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1 Kasutatud lühendid

Lühend
Arengukava
Biokütuste transpordis
tarbimise stsenaariumid
0, 1…3
EcoSenseWeb (ESW)
(mudel)

EK
EL
Elektristsenaariumid 0, A,
B, C, C2 ja D
ELMAK
ENMAK
IER
KeHJS
KKM
KSH
Kvoodikaubandus

LEAP (mudel)

MKM
Põlevkivistsenaariumid 0,
1...8
Soojusetootmise
stsenaariumid 0, 1, 2

Selgitus
Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020
(ka ENMAK)
ENMAK KSH aruandes püstitatud biokütuste
transpordis tarbimise stsenaariumid (vt Tabel 8)
Euroopa energeetika-, kliima- ja
keskkonnaspetsialistide koostööna loodud ExternE
metoodika ja veebipõhine EcoSense tarkvara
energiamajanduse keskkonnamõjude kvantitatiivseks
(rahaliseks) hindamiseks
Euroopa Komisjon
Euroopa Liit
ELMAKis ja ELMAKi KSH aruandes esitatud
elektritootmise stsenaariumid (vt Tabel 4)
Eesti elektrimajanduse arengukava 2008-2018
Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020,
lühidalt arengukava
Institut für Energiewirtschaft und Rationelle
Energieanwendung, Univeristät Stuttgart
Keskkonnamõju ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seadus
Keskkonnaministeerium
Keskkonnamõju strateegiline hindamine
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega
kauplemise skeem, kus kaubeldavaks ühikuks on 1
tonn CO2 ekvivalenti
Long-Range Energy Alternatives Planning System,
Mudel LEAP on vahend stsenaariumitel põhineva
energia ja keskkonna vaheliste suhete
modelleerimiseks ja illustreerimiseks
Majandus- ja kommunikatsiooni ministeerium
ENMAK KSH aruandes püstitatud
põlevkivistsenaariumid (vt Tabel 5)
ENMAK KSH aruandes püstitatud soojusetootmise
stsenaariumid (vt Tabel 7)
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2 Hindamistulemuste lühikokkuvõte
Majanduse- ja kommunikatsiooniminister algatas energiamajanduse riikliku
arengukava aastani 2020 (ENMAK, arengukava) koostamise ja vastava keskkonnamõju
strateegilise hindamise 5.märtsil 2008. Keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm kiideti heaks keskkonnaministri poolt 7.mail 2008. ENMAKi rakendamisega
kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) viidi läbi arengukava
versioonile 6 (juuni 2008). KSH aruande koostamine kestis ajavahemikul 12. juuli kuni
6.oktoober 2008.a. Kuivõrd ENMAK tegeleb kolme valdkonnaga (elekter, soojus ja
transpordikütused), siis KSH käigus hinnati nende valdkondade erinevate
stsenaariumite rakendamisega seotud mõjusid keskkonnale, st looduskeskkonnale ja
sotsiaal-majanduslikule keskkonnale.
KSH käigus viidi läbi järgmised tööd ja jõuti järgmistele tulemustele:
1.KSH eksperdid andsid kvalitatiivse hinnangu ENMAKis püstitatud eesmärkide
kooskõlale riiklike ja rahvusvaheliste keskkonnaeesmärkidega. KSH ekspertrühma
hinnangul arengukavas püstitatud eesmärgid arvestavad rahvusvaheliste lepete,
Euroopa Liidu direktiivide ja Eesti strateegiliste planeerimisdokumentidega
võetud kohustusi.
2.KSH eksperdid andsid kvalitatiivse hinnangu ENMAKis püstitatud eesmärkide ja
kavandatud meetmete võimalikule keskkonnamõjule. Hinnangu tulemusena jõuti
järeldusele, et arengukavas püstitatud eesmärgid ja kavandatud meetmed on
suunatud keskkonnaseisundi parandamisele.
3.KSH käigus viidi läbi Elektrimajanduse arengukava 2008-2018 (ELMAK) KSHs
esitatud elektristsenaariumite (0, A, B, C, C2, D) tehnoloogiate-põhine täiskulude
analüüs, milleks kasutati EcoSenseWeb-mudelit. Elektristsenaariumite täiskulude
(tootmiskulud+väliskulud) võrdlus näitas, et ELMAK KSH aruandes esitatud viie
stsenaariumi rakendamise mõju keskkonnale, sh sotsiaal-majanduslikule
keskkonnale on väiksem stsenaariumite
C ja D korral ning suurem
stsenaariumite A ja B ning 0 korral.
4.Arvestades ELMAK KSH aruandes väikseima keskkonnamõjuga elektristsenaariumi
B eelistamist, näitas täiskulude kvantitatiivne analüüs, et võrreldes teiste
stsenaariumitega kaasnevad B-stsenaariumiga küll väikseimad väliskulud, kuid
tootmiskulude maksumus on seejuures kõrgeim. Vastukaaluks pakkus KSH
ekspertrühm välja ühe lisastsenaariumi (E), mille täiskulud on väikseimad.
5. Arvestades Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008-2015 eelnõus toodud
eesmärki hoida põlevkivi kaevandamise aastane maht 20 miljoni tonni piires ja
vähendada seda 15 miljoni tonnini aastaks 2015, varieeris KSH ekspertrühm
põlevkivielektri ja põlevkiviõli tootmise omavahelist suhet elektristsenaariumites (0, A,
B, C, C2, D ja E). Nendele stsenaariumitele pakuti lisaks 2 uut stsenaariumi
(stsenaariumid 7 ja 8), milles põlevkivi kaevandamise mahte vastavalt vähendati (10-15
miljonit tonni aastas) ja suurendati (25-30 miljonit tonni aastas). Kuivõrd siin on
lähemalt vaatluse alla võetud ka põlevkiviõli tootmine ja seosed põlevkivi
kaevandamisega, nimetatakse kõiki neid stsenaariume (9) üldistatult
põlevkivistsenaariumiteks.
6. KSH ekspertrühm viis läbi 9 stsenaariumi keskkonnamõju kvalitatiivse hindamise 27
kriteeriumi alusel. Kolme eksperdi kvalitatiivse hindamise tulemusena järjestusid nn
põlevkivistsenaariumid keskkonnamõju alusel järgmiselt: Stsenaariumid 7 ja E
(kõige väiksema keskkonnamõjuga), järgnesid stsenaariumid B, C ja C2, A, D, 8
ja 0 (kõige suurema keskkonnamõjuga).
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6.ENMAK KSH käigus koostati 9 põlevkivistsenaariumi mõju pikaajaline prognoos,
mis arvestab tootmise, tarbimise ja keskkonnamõju dünaamikat, eeskätt CO2 ja SO2
emissioone. Prognoosi koostamiseks kasutati mudelit LEAP. Pikaajalise prognoosi
(aastani 2030) kohaselt kaasneks suurim keskkonnakoormus CO2 emissiooni näol
stsenaariumiga 8 ja vastavalt väiksem koormus stsenaariumitega A ja B, SO2
emissiooni näol kaasneks aga suurim koormus 0-stsenaariumiga ja väiksem
stsenaariumitega 7, B ja A. (vastavad selgitused peatükis 11).
7.Soojuse tootmise stsenaariume ei ole arengukavas esitatud. ENMAK KSH eksperdid
pakkusid välja 3 stsenaariumi (0-stsenaarium ehk jätkub gaasistsenaarium,
põlevkiviõli/-gaasistsenaarium ja biomassistsenaarium). Kolme soojuse tootmise
stsenaariumi kvalitatiivsel hindamisel osutus väiksema keskkonnamõjuga
biomassistsenaarium.
8. Rahandusministeeriumi andmetel oli 2007.a. biokütuste osakaal transpordikütuste
tarbimises 0,06%. KSH ekspertrühm on seisukohal, et arvestades tänast olukorda ei
ole võimalik aastaks 2010 täita võetud kohustust suurendada biokütuste osakaalu
trandpordikütuste tarbimises 5,75%-ni. Arengukava meetmekavas kavandatud
taastuvenergia arengukava koostamine tähtaajaga 2010 üsna ilmselt ei jõua
võetud kohustuse täitmisele mõju avaldada.
9.Biokütuste tootmise ja tarbimise valdkonnas ei ole arengukavas stsenaariume
esitatud. ENMAK KSH ekspertrühm pakkus välja 3 stsenaariumi biokütuste 5,75%
osakaalu saavutamiseks vedelate transpordikütuste tarbimises aastaks 2010.
Stsenaariumite puhul lähtuti eeldustest, mil määral Eesti toodab ise või impordib rapsi,
et toota biokütust, või impordib biokütuseid. Eksperthinnangu tulemusena osutus
vähima keskkonnamõjuga stsenaarium, mille puhul Eesti impordib biokütust.
10.KSH ekspertrühm tegi arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise
tulemusena
ettepanekud
energiamajanduse
keskkonnamõju
vähendamiseks.
Ettepanekud puudutavad keskkonnatasude, st ressursitasude ja saastetasude, ning
aktsiiside tõstmist, eriti põlevkiviõli tootmisega seotud keskkonnakahju
piiramiseks ja põlevkivi kaevandamisega seotud aheraine taaskasutamiseks.
11. Kvoodikaubanduse edasiste arengutega seonduv määramatus loob Eesti
majandusarengu jaoks teiste EL liikmesriikidega võrreldes märkimisväärselt suuremaid
riske, sest sellega on haaratud ~80% kasvuhoonegaaside heiteid. Paljudes teistes
liikmesriikides ulatub see osa vaid 40-50%-ni koguheitest ning vastavalt on ka
mõjutused väiksemad.
12. Taastuvate energiaallikate baasil elektritootmine saab avaneva elektrituru
tingimustes areneda vaid toetusskeemide kaasajastamisel ning pideval täiustamisel.
Soodustariif elektritootmisele omandab veelgi suurema tähtsuse avaneva elektrituru
tingimustes. Järgmiste võrguühenduste loomine nii Skandinaavia kui ka Kesk-Euroopa
suunas aitab kaasa eriti tuuleenergia jõulisele arengule.
13.KSH käigus tegi ekspertrühm arengukava koostajatele ettepanekuid ENMAKis
püstitatud eesmärkide ja meetmete korrigeerimiseks, et vähendada energia tootmise ja
tarbimisega seotud negatiivset keskkonnamõju, sh sotsiaalset mõju. KSH ekspertide
põhimõttelisi ettepanekuid on arengukava täiendamisel arvestatud.
[14.Teave KSH aruande avalikustamise ja laekunud ettepanekute, küsimuste ja
vastuväidete kohta lisatakse KSH aruandesse pärast avalikku arutelu.]
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3 Sissejuhatus
Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2008. a korraldusega nr 13 algatati Energiamajanduse
riikliku arengukava aastani 2020 (ENMAK) koostamine (RTL, 17.01.2008, 5, 61).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse (KSH) algatas majandus- ja
kommunikatsiooniminister 5. märtsil 2008.a. Vastav ametlik teade ilmus Ametlikes
Teadaannetes 5. märtsil 2008.a.
(http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=816127).
ENMAK on energiasektori arengut suunav riiklik kava lähema kümnekonna aasta
perspektiivis. ENMAKis lõimitakse elektrimajanduse, põlevkivi kasutamise, biomassi
ja bioenergia valdkonna ning transpordikütuste kasutamise arengukavades, aga ka
teistes arengukavades (nt energiasäästu sihtprogrammis jt) toodud eesmärgid ühtseteks
energiamajanduse riiklikeks eesmärkideks. Energiamajandusena peetakse silmas
energiaressursside, sh elektri- ja soojusenergia ning vedelkütuste tootmist, tarbimist,
importi ja eksporti, samuti energia ülekandeliine (võrke) ning kõigi nimetatud tegevuste
korraldust.
Energiamajanduse arengukavas esitatud eesmärgid ja tegevussuunad on aluseks
riigieelarve vahendite iga-aastasel planeerimisel, energeetikaalase seadusandluse
kujundamisel ning riigiosalusega energiaettevõtete tegevuse suunamisel. Samuti on
ENMAK aluseks Euroopa Liidu struktuurifondide toetussummade taotlemisel ja
kasutamisel nii majandus- ja kommunikatsiooni- kui keskkonnaministeeriumi haldusala
valdkondades, näiteks energeetika, emissioonide, heitmekaubanduse ja jäätmekäitluse
valdkonnas.
Käesolev keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne (edaspidi aruanne) on
koostatud 7.mail 2008.a. keskkonnaministri poolt heakskiidetud KSH programmi alusel
(Lisa 19.1.).
Aruande koostamise aluseks on ENMAKi tööversioon (6) (seisuga juuni 2008), mille
majandus- ja kommunikatsiooniministeerium andis hindajatele üle 11. juulil 2008.a.
Üksnes ENMAK KSH töörühma poolt arengukava täiendamiseks tehtud ettepanekute
arvestamist arengukavas võrreldi ENMAKi tööversiooniga (7) (seisuga september
2008), mille majandus- ja kommunikatsiooniministeerium andis hindajatele üle 2.
oktoobril 2008.a. Muus osas võeti KSH aruande koostamisel aluseks tööversioon (6).
Käesoleva aruande koostas KSH ekspertrühm järgmises koosseisus ja rollidega:
Tiit Kallaste (töörühma liige; KSH metoodika koostamises osalemine, ENMAK
meetmete, elektri-, soojatootmise ja biokütuste stsenaariumite keskkonnamõju
kvalitatiivne hindamine, EL kliima- ja energiapoliitika analüüs, KSH aruande
koostamises osalemine),
Enn Kareda (töörühma liige; elektristsenaariumite tehnoloogiapõhiste väliskulude
modelleerimine ja omavaheline võrdlemine mudeli EcoSenseWeb abil),
Reeli Kuhi-Thalfeldt (töörühma liige; elektri- ja soojatootmise stsenaariumitega
kaasnevate keskkonnamõjude pikaajaline prognoosimine mudeli LEAP abil),
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Anton Laur (töörühma liige; KSH metoodika koostamine, põlevkivi-, soojatootmise
ning biokütuste stsenaariumide püstitamine ning nende keskkonnamõju kvalitatiivne
hindamine, KSH aruande koostamises osalemine),
Tea Nõmmann (töörühma liige; KSH metoodika koostamises osalemine,
majandusmõju peatüki koostamine ja KSH aruande koostamises osalemine).
Kaja Peterson (töörühma juht; KSH metoodika koostamine, põlevkivi-, soojatootmise
ning biokütuste stsenaariumide püstitamine ja nende keskkonnamõju kvalitatiivne
hindamine, KSH aruande koostamine ja töörühma juhtimine).
Mudeli LEAP kasutamist nõustas Dr Charlie Heaps, Stockholmi Keskkonnainstituudi
Bostoni keskuse direktor.
Käesolev aruanne koosneb kahest osast. Esimeses osas käsitletatakse energiamajanduse
keskkonnamõju, so mõju looduskeskkonnale, majandusele ja inimesele. Teises osas
antakse hinnang ENMAKi rakendamisega kaasnevale võimalikule keskkonnamõjule,
sh Natura 2000 võrgustiku aladele, ning esitatakse kaalutlused võimaliku riigipiiriülese
keskkonnamõju hindamise vajalikkuse kohta. Samuti esitatakse aruandes ettepanekud
ENMAKi täpsustamiseks ning seire korraldamiseks.
Käesolev aruande eelnõu on esitatud tellijale avalikuks väljapanekuks ja avaliku arutelu
korraldamiseks.
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4 ENMAK eesmärgid ja vajadus
Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2020 eesmärk on”.. siduda omavahel
valdkonna spetsiifilised arengukavad ning anda energiapoliitika üldsuunad kuni aastani
2020” (ENMAK vers 6 lk 4). Energiamajandus on majandusharudest, mille arengut
säästva arengu seaduse [1] kohaselt suunatakse riigi algatatud arengukava alusel (§12,
lg 1) ning arengukava peab sisaldama loodusvarade kasutamise ja keskkonnaseisundi
prognoosi (§12, lg 5).
Vastavalt ENMAKile (vers 6, lk 28) on Eesti energiasektori visioon “Tõhus ja
innovaatiline energiasektor toetab Eesti säästvat ja tasakaalustatud arengut”, ja
missioon tagada Eestis pidev, tõhus, keskkonda säästev ja põhjendatud hinnaga
energiavarustus ning säästlik energiakasutus.
Põhieesmärgi saavutamine lähtub järgmistest põhimõtetest:
1. Pideva energiavarustuse tagamiseks mitmekesistatakse energiaallikate kasutamist,
toetades muuhulgas energia tootmisel omamaiseid energiaallikaid. Aastaks 2020 ei ületa
ühegi energiaallika osakaal energiabilansis 50%. Samuti on oluline omada mitmeid
tugevaid energia tarnekanaleid teistest riikidest, töökindlaid võrke, ning hoida mõistlikus
ulatuses kütuste ja tootmisvõimsuste reserve.
2. Säästliku energiavarustuse ja –tarbimise tagamiseks parandatakse energiatõhusust
energia tootjate, transportijate ja tarbijate juures, suurendatakse mõistlikult taastuvate
energiaallikate ning koostootmise osakaalu energiabilansis. Osaletakse fossiilkütuste
põletamise süsinikuvabade tehnoloogiate väljatöötamisel. Säästliku energiavarustuse
arendamisel suurendatakse avalikkuse teadlikkust võimalikest lahendustest ja
innovaatilistest tehnoloogiatest ning aidatakse kaasa uute lahenduste rakendamisele.
3. Põhjendatud hinnaga energiavarustuse eesmärgil arendatakse regulatsioone, mis
väldiksid turumoonutusi ning turupositsiooni kuritarvitamist energiaettevõtjate poolt.
Samas peab energiakandjate hind andma suuniseid mõistlike energiasäästu investeeringute
tegemiseks.
Energiatoodete ja oskusteabe ekspordile suunatud tegevused peavad lähtuma Eesti elanike
huvidest ning tootma võimalikult suurt lisandväärtust Eesti riigile.
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5 KSH objekt ja ulatus
Käesoleva KSH objekt on strateegilise planeerimisdokumendi1 “Energiamajanduse
riikliku arengukava aastani 2020” (ENMAK) eelnõu seisuga juuni 2008. Kuivõrd
samaaegselt ENMAKi koostamisega toimub elektrimajanduse arengukava (ELMAK) ja
selle keskkonnamõju strateegiline hindamine, siis ENMAKi KSH töörühm arvestab
elektrimajanduse keskkonnamõju puhul energiamajanduses elektrimajanduse
arengukava (ELMAK) KSH tulemustega, mis said ENMAKi KSH töörühmale
kättesaadavaks 04.08.2008.
KSH ulatus on kogu Eesti Vabariigi territoorium. Vastavalt keskkonnaministri kirjale
(07.05.2008, nr 13-3-1/21659-2) esitatakse KSH aruandes kaalutlus riigipiiriülese
keskkonnamõju esinemise võimalikkuse kohta, kui KSH käigus on ilmnenud, et
kõnealuse arengukava elluviimisega võib kaasneda oluline mõju teise riigi
keskkonnale.
KSH aruandes antakse hinnang ENMAKi rakendamisega kaasnevale mõjule üleeuroopalise kaitsealade võrgustiku Natura 2000 aladele vastavalt KeHJSe §-le 33.

