

2014. november 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030  

Arengukava koosneb neljast peatükist 

I peatükk 

● Antakse ülevaade põlevkivi kaevandamisest, varust, 
kaevandamistehnoloogiast, põlevkivi vajadusest, kasutamisest 
ja kasutamise võimalustest 

● Käsitletakse põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega 
kaasnevat mõju looduskeskkonnale (elusloodus, välisõhk, vesi, 
jäätmed) 

● Esitatakse ülevaade põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega 
kaasnevast sotsiaalmajanduslikust mõjust 

● Käsitletakse põlevkivivaru ressursi pikaajalist planeerimist 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

II peatükk 

● Käsitletakse põlevkivi kaevandamise ja kasutamise alast 
haridus- ja teadustegevust 

III peatükk 

● Eesmärgid ja eesmärkide saavutamiseks kavandatud meetmed 
ja tegevused ning vastavad indikaatorid 

IV peatükk 

● Esitatakse juhtimisstruktuur ja maksumuse prognoos 
arengukava elluviimiseks 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

● Eesti põlevkivimaardla on üleriigilise tähtusega 
maardla, mis asub Lääne- ja Ida-Virumaal ja on 
jagatud 23ks maardlaosaks 

● Seisuga 31.12.2012 on põlevkivi varu 
keskkonnaregistri maardlate nimistus arvel 4774,1 mln 
tonni 

● Seisuga 31.12.2012 on antud 20 põlevkivi 
kaevandamise luba, mis on jagatud 4 ettevõtte vahel 

● Põlevkivi kaevandamise maht on piiratud (20 milj t) ja 
see on jagatud kaevandajate vahel 

 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

 

 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Kasutatav kaevandamistehnoloogia 

● Pealmaakaevandamine  

 Kaod allmaakaevandamisel on ca 25-35% ja moodustasid nt 
2011. a 27,9% 

● Allmaakaevandamine 

 Kaod pealmaakaevandamisel on ca 10% ja moodustasid nt 
2011. a 8,2% 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Põlevkivivaru pealmaa- ja allmaakaevandamise jaotus. 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Põlevkivi kasutatakse 

● Elektri- ja soojusenergia tootmine 

● Õli tootmine 

● Tsemendi tootmine 

● Peenkeemia 

 

    



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

 

Kaubapõlevkivi kasutus valdkondade lõikes aastatel 2007-2012 

     

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Elektrienergia 13 975 11 744 9 310 13 736 13 919 12 689 

Soojusenergia 713 627 545 597 407 376 

Põlevkiviõli 3037 3311 3643 4123 4383 5208 

Tsement 289 287 125 175 223 173 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

 Kokkuvõte keskkonnamõjust 

Keskkonnamõju Kaevandamine Kasutamine 

Mõju välisõhule Mõõdukas koguses 

eraldub peenosakesi ja 

tekib müra, mis levib 

ümbritsevasse keskkonda. 

Põlevkivitööstusest 

pärineb märkimisväärne 

osa Eesti välisõhu 

saasteainetest, millest 

olulisemad on 

peenosakesed, 

vääveldioksiid (SO2), 

ning raskemetallid; 

põlevkivi töötlemisel võib 

tekkida ka tugeva 

lõhnaga ühendeid. 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

 Kokkuvõte keskkonnamõjust 

Keskkonnamõju Kaevandamine Kasutamine 

Mõju põhjaveele  Põhjaveetasemete 

alanemine, suurenenud 

veevahetuse intensiivsus. 

Suurendab survet 

sügavate kihtide 

veevarustuses 

kasutamiseks. 

Põhjavee kvaliteedi 

halvenemine (sulfaadid) 

Kasutamisel peamine 

mõju pärandreostusel 

 

Mõju jäätmete tekkele Otsene mõju  põlevkivi 

rikastamisel tekkiv 

aheraine  

Otsene oluline mõju  

põlvkivi tuha, poolkoksi ja 

fuusside teke 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

 Kokkuvõte keskkonnamõjust 

Keskkonnamõju Kaevandamine Kasutamine 

Mõju 

sotsiaaldemograaf

ilisele olukorrale 

Eelisolukorras on 

linnapiirkonnad, eriti Narva ja 

Kohtla-Järve elanikud, kust 

käiakse tööl ümberkaudsetes 

valdades paiknevates 

kaevandustes. Tööhõivest 

tulenev kasu jääb kindlasti 

alla tulule, mis kaasneb 

kaevandamis-piirkondades 

saadava ressursitasuga. 

Kaevandusmahu piiramine 

tekitab probleeme valdadele, 

kus toimub põlevkivi 

kaevandamine. 

 

Eelisolukorras on 

linnapiirkonnad, eriti 

Narva ja Kohtla-Järve 

elanikud, kust käiakse 

tööl linnas paiknevas 

põlevkivitööstustes. 