6 KSH metoodika
6.1. KSH eesmärgid

Strateegilise planeerimisdokumendi “Energiamajanduse riikliku arengukava aastani
2020” keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgid on:
•
•
•

•
•
•
•

Lõimida keskkonnaküsimused riiklikku energiapoliitikasse;
Hinnata ENMAKis püstitatud eesmärkide vastavust Eesti ja rahvusvahelistele
keskkonnaeesmärkidele ja vajadusel teha ettepanek eesmärkide täpsustamiseks
või uute eesmärkide seadmiseks;
Määratleda ja hinnata ENMAKi rakendamisega eeldatavalt kaasnevat
keskkonnamõju, sh piiriülest mõju, sotsiaalset mõju ja mõju Natura 2000
võrgustiku sidususele, ning anda soovitusi negatiivse keskkonnamõju
vähendamiseks;
Anda ENMAKi koostajale soovitusi ENMAKi meetmete kooskõlla viimiseks
püstitatud keskkonnaeesmärkidega ning seeläbi ennetada ja vähendada
energiasektori negatiivset keskkonnamõju;
Hinnata ENMAKi keskkonnakaitseliste, sotsiaalsete ja majanduslike
eesmärkide ja kavandatud keskkonnamõju leevendavate meetmete omavahelist
kooskõla;
Teha
ettepanekud
ENMAKi
rakendamisega
kaasneva
võimaliku
keskkonnakahju ära hoidmiseks ja leevendamiseks ning sotsiaalse turvalisuse
tagamiseks;
Tutvustada ENMAKi KSH vahe- ja lõpptulemusi huvipooltele ning saada neilt

1
KeHJSe §31 tähenduses on “strateegiline planeerimisdokument” “…strateegiline arengukava
riigieelarve seaduse (RT I 1999, 55, 584; 2002, 67, 405; 2003, 13, 69; 24, 148; 88, 588; 2004, 22, 148)
tähenduses”
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tagasisidet, mida omakorda arvestada KSH programmi ja aruande koostamisel.
6.2.

Keskkonnamõju kriteeriumid ja keskkonnamõju ulatus

Vastavalt KeHJS-e §-i 33 lõikele 5 tuleb keskkonnamõju strateegilisel hindamisel
arvesse võtta strateegilise planeerimisdokumendiga mõjutatavat ala ja selle
elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju, lähtudes järgmistest kriteeriumidest:
1) mõju võimalikkus, kestus, sagedus ja pöörduvus, sealhulgas kumulatiivne ja
piiriülene mõju;
2) oht inimese tervisele või keskkonnale, sealhulgas õnnetuste esinemise võimalikkus;
3) mõju suurus ja ruumiline ulatus, sealhulgas geograafiline ala ja eeldatavalt mõjutatav
elanikkond;
4) eeldatavalt mõjutatava ala väärtus ja tundlikkus, sealhulgas looduslikud iseärasused,
kultuuripärand ja intensiivne maakasutus;
5) mõju kaitsealadele.
Keskkonnamõju kvalitatiivseks hindamiseks pakuti heakskiidetud ENMAKi KSH
programmis välja 28 kriteeriumi, mida KSH aruande koostamise käigus täpsustati
(Tabel 1). Täpsustused olid vajalikud seetõttu, et algselt pakutud kahes kriteeriumis oli
mõju suund olemas juba kriteeriumi nimetuses ja seetõttu erinesid mõlemad
kriteeriumid teistest kriteeriumidest, mis on oma olemuselt neutraalsed ja mille suunda
hinnatakse hindepallidega. Samuti osutusid kriteeriumid 14 ja 27 sisult sarnasteks,
mistõttu viimasest loobuti. Ühetkokku kasutati keskkonnamõju hindamisel 27
mõjukriteeriumi.
Tabel 1. Keskkonnamõju hindamise kriteeriumid ja nende selgitus
KSH programmis pakutud
keskkonnamõju hindamiskriteeriumid

I Pidev energiavarustus
1. Energiakandja toormega
varustuskindlus tavaolukorras
2.

Energiakandjatoormega
varustuskindlus eriolukorra
puhul

KSH aruande
koostamise käigus
täpsustatud
kriteeriumid

Kriteeriumide selgitus
muutumine (suureneb/väheneb,
halveneb/paraneb)

1.

energiakandja toore: põlevkivi,
maagaas, tuumakütus, tuul,
biogaas, põlevkivigaas, turvas
eriolukord: tehniline
rike, energiakandja toorme
füüsiline kättesaamatus, sh
poliitiline põhjus
eelkõige oluline tegur tuuleenergia
puhul, mis vajab gaasiturbiinide
kompenseerivat võimsust

2.

3.
Energia tippkoormuse
tasakaalustamise/kompenseerim
ise tase
II Säästlikum energiavarustus ja -tarbimine
4. CO2 emissiooni tase
4.
5. SO2 jt õhu saastainete
5.
emissiooni tase
6. Maaressursi kahjustamine
6.Uus sõnastus:
“maaressurss”
7. Veeressursi vajadus
7.
8. Veekvaliteedi kahjustamine
8. Uus sõnastus:
“veekvaliteet”
9. Jäätmete käitlemise, sh
9.
ladustamise vajadus
3.

10. (Kohalike) elanike elukvaliteet

10.
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suureneb või väheneb
suureneb või väheneb
territooriumi vajadus,
maasihtotstarbe muutumine
vee tarbimine, maht
vee ökoloogiline ja keemiline
seisundi muutumine
jäätmete maht, jäätmehoidla maht
ja vajadus; erijäätmehoidla
vajadus
vajadus kolida ära, põllumaa ja mullaviljakuse muutumine;
sotsiaalinfrastruktuuri (kool,

KSH programmis pakutud
keskkonnamõju hindamiskriteeriumid

KSH aruande
koostamise käigus
täpsustatud
kriteeriumid

11. Riskid inimese tervisele ja
looduskeskkonnale

11.

12. Natura 2000 võrgustiku sidusus

12.

13. Piiranguid regionaalsele
arengule

13.

14. Toodete ja teenuste
energiamahukus
15. Riigipiiriülene keskkonnamõju

14. Sama mis
kriteerium 27
15.

16. Transpordiga seotud riskid

16.

III Põhjendatud hinnaga energiavarustus tarbijatele
17. Omahind võrreldes 2007.
17.
aastaga
18. Väliskulud
18.
19. Energia tarbijahind
19.
20. Toiduhind
20.
21. Sõltuvus importenergia hinnast 21.
22. Energiahinna prognoositavus
22.

23. Hinna stabiilsus
24. Riigi majanduse
konkurentsivõime
IV Energiatõhusus ja energiasääst
25. Tehnoloogiline energiatõhusus
26. Ehitiste energiatõhusus
27. Toodete
ja
teenuste
energiatõhusus
28. Energiatarbimine

23.
24.

25.
26.
Loobuti
sisulise
sarnasuse
tõttu
kriteeriumiga 14
27.

Hindamisel kasutati järgmist skaalat:
Tabel 2. Hindamise skaala

+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
?

oluline positiivne mõju
keskmine positiivne mõju
vähene positiivne mõju
neutraalne mõju, ehk mõju puudub
vähene negatiivne mõju
keskmine negatiivne mõju
oluline negatiivne mõju
mõju ebaselge
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Kriteeriumide selgitus
muutumine (suureneb/väheneb,
halveneb/paraneb)
lasteaed, jms) muutumine
hingamisteede haiguste
dünaamika; kiirgushaiguse
dünaamika; õhukvaliteedi,
veerežiimi ja valgusrežiimi
muutumine
ala(de) füüsilise ja funktsionaalse
toimimise muutumine;
elupaigatüüpide ja liigi elupaikade
soodsa seisundi muutumine
kvaliteetse joogivee olemasolu;
kvaliteetse õhu olemasolu,
terviseriskid, tööjõu olemasolu
jms apsektid, mis mõjutavad
piirkondlikku(kohalikku) arengut
suureneb või väheneb
kahe või enamat riiki, sh nende
keskkonda mõjutav tegevus
toorme transpordiga seotud
keskkonnamõju (tolm, müra,
kiirgus) ja riskid tervisele
suureneb või väheneb
suurenevad või vähenevad
suureneb või väheneb
suureneb või väheneb
suureneb või väheneb
näitab, kuivõrd saab Eesti/EL
mõjutada regulatiivsete
meetmetega (politiilise otsusega)
hinda; paraneb/halveneb
suureneb või väheneb
paraneb/halveneb

paraneb/halveneb
paraneb/halveneb
-

suureneb või väheneb

ENMAKi meetmekava, elektri- ja soojatootmise stsenaariumite keskkonnamõju
hindamisel kasutatud 27 kriteeriumi võiks tinglikult jagada looduskeskkonnamõju-,
sotsiaal – ja majandusmõju kriteeriumideks (Tabel 3).
Tabel 3. Mõjukriteeriumide jagunemine looduskeskkonna-, sotsiaal- ja majandusmõju
kriteeriumideks
Looduskeskkonnamõju kriteeriumid
1. 4.* CO2 emissiooni tase
2. 5. SO2 jt õhu saastainete emissiooni tase
3. 6. Maaressurss
4. 7. Veeressursi vajadus
5. 8. Veekvaliteet
6. 9. Jäätmete käitlemise, sh ladustamise vajadus
7. 12. Natura 2000 võrgustiku sidusus
8. 15. Riigipiiriülene keskkonnamõju
9. 18. Väliskulud
Sotsiaalmõju kriteeriumid
10. 16. Transpordiga seotud riskid inimesele ja keskkonnale
11. 13. Piiranguid regionaalsele arengule
12. 10. (Kohalike) elanike elukvaliteet
13. 11. Riskid inimese tervisele ja looduskeskkonnale
14. 20. Toiduhind
15. 19. Energia tarbijahind
Majandusmõju kriteeriumid
16. 1. Energiakandja toormega varustuskindlus tavaolukorras
17. 2. Energiakandjatoormega varustuskindlus eriolukorra puhul
18. 3. Energia tippkoormuse tasakaalustamise/kompenseerimise tase
19. 21. Sõltuvus importenergia hinnast
20. 22. Energiahinna prognoositavus
21. 23. Hinna stabiilsus
22. 17. Omahind võrreldes 2007. aastaga
23. 24. Riigi majanduse konkurentsivõime
24. 14. Toodete ja teenuste energiamahukus
25. 25. Tehnoloogiline energiatõhusus
26. 26. Ehitiste energiatõhusus
27. 27. Energiatarbimine
* algne järjestus, vt Tabel 1

Kolm KSH töörühma liiget (hindajat) andsid oma eksperthinnangu ENMAKis
püstitatud eesmärkide ja kavandatud meetmete rakendamisega, elektri ja soojatootmise
ning biodiisli osakaalu suurendamise stsenaariumitega kaasneva võimaliku
keskkonnamõju kohta. Hindamistulemused on esitatud peatükkides 9 kuni 12.
Kuivõrd käesoleva arengukava mõjualaks on kogu Eesti territoorium, siis on ka KSH-s
võetud arengukava keskkonnamõjualaks Eesti territoorium. Peatükis 13 esitatakse
kaalutlused võimalike piiriüleste keskkonnamõjude kohta.
6.3. Hindamise aluseks võetud keskkonnaeesmärgid

Arengukava eesmärkide kookõla keskkonnapoliitika eesmärkidega hindamisel võeti
aluseks järgmised dokumendid ning neis püstitatud energia ja kliimaga seotud
eesmärgid:
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1. Säästva arengu seadus [1], mille kohaselt on “Looduskeskkonna ja loodusvarade
säästliku kasutamise eesmärgiks tagada inimesi rahuldav elukeskkond ja majanduse
arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning looduslikku
mitmekesisust säilitades” (§ 2).
2. Keskkonnastrateegias aastani 2030 [2] neljas valdkonnas püstitatud eesmärgid
ning kliimatuumuste ja õhukvaliteedi valdkonnas kavandatud meetmed:
1) Loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke vähendamine
1.1. Eesmärk: Aastal 2030 on tekkivate jäätmete ladestamine vähenenud 30% ning oluliselt on
vähendatud tekkivate jäätmete ohtlikkust.
1.2. Eesmärk: Saavutada pinnavee (sh rannikuvee) ja põhjavee hea seisund ning hoida veekogusid, mille
seisund juba on hea või väga hea.
1.3. Eesmärk: Maavarade keskkonnasõbralik kaevandamine, mis säästab vett, maastikke ja õhku, ning
maapõueressursi efektiivne kasutamine minimaalsete kadude ja minimaalsete jäätmetega.
1.4. Eesmärk: Metsakasutuses ökoloogiliste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike vajaduste
tasakaalustatud rahuldamine väga pikas perspektiivis (pikemas kui strateegias käsitletud aeg 25 a).
1.5. Eesmärk: Tagada kalapopulatsioonide hea seisund ning kalaliikide mitmekesisus ja vältida
kalapüügiga kaasnevat kaudset negatiivset mõju ökosüsteemile.
1.6. Eesmärk: Tagada jahiulukite ja muude ulukite liikide mitmekesisus ning asurkondade elujõulisus.
1.7. Eesmärk: Keskkonnasõbralik mulla kasutamine
1.8. Eesmärk: Loodus- ja kultuurmaastike toimivus ja säästlik kasutamine

2) Maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamine
2.1. Eesmärk: Mitmeotstarbeliste ja sidusate maastike säilitamine
2.2. Eesmärk: Elustiku liikide elujõuliste populatsioonide säilimiseks vajalike elupaikade ja koosluste
olemasolu tagamine.

3) Kliimamuutuste leevendamine ja õhu kvaliteet
3.1. Eesmärk: Toota elektrit mahus, mis rahuldab Eesti tarbimisvajadust, ning arendada
mitmekesiseid, erinevatel energiaallikatel põhinevaid väikese keskkonnakoormusega
jätkusuutlikke tootmistehnoloogiaid, mis võimaldavad toota elektrit ka ekspordiks.
Meetmed (tegevussuunad):
• Olemasolevate energeetiliste ressursside kasutatavuse hindamine ja kasutamise pikaajaliste kavade
koostamine.
• Välisõhu kaitse õigusaktide väljatöötamine ja täiendamine ning välisõhu seiresüsteemi arendamine
(eeldusel, et eelnevalt on saadud kooskõlastus Justiitsministeeriumilt eelnõu väljatöötamise kavatsusele).
• Uute energiatootmisviiside alase teadus- ja arendustöö ning pilootprojektide toetamine.
• Olemasoleva tootmisbaasi moderniseerimine keskkonnanõuetega vastavusse viimiseks.
• Taastuvate ning muude alternatiivsete energiaallikate kasutusele võtmine.
3.2. Eesmärk: Energiatarbimise kasvu aeglustamine ja stabiliseerimine, tagades samas inimeste vajaduste
rahuldamise, ehk tarbimise kasvu olukorras primaarenergia mahu säilimise tagamine.
Meetmed (tegevussuunad):
• Regulatsioonide ning toetusskeemide väljatöötamine ja rakendamine energiasäästu
arendamiseks ja energia tarbimise suunamiseks sh arendamine vastavalt EL õigusaktidele
(kodumajapidamisseadmete energiamärgistuse direktiivid, energiat tarbivate toodete ökodisaini
raamdirektiiv [2005/32/EÜ], energiateenuste direktiiv [2006/32/EÜ], hoonete energiatõhususe direktiiv
[2002/91/EÜ] jms).
• Energiasüsteemide optimeerimise alase teadus- ja arendustöö ning pilootprojektide toetamine.
• Energiasüsteemide uuendamine elektri- ja soojakadude vähendamiseks.
• Energiasäästu alase teadlikkuse tõstmine.
• Energiasäästu integreerimine teistesse sektoritesse sh hetkel kehtivate riigipoolsete toetuste väljastamise
aluseks olevate õigusaktide mõju analüüs.
3.3. Eesmärk: Kõrvaldada järk-järgult nii tööstusest kui ka kodumajapidamistest osoonikihti kahandavad
tehisained.
Meetmed (tegevussuunad):
• Osoonikihti kahandavate ainete keskkonnaohutu kogumine, hoidmine ja taasväärtustamine.
• Osoonikihti kahandavate ainetega tegeleva personali kvalifikatsiooni tõstmine.
• Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate süsteemide ja seadmete järelevalve.
• Osoonikihti kahandavate ainete järkjärgulise käibelt kõrvaldamise plaani ajakohastamine.
3.4. Eesmärk: Arendada välja efektiivne, keskkonnasõbralik ja mugav ühistranspordisüsteem, ohutu
kergliiklus (muuta auto alternatiivid mugavamaks) ning sundpendelliiklust ja maanteevedusid vähendav
asustus- ja tootmisstruktuur (vähendada transpordivajadust).
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4) Keskkond, tervis ja elukvaliteet
4.1. Eesmärk: Tervist säästev ja toetav väliskeskkond.
4.2. Eesmärk: Inimese tervisele ohutu ja tervise säilimist soodustav siseruum.
4.3. Eesmärk: Keskkonnast tulenevate saasteainete sisaldus toiduahelas on inimese tervisele ohutu.
4.4. Eesmärk: Joogi- ja suplusvesi on inimese tervisele ohutu.
4.5. Eesmärk: Aastaks 2030 on likvideeritud kõik täna teadaolevad jääkreostuskolded.
4.6. Eesmärk: Tagada elanike turvalisus ning kaitse nende julgeolekut ohustavate riskide eest.

3. Kooskõlastamisel oleva looduskaitse arengukavas aastani 2035 eelnõus [3] on
püstitatud eesmärk G-5 “Tööstuse ja energeetika lõimumine looduskaitseliste
eesmärkidega” järgmiselt:
3.1. Tööstuse ja energeetika areng ei ohusta looduslike liikide, ökosüsteemide ja maastike
seisundit ja kestmist.
3.2. Toimib ressursi taastuvust arvestava loodushoidliku energeetika süsteem
alternatiivenergeetikas kasutatava ressursi hulga muutus.
3.3. Toimib looduslikku mitmekesisust arvestava väike- ja keskmiste ettevõtete toetamise
süsteem.
3.4. Karjäärid ja kaevandused ei ohusta kaitsealuseid objekte, rekultiveerimine toetab
looduslikku mitmekesisust.