Kaevandusmahu 

piiramine ja sellele 

järgnev põlevkivi-

tööstuse kokku-

tõmbumine tekitab 

probleeme linnalistele 

piirkondadele. 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Põlevkivivaru ressursi pikaajaline planeerimine 

● Milline osa aktiivsest tarbevarust on tegelikkuses kaevandatav 
(kaevandamistundlikkus) 

● Kui kauaks jätkub kaevandatavat varu 

● Kas kaotada aktiivse ja passiivse tarbevaru majanduslik kriteerium 
(energiatootlus 35 GJ/m3) või tuua see madalamale 

● Kas põlevkivivaru iseloomustamiseks tuleks kasutusele võtta uusi 
kriteeriume nt õli tootlikkus või saagis, orgaanika sisaldus vms 

● Kasutamise aastamäär 

● Lubade andmise põhimõtted 

 

 

 

 

 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Näited probleemidest 

Kaevandamine 

● Põlevkivi kaevandamise kadu ei ole suudetud 
vähendada 

Elektri ja soojusenergia tootmine 

● 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 

 

    



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Näited probleemidest 

Põlevkivi kasutamine õlitootmisel  

● Uute tehnoloogiliste seadmete evitamise kogemus 
põlevkiviõli tootmisel on näidanud, et selleks 
kavandatud aeg osutub sageli pikemaks planeeritust, 
mistõttu põlevkivi vajadus selleks perioodiks on 
ebaselge 

 

 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Näited probleemidest 

Põlevkivi kasutamine tsemendi tootmisel 

● Ubja põlevkivikarjääri kaevandamismaht on piiratud, prognoosi 
kohaselt lõpeb varu 2022. aastal. Sobiva kvaliteediga põlevkivi 
on ka Põhja-Kiviõli põlevkivikarjäärides, kuid kaevandamisluba 
on antud KKT OÜle ja põlevkivi kasutatakse õli tootmiseks.  

. 

 

 

 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Näited probleemidest 

Põlevkivi kaevandamise mõju elusloodusele  

● Allmaakaevandamise mõju avaldub pikema aja jooksul, ulatust 
ja mõju konkreetsetele elustikurühmadele on raske 
prognoosida, kui kaevandamise mõju ei avaldu 
niiskustingimuste muutusena 

Põlevkivi kasutamise mõju välisõhule 

● Põlevkivi töötlemisel võib tekkida tugeva lõhnaga ühendeid. 
Lõhnareostus on häiring, mis põhjustab elanikkonnale stressi 
ning ärritust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Näited probleemidest 

Põlevkivi kaevandamise mõju põhjaveele 

● Põhjavee taseme alanemine mõjutab kaevandusala läheduses 
olevaid veest sõltuvaid maismaaökosüsteeme, mis Ida-Virumaa 
puhul on reeglina märgalad 

Põlevkivi kasutamise mõju põhjaveele 

● Põlevkivi kasutamise oluline mõju põhjaveele on põhjustatud 
jääkreostusest. Tänapäeva tööstusest pärinev reostus võib 
tekkida avariide tagajärjel, kuid selle allikat on raske kindlaks 
teha, kuna õlitööstused paiknevad varasema ohtlikult saastatud 
pinnase ja põhjaveega aladel (jääkreostuse pärandmõju). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Näited probleemidest 

Põlevkivi kaevandamise mõju elukeskkonnale 

● Puudub teave suletud allmaakaevanduste kaeveõõnte 
varisemisohtlikkusest. Varisemisohtlikud kaeveõõned võivad 
olla ohtlikud inimeste tervisele ja varale ning muudavad 
keeruliseks ehitus- ja planeerimistegevuse. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Näited probleemidest 

Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise mõju 
sotsiaaldemograafilisele olukorrale 

● Põlevkiviettevõtete hõivet mõjutavate otsuste (kaevandamismahu piiramine, 
keskkonnatasude suurendamine vms) tegemisel ei ole piisavalt arvestatud 
võimalikku mõju piirkonna tööhõivele ja sissetulekutele. Ei ole tagatud, et 
otsustega kaasnev kahju ületab soovitud tulu 

● Riik ei ole siiani määranud aktiivse põlevkivivaruga alasid, kus on ette 
nähtud põlevkivi kaevandamine. Passiivse põlevkivivaruga piirkondades on 
majandustegevus liiga piiratud. 

● Ida-Virumaale tagasi suunatavate keskkonnatasude osakaal on põlevkivi 
kaevandamisel ja töötlemisel tekitatud keskkonnakahjudega võrreldes liiga 
väike. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega kaasnev tervisemõju 

Probleemid 

● Puuduvad sellised tervisemõju uuringu tulemused, kus oleks 
inimeste tervist uuritud otseselt põlevkivi kaevandamise ja 
töötlemise mõjuga seoses. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 

Teadus- ja arendustegevus 

Probleemid 

● Eesti ülikoolides puudub õppekava, mis on koostatud otseselt 
põlevkivivaldkonna tehnoloogiate tundmisele ja kasutamisele. 
Arvestades Eesti põlevkiviteadmiste ajaloolist juhtrolli maailmas 
tuleb kaaluda rahvusvahelist põlevkivitehnoloogiat käsitleva 
õppekava (ühisõppekava) loomist Eesti ülikoolides. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tänan 
 
maris.saarsalu@envir.ee 