4. Kooskõlastamisel oleva põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavas 2008-2015 [4]
püstitatakse 3 olulist (strateegilist) eesmärki, sealhulgas üks otseselt keskkonnakaitsega
seotud eesmärk:
4.1. Tagada Eesti varustatus põlevkivienergiaga ja kindlustada Eesti energeetiline sõltumatus
4.2. Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise efektiivsuse tõstmine
4.3. Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise keskkonnamõju vähendamine:

5.Majanduskasvu ja tööhõive kava 2008- 2011 Lissaboni strateegia rakendamiseks
eelnõus [5] on valdkonnas “Konkurentsivõimeline ettevõtluskeskkond” esitatud
eesmärk 7: “Energia varustuskindluse tagamine ja konkurentsivõimelise ja
keskkonnasõbraliku energeetika arendamine”, mille saavutamiseks nähakse ette kolm
sihtväärtust:
5.1. Taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises aastaks 2011 vähemalt 19.8% (17,5%
2006.a.)
5.2. Energiasõltuvuse määr (energia netoimport jagatuna energia kogutabimisega) vähemalt
2005.a. tase (33,9%)
5.3. Kvoodikaubanduse alla käiv CO2 emissioon aastas ???2 miljon tonni (maht selgub pärast
Euroopa Kohtu lahendit)

6.Euroopa Liidu tasandil lähtutakse Euroopa Liidus säästva arengu, kliima- ja
energiapoliitikast, ja looduskaitse poliitikast.
Hinnangu andmiseks analüüsiti ENMAKis püstitatud eesmärkide kooskõla nii Eesti kui
Euroopa Liidu vastavate keskkonna- ja energiaalaste kohustustega.

6.4.

Alternatiivsete stsenaariumite püstitamine

KSH eksperdid kasutasid ENMAK KSH aruande koostamise käigus elektritootmise,
soojatootmise ja transpordi vedelkütuste tarbimise valdkonnas järgmisi stsenaariume
ehk alternatiivseid lahendusi.

2

Sõnastus muutmata
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6.4.1.

Elektritootmise stsenaariumid

KSH eksperdid võtsid elektritootmise stsenaariumite püstitamisel aluseks ELMAKis
esitatud stsenaariumid (A, B, C, C2, D) [6] ja ELMAKi KSHs [7] esitatud 0stsenaariumi (Tabel 4).
Tabel 4. ENMAKis ja ELMAKi KSHs kasutatud elektritootmise stsenaariumid ja nende
parameetrid
ELMAK
KSH
stsenaariumi
tähis/
ENMAK
KSH
stsenaariumi
nr
0
0
A
6
B
4
C
2
C2
3
D
1

Põlevkivist
toodetud elektri
summaarne
tootmisvõimsus
(sh koostootmine),
MW

Tuulest
toodetud elektri
summaarne
tootmisvõimsus,
MW

Gaasiturbiinjaamades
toodetud elektri
summaarne
tootmisvõimsus,
MW

Tuumakütusest
toodetud elektri
summaarne
tootmisvõimsus,
MW

Koostootmisjaamades
toodetud elektri
summaarne
tootmisvõimsus,*
MW

Summaarne
tootmisvõimsus,
MW

2150
400
400
800
800
1200

50
250
1200
400
400
400

0
100
1200
400
400
400

0
1200
0
400
400
0

250
200
200
200
200
200

2450
2150
3000
2200
2200
2200

* sh Iru SEJ-s maagaasi baasil (2007. a 165 MW)

Nn baasstsenaariumid on kirjeldatud ELMAKi tööversioonis (6) (juuni 2008)[6] ja
vastavas KSH aruandes [7]. Baastsenaariumitele lisati ENMAK KSH töörühma poolt 3
stsenaariumi (stsenaariumid 5, 7 ja 8) (Tabel 5). Lisastsenaariumite püstitamise vajadus
tulenes sellest, st ELMAKi tööversioonis 6 püstitatud stsenaariumid ei arvesta
põlevkivi kaevandamise aastast mahtu ega proportsioone kaevandatud põlevkivi
kasutamisel elektri ja õli tootmiseks. Seega võiks ENMAKis püstitatud
elektristsenaariume nimetada pigem põlevkivi-stsenaariumiteks.
Lisastsenaariumi 5 puhul on eelduseks olukord, kui põlevkivi kaevandmise maht jääb
15 ja 20 miljoni tonni vahele aastas, kuid seejuures jaguneb põlevikivi kasutamine
elektri ja õli tootmise vahel proportsiooniga 60:40 elektritootmise kasuks3. Antud
stsenaariumi puhul toodetakse Eestis elektrit põlevkivist ja taastuvenergia allikatest
koos viimast kompenseeriva gaasitootmise võimsusega ligikaudu samaväärsel tasemel
(50:50). Elektristsenaariumi mõttes nimetatakse seda lisastsenaariumi aruandes ka Estsenaariumiks. Lisastsenaariumi 7 puhul eeldatakse, et põlevkivi kaevandamise mahtu
vähendatakse tänase mahuga võrreldes (ligi 20 miljoni tonni aastas) ligi poole võrra (st
10-15 miljonit tonni aastas). Seetõttu peab ka elektri tootmiseks vajamineva põlevkivi
osakaal olema suurem (suhe 80:20 elektri kasuks). Lisastsenaariumi 8 eeldused
elektritootmisel on samad mis lisastsenaariumitel 5 (E) ja 8, kuid seda olukorras, kus
põlevkivi kaevandamise mahtu suurendatakse võrreldes tänasega peaaegu poole võrra
(st 25-30 miljonit tonni aastas). See võimaldab muuta proportsiooni põlevkivielektri ja
põlevkiviõli tootmise vahel tugevasti õlitootmise kasuks, ehk vastavalt 40:60 alates
2010. aastast ja 30:70 pärast 2015. aastat (Tabel 5).
Nii nagu baasstsenaariumite puhul, nii ka lisastsenaariumite puhul arvestati sellega, et
tuulejaama võimsust tuleb kompenseerida samaväärse võimsusega põlevkivi- või
gaasielektrijaamaga. Lisaks on vaatluse all ka ELMAKi KSHs esile toodud nn 03
Lõplikud võimalikud proportsioonid põlevkivi kasutamisel elektri ja õli tootmiseks testiti LEAPmudeli abil eeldusel, et stsenaariumides ettenähtud elektri tootmisvõimsuse vajadus saaks kaetud
esmajärjekorras.
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stsenaarium, mis vastab praegusele olukorrale (vt tabel 3, lk 19 [7]). Alljärgnevalt on
toodud ENMAK KSHs kasutatud elektritootmise stsenaariumid ja nende parameetrid
(Tabel 5).
Tabel 5. ENMAK KSHs kasutatud elektri- ja põlevkivistsenaariumid ning nende parameetrid
Gaasiturbiin
Tuulest
Põlevkivist
-jaamades
toodetud
toodetud
toodetud
elektri
elektri
elektri
summaarne
summaarne
tootmisvõim summaarne
tootmistootmisvõimsus (sh sus, MW
võimsus,
koostootMW
mine), MW
2150
50
0
0
0
400
250
100
A
6
400
1200
1200
B
4
800
400
400
C
2
800
400
400
C2
3
1200
400
400
D
1
900
500
700
Puudub 5/E
900
500
700
Puudub 7/E
900
500
700
Puudub 8/E
* sh Iru SEJ-s maagaasi baasil (2007. a 165 MW)

ELMAK KSH
stsenaariumi
tähis/
ENMAK KSH
stsenaariumi
nr

Tuumakütusest
toodetud
elektri
summaarne
tootmisvõimsus,
MW
0
1200
0
400
400
0
0
0
0

Koostootmisjaamades
toodetud
elektri
summaarne
tootmisvõimsus,*
MW
250
200
200
200
200
200
200
200
200

Summaarne
tootmisvõimsus,
MW

2450
2150
3000
2200
2200
2200
2300
2300
2300

Keskkonnamõju seisukohast on oluline, kui palju põlevkivi kaevandatakse, kui pikaks
ajaks seda väärtuslikku maavara meil jätkub ja milleks seda kasutatakse (elektri, õli või
põlevkivigaasi tootmiseks). Kõigil neil aspektidel on lühiajaline, pikajaline või
kumuleeruv mõju keskkonnale, sh inimesele. Arvestades kooskõlastamisel olevat
põlevkivi kasutamise riiklikku arengukava [4] eesmärki hoida põlevkivi aastast
tootmismahtu 20 miljoni tonni piires ning vähendada seda 15 miljoni tonnini aastaks
2015, lisas KSH töörühm vastavad eeldused (st kaevandatud põlevkivi kasutamise
proportsioon elektritootmise ja õlitootmise vahel) igale stsenaariumile (Tabel 6). Aastal
2006 oli põlevkivi kaevandamise maht 14,095 miljonit tonni [4], mis tähendab, et
põlevkivi arengukavaga ettenähtud maksimaalse aastase kaevandamismahu
vähenemine oli juba toimunud.
Tabel 6. Põlevkivi kasutamine elektri ja õli tootmiseks erinevates stsenaariumites (alates
2016.aastast)
ELMAK KSH
stsenaariumi
tähis/
ENMAK KSH
stsenaariumi
nr (tähis)
0/0
A/6
B/4
C/2
C2/3
D/1
-/5 E
-/7 E
-/8 E

Põlevkivi
kaevandamise
aastane maht,
milj tonni
aastas,
100%
15
15
15
15
15
15
15
10
25

Põlevkivi
kasutamine
elektri
tootmiseks,
milj tonni
aastas
12
4,5
4,5
7,5
4,5
10,5
9
8
7,5
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%
kogumahust

Põlevkivi
kasutamine õli
tootmiseks,
milj tonni
aastas

%
kogumahust

80
30
30
50
30
70
60
80
30

3
10,5
10,5
7,5
10,5
4,5
6
2
17,5

20
70
70
50
70
30
40
20
70

Ülaltoodud tabelist nähtub, et kui aastal 2006 (0-stsenaarium) kasutati põlevkiviõli
tootmiseks 20% kaevandatud põlevkivist, siis kõigi pakutud stsenaariumite välja
arvatud stsenaariumi -/7E puhul on võimalus põlevkiviõli tootmismahu oluliseks
suurendamiseks. Põlevkiviõli tootmismahtu suurendamine on võimalik siis, kui
põlevkivi kaevandamise mahtu ei vähendata ja elektritootmiseks kulub vastavas
stsenaariumis põlevkivi vähem. Samas omab õlitootmine suhteliselt suurt
keskkonnakoormust. Põlevkivist elektritootmise osakaalu vähendamise eesmärk on
piirata fossiilkütuste kasutamisega kaasnevaid heitmeid. Põlevkivi kui fossiilkütuste
senise kasutamise mahtu korvatakse ühelt poolt energiakandjate ‘portfelli’
mitmekesistamisega ja teiselt poolt elektri impordiga.
6.4.2.

Soojusetootmise stsenaariumid

Lähtudes soojusetootmise viisidest ja energiakandjate iseloomust püstitati ENMAK
KSH käigus 3 stsenaariumi. 0-stsenaarium ehk jätkub tänane olukord, mida võib
nimetada ka “maagaasi stsenaariumiks”, kuivõrd 48% soojuse tootmisest põhineb
maagaasil. Stsenaarium 1, mida võiks nimetada “põlevkiviõli ja -gaasi ning maagaasi
stsenaariumiks”, kuivõrd 48% soojuse tootmisest põhineb maagaasil. Stsenaarium 1,
mida võiks nimetada “põlevkiviõli ja -gaasi (ning maagaasi) stsenaariumiks”, kuivõrd
antud stsenaariumi puhul suureneks lisaks maagaasist toodetava soojusele
põlevkiviõlist ja –gaasist
toodetava soojuse osakaal tänaselt 12% 25%-le.
Stsenaariumit 2 võiks nimetada “biomassi (ning maagaasi) stsenaariumiks”, kuivõrd
selle stsenaariumi puhul oleks soojuse tootmises suurem osakaal puidul (22%) ja turbal
(10%) põhinev tootmine, millele lisandub jäätmete biolaguneva osa põletamisel saadav
soojus (Tabel 7). Stsenaariumites 1 ja 2 toodi sisse uus soojuse tootmise võimalus:
olmejäätmete põletamisest saadav soojus, kuivõrd vastavad projektid on juba töös
Tallinnas ja Tartus. Kõigi stsenaariumite puhul lähtuti olukorrast, et põlevkivi
kaevandamise aastane maht jääb 15-20 miljoni tonni piiresse.
Tabel 7. ENMAK KSHs käsitletud soojuse tootmise stsenaariumid
Eeldused

1. Põlevkivist
soojuse tootmise
osakaal
2. Põlevkiviõlist
soojuse tootmise
osakaal
3. Põlevkivigaasist
soojuse tootmise
osakaal
4. Puidust soojuse
tootmise osakaal
5. Olmejäätmete
põletamisest
saadava soojuse
osakaal
6. Maagaasi
põletamisest
saadava soojuse
osakaal
7. Turba

0 -Stsenaarium
Soojuse
% kogu
tootmine soojuse
GWh
tootmisest
1344
13

Stsenaarium 1
Soojuse
% kogu
tootmine soojuse
GWh
tootmisest
1550
15

Stsenaarium 2
Soojuse
% kogu
tootmine soojuse
GWh
tootmisest
826
8

723

7

2067

20

517

5

517

5

517

5

517

5

1655

16

1550

15

2273

22

0

0

517

5

1034

10

4960

48

2583

25

3100

30

413

4

517

5

1034

10

22

Eeldused

põletamisest
saadava soojuse
osakaal
8. Muu
Kokku:
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0 -Stsenaarium
Soojuse
% kogu
tootmine soojuse
GWh
tootmisest

723
10335

Stsenaarium 1
Soojuse
% kogu
tootmine soojuse
GWh
tootmisest

7
100

1034
10335

10
100

Stsenaarium 2
Soojuse
% kogu
tootmine soojuse
GWh
tootmisest

1034
10335

10
100

Biokütuste transpordis tarbimise stsenaariumid

Transpordi vedelkütuste tarbimise stsenaariumite püstitamisel lähtuti EL sihteesmärgist
tõsta biokütuste osakaalu mootorikütuste tarbimises. Eestil on võetud kohustus
suurendada biokütuste osakaalu mootorikütuste tarbimsies 5,75%-ni aastaks 2010.
Keskkonnamõju seisukohast omab tähtsust asjaolu, kas biodiisli tootmiseks vajalik
tooraine, eelkõige rapsiõli, impordikse või kasvatatakse kohapeal. Seetõttu varieeriti
stsenaariumite püstitamisel kolme eeldust: 1) kas biodiisel imporditakse, 2) kas
biodiislit toodetakse kohapeal importtoorainest või 3) biodiislit toodetakse Eestis
toodetud toorainest. ENMAK KSH töörühm püstitas 4 stsenaariumi: 0-stsenaarium ehk
jätkub tänane olukord, kus biodiisli osakaal Eestis tarbitavatest mootorikütustes
moodustab alla 1 % ja tarbitav biodiisel imporditakse; stsenaariumite 1 ja 2 puhul
saavutatakse sihtaastaks 2010 biodiisli 5,75%-line osakaal mootorikütuste tarbimisest
transpordis sel viisil, et suurendatakse Eesti toodetud biodiisli kasutamist vastavalt
15%-ni (stsenaarium 1) ja 30%-ni (stsenaarium 2). Stsenaariumi 3 puhul aga
saavutatakse loodetud sihtarv 5,75% Eestis kasvatatava tooraine mahu mitmekordse
suurendamise kaudu. Nii moodustaks aastaks 2010 Eestis tarbitud biodiisel 50%
ulatuses importbiodiislist ja 50% Eestis toodetud biodiislist (Tabel 8).
Tabel 8. Stsenaariumid biodiisli osakaalu suurendamiseks mootorikütuste tarbimises 5,75%
aastaks 2010
Eeldus

Import biodiisli
osakaal
Importtoorainega
biodiisli osakaal
Eestis toodetud ja
tarbitud
mootorikütustes
Eestis toodetud
toorainega
biodiisli osakaal
Eestis tarbitud
mootorikütustes
%

0-stsenaarium:
jätkub tänane
olukord:
biodiisel
imporditakse
98

Stsenaarium 1:
tarbitud biodiisel
on 85%
imporditud, 15%
toodetud
kohapeal
85

Stsenaarium 2:
tarbitud biodiisel
on 70%
imporditud, 30%
toodetud
kohapeal
70

Stsenaarium 3:
tarbitud biodiisel
on 50%
imporditud ja
50% Eestis
toodetud
50

1

10

20

30

1

5

10

20

100

100

100

100

Biodiisli stsenaariumite keskkonnamõjule antakse üldine eksperthinnang, kuna täna
puuduvad asjakohased andmed biodiisli tooraine päritolu ja selle kasutamise määra
kohta.
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I osa. Eesti energiamajanduse keskkonnamõju
7 Ülevaade Eesti energiamajanduse peamistest
keskkonnamõjudest
Alljärgnevalt antakse lühiülevaade energiamajanduse peamistest keskkonnamõjudest.
7.1.

Keskkonnamõju

7.1.1.

Õhuheitmed

Keskkonnaseire andmetel [8] moodustab Ida-Virumaal paiksetest saasteallikatest
välisõhku paisatud tahketest osakestest 73,1%, SO2-st 97,3% , NOx-st 74,3% ja CO2-st
82,4% kõigist vastavatest heitmetest Eestis. 2007.a. andmetel moodustasid Eesti ja
Balti elektrijaama tahkete ainete heitmed kõigist vastavatest heitmetest 60% (Joonis 1)
ja SO2 heitmetest isegi 81% (Joonis 2). Kui SO2 heitmete puhul on suurimaks
saastajaks Eesti elektrijaam, siis Balti elektrijaam paiskab välisõhku enam NOx
heitmeid (Joonis 3).

Joonis 1. Tahkete osakeste heitmete jaotus
ettevõtete vahel 2007.a. (Allikas: ITK, 2007)

Joonis 2. SO2 heitmete jaotus ettevõtete vahel
2007.a. (Allikas: ITK, 2007)

Joonis 3. NOx heitmete jaotus ettevõtete vahel 2007.a. (Allikas: ITK, 2007)
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Välisõhu riikliku seire tulemused näitavad, et tahkete peente osakeste PM10, SO2, NO2
ja CO sisaldus Ida-Virumaa linnade välisõhus ei ole kõrgem vastavatest näitajatest
Tallinnas. SO2 sisaldus on küll kõrgem, kuid jääb siiski allapoole kehtestatud
piirväärtusi [9]. Olulise probleemina tuuakse seirearuandes [9] välja Kohtla-Järve linna
välisõhus leviv H2S, mis on mürgine ja väga ebameeldiva lõhnaga ühend, mille
kontsentrastioonid pidevalt ületavad kehtestatud piirväärtust ja tihti mitmekordselt.
Põhjuseks on põlevkiviõli tootmisel tekkiv poolkoks, mida ladustatakse prügilasse.
7.1.2.

Vee kasutus ja heitvesi

Ida-Virumaa kuulub tervikuna Viru alamvesikonda, mille veemajanduskava valmis
2006.a. Kavas [11] märgitakse, et vees on kõrgenenud Fe2+, SO42- ja NH4+ sisaldus,
mille põhjuseks on eestkätt looduslik anaeroobne veekeskkond ja soode mõju. Vee
kõrgenenud SO42- sisaldus, mineraalsus ja karedus on põhjustatud põlevkivitootmisega
kaasnevast kuivendusest ja ka suletud kaevandustes formeeruva põhjavee erinevatest
tingimustest. Põhjavesi on reostuse eest kaitsmata ja põhjavees on leitud
põlevkivikeemiatööstuse ja põlenud aherainemägedelt pärinevaid ohtlikke aineid.
Põhjaveekogumi kvalitatiivne ja kvantitatiivne seisund on inimtegevuse tagajärjel halb
ja hea seisundi saavutamine pole reaalne. Põhjaveekogum pole joogiveeallikana
perspektiivne. Muutused põhjaveekogumis mõjutavad ümbritsevat Ida-Viru
põhjaveekogumit [11]. Punktreostusest põhjustatud kõrge ohtlike ainete sisaldus on
piirkonnas tõsiseks probleemiks Purtse jõgikonnas (Purtse, Kohtla, Erra jõed), mida
reostab peamiselt põlevkiviõlitööstuste jääkreostus. Kohtla ja Erra jõed on reostunud ka
fenoolidega, seda eriti suurveeperioodil.
Olulisema keskkonnamõjuga põhja- ja pinnaveele nagu ka välisõhule on Kohtla-Järve
ja Kiviõli poolkoksi ladestused (põlevkiviõli, fenoolid, aromaatsed süsivesinikud) ning
Balti ja Eesti elektrijaama tuhaladestused (leeliseline vesi ja naftasaadused). Kiviõli
poolkoksi ladestud asuvad kaitsmata põhjaveega alal. Pinnas on reostunud üle
tööstustsooni piirarvu ca 80 hektaril, Ordoviitsiumi veekihtide põhjavesi on reostunud
50 ha-l ja 40 m sügavuses. Reostuskolle on stabiliseerunud [11]. Kohtla-Järve
poolkoksi ladustu asub samuti kaitsmata põhjaveega alal. Fenoolidega reostunud
pinnavesi on tunginud väljapoole Viru Keemia Grupp AS tootmisterritooriumi ja
poolkoksi ladestusala piirdekraave, olles paiguti üle ujutanud Kohtla-Järve linna edela
osa ja tunginud tootmisterritooriumist läänes, edelas ja lõunas paiknevatesse
metsakuivenduskraavidesse. Poolkoksi ladestul on seni sulgemata fuusside (pigi)
hoidlad, kust jätkub fenoolide kandumine sademeveega poolkoksi ladestut loodest
piiravasse piirdekraavi. Pinnas on reostunud üle tööstustsooni piirarvu 400 ha-l.
Ordoviitsiumi veekihtide põhjavesi on reostunud valdavalt piirdekraavides voolava
reostunud vee arvel 900 ha-l. Paiguti on reostunud ka Ordoviitsiumi-Kambriumi
veekihtide vesi sügavuses 40…52 m. Reostuskolde reostusvoog ümbruskonda on
stabiilselt suur [11]. Balti elektrijaama tuhaladestu asub samuti kaitsmata põhjaveega
alal. Elektrijaama tuhaväljakud nr 1 ja 2 on leeliselise vee, naftasaaduste ja fenoolide
reostusallikaks pinnaveele, s.h Narva veehoidlale. Reostuskolle on stabiliseerunud ja
tänu keskkonnameetmetele pigem väheneb [11]. Naftasaaduste ja fenoolide sisaldus
pinnavees on tingitud muudest allikatest elektrijaama territooriumilt, kroomi sisaldus
Nakro prügilast. Eesti elektrijaama tuhaladestu asub kaitsmata põhjaveega alal.
Ohtlikud ained levivad tuhaväljaku, tootmisjäätmete prügila ja Narva õlitehase ning
Vaivara ohtlike jäätmete kogumiskeskuse piirkonnas maapinnalähedastes, Narva ja
Lasnamäe-Kunda lademe veekihtides. Reostuskolle on stabiliseerunud ega laiene [11].
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AS Eesti Põlevkivi töötavate kaevanduste veetaseme alandamiseks pumbatakse vett
välja kokku 34 pumplast, ühtekokku üle 400 000-600 000 m3/d sõltuvalt aasta
sademeterikkusest [11]. Vee väljapumpamine praegu töötavates karjäärides ja
kaevandustes enamasti aastatega kasvab kogumispinna suurenemise ja vee juurdevoolu
tõttu suletud kaevandustest. Ühe tonni toodetud põlevkivi kohta pumbatakse välja 15
m³ vett. Kaevandustest ja karjääridest väljapumbatavast veest moodustab enamiku
sademevesi, mis muidu auruks või jõgedega ära voolaks. Sõltuvalt hüdrogeoloogilistest
tingimustest ja kaevandamisviisist on läbi aegade 15-65% väljapumbatud veest tagasi
filtreerunud. Seega ei saa kaevandustest ja karjääridest väljapumbatud vett kogu mahus
põhjaveeks lugeda. Veekogus, mida saab mõjult võrdsustada põhjaveevõtuna on
hinnanguliselt neljandik ärajuhitavast veest.
Viru alamvesikonna veemajanduskavas nenditakse, et Ordoviitsiumi Ida-Viru
põlevkivibasseini põhjaveekogumis 6 ei ole võimalik saavutada head seisundit
(alljärgnev joonis) [11].

Joonis 4. Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi seisund (Allikas Viru
alamvesikonna veemajandsukava)

7.1.3.

Jäätmed

Valdav osa Eestis tekkivatest jäätmetest pärineb põlevkivitööstusest. Ohtlike jäätmete
osas on põlevkivienergeetikas ja õlitootmises tekkivate jäätmete osakaal 95% [12]. Kui
1999. a moodustasid põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega (energia ja õli tootmine)
tekkivad jäätmed kuni 82% kõigist tekkivate jäätmete koguhulgast, siis 2005. a oli see
osatähtsus 67% [12]. 75,5% kõigist jäätmetest tekkis 2005.a. Ida-Virumaal [12].
Põlevkivi kaevandamisel tekkivat aherainet ja rikastusjäätmeid on siiani suures koguses
ladestatud puistangutesse ja aherainemägedesse (nt 2007. aastal ladestati 74% tekkinud
aherainest) [13]. Kui eeldada, et AS Eesti Põlevkivi kaevandab ka edaspidi põlevkivi
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14–15 mln tonni aastas, siis tekib aherainet ja rikastusjäätmeid ligikaudu 5–6 mln tonni
aastas [13]. Samas on hakanud ehitusturul viimastel aastatel mineraalsete
ehitusmaterjalide (eelkõige killustiku) nõudlus ületama pakkumist. Mitmes täna
kasutusel olevas lubjakivikarjääris hakkavad varud ammenduma, kuid uute karjääride
avamine kohtab väga tugevat kohalikku vastuseisu. Ammendatud karjääride
korrastamiseks ja uute karjääride avamist oleks vaja vaadata suure pildina. Selleks on
keskkonnaministeerium koostamas vastavat kava4. Vajadus killustiku ja lihtsa
täitematerjali järele on äratanud huvi põlevkivitootmisel tekkiva aheraine vastu. AS
Eesti Põlevkivi on alustanud eeltöid aherainest killustiku tootmiseks. Arvestatav osa
aherainest on juba ka eelnevatel aastatel taaskasutatud. 2007. aastal toodeti ja müüdi
ehitusettevõtetele ligikaudu 500 000 tonni killustikku ja teine sama suur kogus
aherainet. Nähes ette killustiku nõudluse kasvu on AS Eesti Põlevkivi rajamas mitmeid
killustikutootmise komplekse, mille kavandatud koguvõimsus on ligikaudu 2 mln tonni
paekivikillustikku aastas [13]. Aheraine taaskasutuse edendamise oluline motivaator on
olnud ka pidevalt tõusnud saastetasu. Laialdasemat kasutust takistab aherainekillustiku
madal kvaliteet ja ka logistika, sest suurema tarbimisega Harjumaa jääb autovedudeks
Ida-Virust kaugele, kuid veokulusid on võimalik alandada raudteetranspordiga. Eestis
on oluline otsida võimalusi aherainekillustiku, klinkritolmu ja põlevkivituha
laialdasemaks kasutamiseks. Põlevkivi aheraine taaskasutamine kompleksset lahendust.
Kindlasti pole lahendus ainuüksi aheraine ladestamisele kehtestatava saastetasumäära
suurem tõstmine. Huvi aherainekillustiku kasutamise vastu (k.a uuringute läbiviimine)
tuleks tekitada ka ehitusmaterjalide kasutajate poolel. Seni kui lubjakivi
kaevandamisõiguse tasu on mitu korda madalam aherainele kehtestatud saastetasust
ning kui edaspidi osutub võimalikuks avada mitmeid uusi lubjakivikarjääre, ei teki ka
suuremat nõudlust aherainest toodetud killustiku järele [13].
Põlevkiviõli tootmisel tekkivat poolkoksi ja põlevkivifuusse5 kvalifitseeritakse
ohtlikeks jäätmeteks. Poolkoks on keskkonnale väga ohtlik, sest eraldab
kantserogeenseid ühendeid, väävliühendeid ja vees lahustuvaid soolasid, mis omakorda
halvendavad vee koostist. Uuringud näitavad, et poolkoksiprügilate tõttu on ka KohtlaJärve linnas pea igal suvel lämmatav mädamunahais ehk H2S emission [14]. Ühe tonni
põlevkiviõli tootmisel tekib 3,5 tonni poolkoksi [13]. Põlevkivi poolkoksi on siiani
valdavalt ladestatud. Näiteks 2007.a. ladestati ligikaudu 1 miljon tonni poolkoksi,
olmejäätmeid aga alla 500 000 tonni [14]. Samas oli poolkoksi laedtamistasu 13,75
krooni, olmejäätmetel aga 244 krooni tonni eest [14]. Erinevate projektide käigus on
püütud poolkoksi taaskasutamiseks leida erinevaid lahendusi, aga heade tulemusteni
pole jõutud. Seniste saastetasumäärade juures pole poolkoksile taaskasutusalternatiivide
otsimine olnud põlevkiviõli tootjatele atraktiivne. Poolkoksi oleks võimalik
märkimisväärses koguses kasutada tsemendi tootmisel, asendades ja säästes nii
looduslikku
lubjakivi
või
põlevkivi.
Seega
arvestades
põlevkivituha
keskkonnaohtlikkust ja senist küllaltki madalat saastetasu määra (võrreldes
põlevkivituha saastetasuga) ning võttes arvesse vajadust motiveerida poolkoksi
taaskasutamist, oleks poolkoksile põlevkivituhaga võrreldes kõrgema saastetasumäära
kehtestamine põhjendatud.
4

19. juunil 2008.a. kiitis Vabariigi Valitsus heaks ettepaneku hakata koostama looduslike
ehitusmaterjalide kasutamise riiklikku arengukava eesmärgiga selgitada välja parimad võimalikud
kaevandamispiirkonnad ja määrata eeskätt riigi huvist lähtuv kaevandamise kord ja maht.
Ehitusmaavarade arengukava koostatakse aastateks 2010–2020 ja see hakkab käsitlema kogu Eestis
paikneva lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi kaevandamist ning kasutamist.
5
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Kui arvestada, et tonni põlevkiviõli kaasprodukt on 3,5 tonni poolkoksi, oli 2007. aastal
kehtiva saastetasumäära (13,75 kr/t) kohaselt poolkoksi saastetasu ühe tonni
põlevkiviõli kohta 48 krooni. Nii võib eeldada, et saastetasu osatähtsus oli põlevkiviõli
müügihinnas ligikaudu üks protsent. Kui tõsta saastetasu 117,5 kr/t, suureneks
saastetasu osakaal ligikaudu 11%- ni ühe tonni põlevkiviõli müügihinnas (411 krooni).
See on võrreldav pakutava põlevkivituha saastetasu osakaaluga põlevkivielektri
tootmishinnas [13].
Põlevkivituha kogus väheneb seoses keevkihttehnoloogiaga uute katelde
paigaldamisega - toodangumaht jääb samaks aga seejuures väheneb põlevkivi tarbimine
ja väheneb jäätmeteke (orienteeruvalt 0,5 mln tonni aastas). Seega väheneb jäätmete
teke ka tooteühiku kohta [12]. Põlevkiviõli tootmisel on võimalik vähendada jäätmete
ohtlikkust kasutades Galoter protsessi (tahke soojuskandja). Võrreldes Kiviteri
protsessis püstgeneraatorites tekkiva poolkoksiga on tahke soojuskandjaga tehnoloogia
kasutamisel tekkiv nn must tuhk väiksema orgaanilise aine sisaldusega [12].

7.1.4. Looduskaitse ja Natura-võrgustik
Kaitstavad alad moodustavad 17% Ida-Virumaa pindalast [10]. Rahvusvahelisi
märgalasid ehk Ramsari alasid on Ida-Virumaal üks: Muraka looduskaitseala (12 400
ha) [10]. Eesti Natura 2000 võrgustikku kuulub 509 loodusala ja 66 linnuala. IdaVirumaal, kus asub valdav osa Eesti elektri- ja soojusetööstusest, asub 28 loodusala
(Agusalu, Aseri, Atsalama, Avijõe, Järvevälja, Kauksi, Kivinõmme järved, Kurtna,
Muraka, Mustajõe, Mäetaguse, Ojaküla, Ontika, Paadenurme, Pangametsa, Puhatu,
Päite, Pühajõe, Raadnast-Kalmakülani, Selisoo, Sirtsi, Smolnitsa, Struuga, Udria,
Uljaste järved, Ädise, Änniksaare) ja 6 linnuala (Agusalu, Muraka, Peipsi, Puhatu,
Sirtsi, Struuga) [15]. Kaitset on väärinud valdavalt metsalaamad, rabad ja
mageveekogud (järved ja jõed).
Energiamajanduse suurim mõju Natura-alade kaitse-eesmärkidele on seotud maavarade
kaevandamisest põhjustatud veerežiimi muutused (kuivendus ja/või üleujutus) ning
veekogude keemilise ja ökoloogilise seisundi muutused. Teine oluline mõjutegur on
elupaikade füüsiline hävitamine kaevanduste ja karjääride ning nendega seotud
infrastuktuuride rajamine. Kaevandatud ja kaevandamislubadega hõlmatud ala pindala
on 600 km2, sellest 220 km2 on suletud ja üleujutatud kaevandused [11].
Kaevandusvetest on mõjutatud 5 looduslikku järve (sealhulgas Natura loodusala Kurtna
Nõmmejärv), kuivõrd neid läbib Estonia kaevandusest Raudi kanalisse juhitud vesi
[11]. Kolmas mõjutegur on välisõhu kaudu levivad heitmed, mis muudavad pinnase
elustiku jaoks enam aluseline või happeline ja seeläbi kannatab liikide ja elupaikade
soodne seisund.
Põlevkivi kasutamise riiklikus arengukavas 2008-2015 [4] tuuakse arengukava
koostamise üheks oluliseks kriteeriumiks asjaolu, et maavaravaru kategooria
määramisel võetakse arvesse looduskaitse all olevad objektid ja alad. Arengukavs
märgitakse, et kõikide kaitsealade piiresse jääv põlevkivivaru on reeglina hinnatud
passiivseks ehk mittekaevandatavaks [4].
Võrreldes Maa-ameti põlevkivivaru ja Keskkonnaregistri kaitstavate alade andmebaase
näeme, et kaitstavate aladel asuvate maavaravarude passiivseks muutmine on alles
pooleli.
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Joonis 5. Aktiivsete põlevkivivarude ja kaitstavate alade paiknemine Ida-Virumaal (Maa-ameti
seisuga 24.09.2008 ja Keskkonnaregistri seisuga 23.09.2008 põhjal koostas M. Uustal)

Ülaltoodud jooniselt on näha, et septembris 2008 asub üle paarikümne aktiivse
põlevkivimaardla kaitstavatel aladel.
7.2.

Sotsiaalne mõju

Sotsiaalset mõju käsitletakse alljärgnevalt tööhõive ja inimese tervise kontekstis.
7.2.1.

Tööhõive energia sektoris

Ida-Virumaa on Eesti energeetika süda. 2007.a. andmetel elas maakonnas 171 748
elanikku. Rahvastiku arv on kahaneva tendentsiga (2006.a. elas maakonnas 172 775 ja
2005.a. 173 777 elanikku). Valdav osa rahvastikust elab linnades, valla elanike arv oli
2007.a. 31 787 (Statistikaamet).
MKM poolt teostatud tööhõive analüüsi [16] järgi töötab aastal 2008 AS Eesti Energia
kontsernis ca 8000 töötajat, kellest otseselt elektri tootmisega on seotud 1700 ning
põlevkivi kaevandamisega 3400. Põlevkiviõlitööstuses on hõivatud 140 inimest.
Analüüsi kohaselt väheneb tööhõive ca 1000 inimese võrra, samavõrra vabaneb
töötajaid nii põlevkivi kaevandamisest kui elektri tootmisest. Eesti Energia hinnangul
on tööhõive vähenemine seotud töö efektiivsuse tõstmisega ega tulene tootmismahtude
vähenemisest [16].
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Majanduskasvu ja tööhõive kavas 2008-2011 (eelnõu) [5] märgitakse, et energia hind
peab soodustama energiaefektiivsust, teisalt jälle pärsib liiga kõrge energia hind
majanduse konkurentsivõimet. Energiamahukates majandussektorites võib kiire
hinnatõus kaasa tuua tööhõive languse, sest ettevõtete konkurentsivõime langeb.
Tööhõive analüüsi [16] kohaselt langeb põlevkivitööstuses töötajate arv aastaks 2016
400 kuni 900 võrra, sõltudes valitud elektritootmise stsenaariumist. Suurimat
töökohtade kadu prognoositakse elektristsenaariumite A ja B korral, kuna esimeses
stsenaariumis toodetakse põhiosa elektrist tuumajaamas, teises tuulest ja gaasist, mis
kumbki ei ole töömahukad elektritootmise viisid.
Positiivset mõju tööhõivele (põhiliselt maapiirkondades) avaldaks biomassil põhinev
taastuvenergeetika.
7.2.2.

Inimese tervise küsimused

Rahvastiku tervise arengukavas 2009-2020 [17] märgitakse, et Kirde-Eesti põlevkivil
põhinev elektritootmine ja keemiatööstus, mis samal ajal majandusliku olulisusega, on
ka oluliseks terviseriskiks piirkonnas. Regionaalsetest keskkonnatervise probleemidest
on aastate jooksul üha olulisemaks muutunud õhusaaste mõju krooniliste hingamisteede
haiguste, näiteks allergilise köha ja nohu tekkele eelkõige suuremates linnades. Näiteks
2005. aastal oli õhusaaste Tallinnas seotud hinnanguliselt kuni 296 surmajuhtumiga
[18]. Vastavad uuringud Ida-Virumaa linnades puuduvad.

7.3.

Majanduslik mõju

Eesti energiamajandus, mis baseerub suuresti põlevkivil ja teistel fossiilsetel kütustel on
ressursimahukas ning suure keskkonnakoormusega. Energiamajandust mõjutavad
mitmed Euroopa Liidu ja Eesti sisesed majandushoovad. Nende üldisemaks eesmärgiks
on energeetika väliskulude arvestamine energia toodete hindades, et suurendada
energeetika ning laiemalt riigi majanduse tõhusust ja vähendada keskkonnasurvet.
Majandushoobade valik, mis energeetika sektorile rakenduvad on lai:
- aktsiisid (kütuse ja elektri),
- õhu ja vee saastetasud,
- maavarade (põlevkivi ja turvas) ressursitasud ja vee erikasutustasud,
- kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemine ning
- post-Kyoto perioodi kohta kehtestatavad rahvusvahelised kokkulepped.

Nimetatud majandushoobade mõju energeetika sektorile on erineva detailsusega
analüüsitud. Enamus uuringuid, milles on analüüsitud keskkonnamaksude ja tasude
mõju kas makromajandusele, energeetika sektorile või kodumajapidamistele on
läbiviidud aastatel 2003-2007 [13, 19-23].
Majandushoobade rakendamist mõjutavad otsesed EL direktiivid, nt aktsiiside puhul.
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkogusteega kauplemise süsteemi puhul määratakse
liikmesriikide kaubeldavad kogused Euroopa Komisjoni poolt ning siseriiklik jaotus on
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kas kujundatakse keskkonnaministeeriumi poolt või asendatakse üleüldise kvootide
oksjoniga.
Õhu ja vee saastetasude puhul on määrava tähtsusega EL direktiivid, mis kehtestavad
lubatud piirkogused ja kontsentratsioonid erinevatele saaste ainetele.
Maavarade ressursitasude ja vee erikasutustasude puhul pole otsest EL direktiivi, mis
kehtestaks lubatavad kogused või vajalikud tasumäärad. Samas soovitab Euroopa
Komisjon majandushoobasid senisest enam kasutada, et loodusvarasid säästlikumalt
kasutada. EL üldisem eesmärk, et loodusvarade ammutamise ja keskkonnasaaste
trendid ei kasvaks SKPga võrdselt.
7.3.1.

Aktsiisid

Energiatoodete maksustamist Euroopa Liidus reguleerib energiamaksustamise direktiiv
2003/96/EÜ, mis jõustus 1. jaanuaril 2004 ning laiendas ELis kehtivat aktsiisi
alammäärade süsteemi mineraalõlidelt ka teistele energiatoodetele nagu näiteks kivi- ja
pruunsöele, maagaasile ning elektrienergiale. Direktiivi kohaselt ei maksustata
kütteainena kasutatavat puitu ja puusüsi.
Energiamaksustamise direktiivi peamine eesmärk on vähendada energiatoodete
erinevate aktsiisimääradega maksustamisest tulenevat konkurentsi moonutamist nii
erinevate energiatoodete kui ka liikmesriikide vahel. Direktiivi eesmärgiks on ka
energiasäästlikkuse suurendamine, ELi sõltumatuse suurendamine imporditud energiast
ja CO2 emissiooni vähendamine (sh Kyoto protokolli täitmine).
Kütuse ja elektrienergia maksustamine Eestis on reguleeritud alkoholi-, tubaka-,
kütuse- ja elektriaktsiisi seadusega. 2008. aasta 1. jaanuarist viidi pliivaba bensiini,
petrooleumi, vedelgaasi ja diislikütuse aktsiisimäärad kooskõlla EL aktsiisi
alammääraga, samuti kehtestati aktsiis maagaasile ja elektrienergiale.
Bensiini aktsiisimäär tõusis 5620-le kroonile ning diislikütuse ja petrooleumi
aktsiisimäär 5165-le kroonile 1000 liitri kohta. Vedelgaasi aktsiisimäär tõusis 1960-le
kroonile 1000 kg kohta. Soojuse tootmiseks kasutatava maagaasi aktsiisimäär on 157
krooni 1000 m3 maagaasi kohta ja elektrienergia aktsiisimäär 50 krooni 1 megavatttunni elektrienergia kohta.
Järgneval tabelil on toodud energiatoodete aktsiisimäärade võrdlus Eesti lähinaabritega
ning EL aktsiisi alammääraga.
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Tabel 9. Energiatoodete aktsiiside võrdlus lähinaabritega ja Euroopa Liidu aktsiisi alammääraga,
01.01.2008.

Allikas: Rahandusministeerium

Kütuseaktsiisi laekus 2007.a riigieelarvesse 4353,3 miljonit krooni ning 2008.a on
eelarve laekumiseks kavandatud 4’840 miljonit krooni. 2009.a prognoositakse 9,6%
tõusu, mis oleks 5305,0 miljonit krooni.
Elektriaktsiisi laekumiseks 2008. a 11 kuuga on prognoositud 315 miljonit krooni.
2009.a laekumiste puhul prognoositakse 14,3% kasvu mis teeb 360 miljonit krooni.
Elektriaktsiisi kehtestamisega 1.1.2008.a ei maksa Eestis elektri müügiga tegelevad
ettevõtjad enam süsinikdioksiidi (CO2) saastetasu vaid CO2 tasuga samas ulatuses
elektriaktsiisi.
Aktsiiside mõju kasvuhoonegaaside vähenemisele on analüüsitud ning võrreldud
aktsiiside mõju tõhusust võrreldes CO2 saastetasuga. Uuringute kohaselt on aktsiiside ja
keskkonnatasude mõju positiivne, kuid väike ning ilma täiendavate riigipoolsete
toetavate programmideta ei saavutata tehnoloogia uuendamist ning emissioonide
vähenemist. Uuringute kohaselt on aktsiiside mõju kasvuhoonegaaside koguste
vähenemisele väiksem kui vahetu CO2 saastetasu mõju.
7.3.2.

Keskkonnatasud

Praegused keskkonnatasud on 01.01.2006 jõustunud Keskkonnatasude seadusega [24],
mille alusel määrati Vabariigi Valitsuse määrusega nii ressursitasude kui ka
saastetasude määrad aastateks 2006-2009 [25]. alustab keskkonnatasude ja saastetasude
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kontseptsiooni kujundamist peale 2009. aastat. Valmib esialgne eelnõu, kus tuuakse
ära 2010-2015.a kavandatavad saastetasude uued määrad.

7.3.3. Ressursitasud
Vastavalt 2010-2015 keskkonnatasude kontseptsiooni eelnõule kavandatakse nii vee
erikasutustasude kui ka loodusvarad tasumäärade tõusu 5-25% aastas.
a) Vee erikasutustasu
Karjääridest väljapumbatava vee erikasutustasumäär 2009.a on 190 kr/1000m3. 2010.a
nähakse tõusu 10% aastas.
Kaevandustest väljapumbatava vee erikasutustasumäär 2009.a on 530kr/1000m3.
2010.a nähakse tõusu 10% aastas.
Jahutusvee veekogudest võtmise tasumäär 2009.a on 25kr/1000m3 ning kavandatud on
tasumäära samaks jäämine ka peal 2010.a. Jahutusvee tasumäär Tallinna veevarutusse
kuuluvatest veekogudest on 80kr/1000m3 ning selle kasvu kavandatakse alates 2010.a
5% aastas.

b) Maavara kaevandamisõiguse tasu
Põlevkivi kaevandamisõiguse tasu 2009.a on 12 kr/tonn. 2010-2012 kavandatakse
määra tõsta 25% ning 2013-2015 on aastane kasv kavandatud 5%.
Turba kaevandamisõiguse tasu 2009.a hästilaguneva turba (kütteturvas) puhul on 10,4
kr/tonn ning vähelagunenud turba puhul 16,2 kr/tonn. 2010-2015 kavandatud määra
tõus on 5% aastas.

7.3.4. Saastetasud
Energeetika sektor on peamisi keskkonna saastetasude maksjaid. Joonisel 5 on
suuremad tööstusharud järjestatud nende poolt makstud saastetasude alusel. Andmed
pärinevad Statistikaameti Keskkonnakaitsekulutuste andmebaasist ja detailsemalt
keskkonnakaitsele mittespetsialiseerunud ettevõtete hulgas. Spetsialiseerunud
ettevõtted on ettevõtted, kes pakuvad jäätmekogumis- ja käitlusteenust, samuti
heitveepuhastuse teenust.
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Keskkonnakaitsele mittespetsialiseerunud ettevõtete
makstud saastetasud, miljon krooni
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Joonis 6. Saastetasud 2001-2006 (Allikas: Statistikaamet, Keskkonnakaitsekulutused)

Järgmiselt jooniselt on näha, et saastetasudest suurema osa moodustavad välisõhu ja
kliimaga seonduvad saastetasud ning jäätmetasud ja need on aastati suurenenud.

Keskkonnakaitsele mittespetsialiseerunud ettevõtete
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Joonis 7. Saastetasud liigiti 2001-2006 (Allikas: Statistikaamet, Keskkonnakaitsekulutused)

Saaste liikide jaotus suuremate tööstuste lõikes on toodud alljärgneval joonisel.
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Joonis 8. Saastetasud saaste liigi järgi (Allikas: Statistikaamet, Keskkonnakaitsekulutused)

7.3.4.1.

Ohtlike jäätmete tasud

Ohtlike jäätmete tasumääradest on kasutusel põlevkivi aheraine ja rikastusjäätmete
tasu, põlevkivi tuha jäätmetasu ning poolkoksi jäätmetasu.
Põlevkivi aheraine ja rikastusjäätmete tasumäär 2009.a on 12 kr/tonn. 2010.a
kavandatakse tasumääraks 14 kr/tonn ning järgnevatel aastatel 5% aastast tõusu, mis
teeb 2015. a tasumääraks 22,5 kr/tonn.
Aheraine tasumäära puhul on oluline ka seos madalamargiliste ehitusmaavarde
tasumääradega, sest see mõjutab aheraine taaskasutamist teeehituses. Lisaks
jäätmetasule ja ehitusmaavarde kaevandusõigustasule mõjutab aheraine taaskasutusse
võtmist ehitusmaavarade kaevanduslubade väljastamine. Aheraine taaskasutamine
eeldab ka täiendavaid uuringuid ehitusstandardite osas ning komplektseid poliitilisi
otsuseid (sh soes teede infrastruktuuri arendamine).
Põlevkivi tuha jäätmetasumäär 2009.a on 15,7 kr/tonn ning 2010.a kavandatakse
hüppelist kasvu 78,3 kr/tonn ning järgnevatel aastatel 5% aastast tõusu, mis teeb 2015.a
tasumääraks 99,7 kr/tonn.
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Poolkoksi jäätmetasumäär 2009.a on 15,7 kr/tonn ning 2010.a kavandatakse
hüppelist kasvu 117,5 kr/tonn (1,5 korda põlevkivi tuha tasumäär) ning järgnevatel
aastatel 5% aastast tõusu, mis teeb 2015.a tasumääraks 150 kr/tonn.
Põlevkivi tuha ja poolkoksi jäätmetasumäärade hüppelise kasvu eesmärgiks on
põlevkivist põlevkiviõli tootmisega (ja enamuses ekspordiks mineva) seonduva
väliskulu arvesse võtmine.
7.3.4.2.

Õhusaasteainete tasud

Enamus õhusaastainete osas kavandatakse kuni 20% aastast kasvu, mis 5 aasta jooksul
tähendab tasude tõusmist ligi 2,5 korda.
Tabel 10. Prognoositud õhusaasteained 2010-2015
Õhusaasteaine
CO2
CO
SO2
Tahked osad
H2S
NOx
LOU
POS, PM-2,5 PM-10
Püsivad org. saasteained
Merkaptaan
Raskemetallid
Allikas: Keskkonnaministeerium

2008
23,5
57
395
395
395
906
906
395
395
352487
14415

2009
31
68
474
474
474
1087
1087
474
474
387736
17297

2010 - 2015
sama
10%
20%
20%
20%
20%
20%
5000 uus tasu ja 20%
2500 uus tasu ja 20%
5%
10%

Süsinikdioksiidi (CO2) välisõhku heitmise eest maksavad saastetasu soojuse tootjad
vastavalt soojuse tootmisel välisõhku heidetud CO2 kogusele. CO2 saastetasu ei maksa
biomassist ega turba või sellest valmistatud kütuse põletamisel selle turba sisalduse
ulatuses ning samuti ei maksta jäätmete energiakasutusel.
7.3.4.3.

Vee saastetasu

Energeetika sektori veesaaste tasud ja pinnase kaitsega seonduvad tasud jäävad
väikseks, võrreldes õhusaaste ja jäätmekäitlusega. Veesaasteainete tasumäärasid
kavandatakse samuti tõsta 5-20% aastas 2010-2015 perioodil ning peale seda 10%
aastas.
7.3.5.

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemine

Kasvuhoonegaaside
lubatud
kogustega
kauplemise
valdkond
(lühidalt
kvoodikaubandus) kätkeb endas väga mitmesuguseid suuri mõjureid energiasektori
edasistele arengutele. Euroopa Komisjoni 23. jaanuari 2008 nn kliima- ja energiapakett
kujutab endast ettepanekut liidu liikmesriikidele energiasektori tulevaste probleemide
ohjamiseks. Kuna Eesti elektritootmine baseerub nii või teisiti ka tulevikus
märkimisväärses proportsioonis põlevkivile, siis avaldab Euroopas täna alles
kujundatav kliimapoliitika kindlasti suurt mõju energiatootmise alternatiividele.
Kvoodikaubandust silmas pidades tekivad probleemid elektritootmise neis
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stsenaariumites, kus põlevkivielektri osatähtsus on suurem. Kliima- ja energiapaketi
aruteludes Euroopas ja ka laiemalt kogu maailmas on kõlama jäänud idee riiklike
jaotuskavade lähenduse asendamisest üle-Euroopalise kvootide oksjoniga. Sellega
püütakse senise kvoodijaotamise mehhanismi subjektiivset momenti elimineerida. Nii
väheneks riigi roll käitiste tegevuse planeerimisel, riigiabi osutamise võimalus ja
võimalik kvoodituru mõjutamine.
Üle-Euroopalise kvoodituru loomisel on aga mitmeid ohtusid. Väljapakutud kava järgi
jaotatakse riikidele kvoodikogused järgmis(t)eks perioodi(de)ks möödunud perioodi
mõne baas-aasta alusel eeldades eriheite pidevat vähendamist tehnoloogiliste
protsesside uuendamise või hoopis asendamise teel. Sellele vastavalt erilist heite
juurdekasvu tootmismahtude kasvades ette ei nähta. Käesoleval ajal on palju räägitud
sellest, et võtta baasaastaks 2005.aasta. Eesti jaoks oli see suhteliselt tagasihoidlike
kasvuhoonegaaside koguste aasta (12,6 Mt CO2 ekv.). 2007.aastal, kui elektritootmine
jõudsalt kasvas, ulatus Euroopa kvoodikaubanduses osalevate käitiste summaarne
heide juba 15,7 Mt. Eesti panustab elektritootmise tehnoloogiate arendamisse ning see
võib olla üheks abiventiiliks, millega suudetakse samade tootmismahtude juures
sälitada kasvuhoonegaaside heitkoguste senise taseme ning vältida suuri kvoodiostusid
Euroopa börsilt.
Üle-Euroopalise börsi loomine kätkeb mitmeid ohtusid. Ühena neist tuleb mainida
oksjoni poolt loodavat ebakindlust Eesti käitistele. Riik paneb nt baas-aasta heite alusel
määratud kvoodikoguse müüki, selle koguse võib aga hinnapakkumise käigus
omandada mõni Euroopa energiahiid, nt EoN. Kui Eesti käitajale vastuvõetav
kauplemisperioodi alguses või ka varem korraldataval oksjonil ei ole 1 tonni CO2 ekv
hind vastuvõetav, peab ta oma aastakoguse katmiseks vajaliku kvoodikoguse ostma
aasta jooksul börsilt. Sealpakutav hind võib aga kaasa tuua üllatusi. Kokkuvõttes
suureneb märgatavalt kvoodikaubanduse osaliste – käitajate ebakindlus oma
tootmisplaanide osas, mis kokkuvõttes ei soodusta optimaalsete tulevikuvisioonide
koostamist ega nende elluviimist. Riigi administreeriv ja reguleeriv roll väheneb
olematuks.
KSH ekspertidele teadaolevalt pole kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega
kauplemise võimalusi uuritud (või siis uuringud pole avalikustatud) ja mõju energeetika
sektorile või tervikuna kogu riigi majanduse edasistele arengutele hinnatud. Senist
ebakindlust suurendab veel asjaolu, et Kyoto protokolli esimeseks kohustusperioodiks,
aastateks 2008-2012 riigi poolt esitatud jaotuskava kohta tehtud Euroopa Komisjoni
vähendamisostus (4.mail 2007) on riigi poolt Euroopa Esimese Astme Kohtus
vaidlustatud, lahenduseni pole see aga käesoleva ajani veel jõudnud.
Keskkonnaministeerium kavandab veel 2008.a sügisel analüüsida kavandavate
keskkonnatasude koosmõju makromajandusele Euroopas väljatöötatud mudeli E3ME
abil.6 Kas kavandatavas töös analüüsitakse ka kasvuhoonegaaside lubadega kauplemise
mõjusid, pole veel teada.

6

E3ME – An Energy-Environment-Economy Model of Europe on EL JOULE/THERMIE programme
raames loodud üldise
makro- jasektoraalsemajandusliku analüüsi mudel, mis käsitleb
kasvuhoonegaaside leevendamist, tööstuse sektori energiakasutuse efektiivsust ja säästlikku
kodumajapidamist, http://www.camecon.com/suite_economic_models/e3me.htm
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7.3.6.

Kokkuvõtteks

Energiatoodete
maksustamist
on
uurinud
Tallinna
Tehnikaülikooli
Elektronenergeetikainstituudi töörühm 2006-2007.a. [26]. Töörühm sedastas, et
keskkonnatasud ja aktsiisimaksud omavad keskkonnaalastele eesmärkidele nimetatud
uurimistöös vaadeldud stsenaariumide korral nõrka positiivset mõju. Eesmärgid
täidetakse siiski põhiliselt tulenevalt olemasolevate energia muundamistehnoloogiate
kasutuse lõppemisest ning üleminekust efektiivsematele ja keskkonnasõbralikumatele
tehnoloogiatele (keevkihtkatlad). Töörühma arvates kõrged keskkonnatasud ja
aktsiisimaksud ei tingi iseenesest veel madalaid emissioone, elektrienergia hind aga
suureneb ning seetõttu peab vähendama energia tarbimist. Keskkonnatasude ja
aktsiisimaksude suurendamine viib paratamatult põlevkivi osatähtsuse vähenemisele
ning gaasi osatähtsuse suurenemisele. Seega väheneb ka majanduslik sõltumatus.
Uuringu stsenaariumite analüüs näitas, et keskkonnatasude kiire tõusu korral (20%
aastas) muutub peale 2020 aastat elektrituulikute rajamine majanduslikult
konkurentsivõimeliseks ka ilma täiendavate subsiidiumiteta. Samas tuleks keskpikasperspektiivis taastuvate energiaallikate laialdasema kasutamise soodustamiseks
rakendada mitmesuguseid toetusskeeme, et kõrgete maksude korral leevendada mõju
elektri hinnale.
Uuringu [26] läbiviijad on seisukohal, et mida kiiremini tõusevad keskkonnatasud, seda
otstarbekamaks muutub pikaajalises perspektiivis lisaks koostootmisele ka elektri
tootmine maagaasist kombineeritud tsükliga kondensatsioonelektrijaamades, mille
kasutegur on vähemalt 55%. Pikemaajalises perspektiivis (pärast 2025 aastat) muutub
kõrgemate saastemaksude korral atraktiivsemaks ka uus PFBC põlevkivijaam, mis
investeeringu maksumuselt on küll kallim.
Soojuse tootmise osas näitas analüüs, et kõrgemad keskkonnatasud soodustavad
üleminekut muudelt kütustelt elektri ja soojuse koostootmisele maagaasi ja teiste
kütuste baasil. Majanduslikult efektiivsemaks muutub koostootmisjaamade rajamine
ning olemasolevate katlamajade kasutamise lõpetamine juba enne nende tehnilise
kasutusea lõppu.
Keskkonnaeesmärkide täitmise osas järeldus uuringust, keskkonnatasude kiire kasvu
korral (tõus 20% aastas) on küll võimalik saavutada keskkonnaemissioonide
vähenemist võrrelduna madalate keskkonnatasudega (tõus 10% aastas), kuid vastavalt
tõuseb ka elektri hind.
Varustuskindluse ja rahvusliku julgeoleku vaatenurgast on energiasektori suur sõltuvus
maagaasist kahtlustäratav seni, kuni Eestil on vaid üks gaasi tarnija – Venemaa, kuigi
majanduslikult oleks see rangete keskkonnaalaste piirangute ja -tasude puhul
optimaalne. Samas, töös kasutatud gaasi hinna prognoosi korral, ei ulatu gaasi osakaal
primaarenergia varustatuses üle 20%.
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II osa. Arengukava keskkonnamõju hindamise tulemused
8 ENMAKi eesmärkide kooskõla keskkonnaeesmärkidega
Energiamajanduse valdkonnas on püstitatud keskkonnaeesmärgid nii Eesti õigusaktides
kui rahvusvahelistes lepetes, millega Eesti on ühinenud. Euroopa Liidu liikmesriigina
on Eestil kohustus järgida Euroopa Nõukogu ja Komisjoni tasemel kehtestatud
õigusakte.
8.1.

Vastavus Eesti riiklikele keskkonnaeesmärkidele energiamajanduse valdkonnas

ENMAKi püstitatud eesmärkide vastavust riiklikele keskkonnaeesmärkidele kaaluti
Eesti keskkonnastrateegias aastani 2030 püstitatud eesmärkide kaudu.
8.1.1.

Taust

Eesti Keskkonnastrateegias aastani 2030 (Keskkonnastrateegia) püstitatakse energia ja
osoonikihi kaitse valdkonnas järgmised eesmärgid:
1. Toota elektrit mahus, mis rahuldab Eesti tarbimisvajadust, ning arendada
mitmekesiseid,
erinevatel
energiaallikatel
põhinevaid
väikese
keskkonnakoormusega jätkusuutlikke tootmistehnoloogiaid, mis võimaldavad
toota elektrit ka ekspordiks.
2. Energiatarbimise kasvu aeglustamine ja stabiliseerimine, tagades samas
inimeste vajaduste rahuldamise, ehk tarbimise kasvu olukorras primaarenergia
mahu säilimise tagamine.
3. Kõrvaldada järk-järgult nii tööstustest kui ka kodumajapidamistest osoonikihti
kahandavad tehisained.
8.1.2.

Hinnang ENMAK eesmärkide kooskõlale Keskkonnastrateegia eesmärkidega

Tabel 11. ENMAKi eesmärkide vastavus Eesti Keskkonnastrateegia eesmärkidele energia
valdkonnas
ENMAK
eesmärgid

Eesti riiklikud keskkonnaeesmärgid energia valdkonnas
Keskkonnastrateegia aastani 2030
3. Kõrvaldada järk1.Toota elektrit mahus, 2. Energia-tarbimise
mis
rahuldab
Eesti kasvu aeglustamine ja järgult nii
tööstustest kui ka
tarbimisvajadust,
ning stabiliseerimine,
kodumajapidamiste
arendada mitmekesiseid, tagades samas
st osoonikihti
erinevatel energiaallikatel inimeste vajaduste
kahandavad
põhinevaid
väikese rahuldamise, ehk
tehisained
tarbimise kasvu
keskkonnakoormusega
olukorras
jätkusuutlikke
primaarenergia mahu
tootmistehnoloogiaid,
mis võimaldavad toota säilimise tagamine.
elektrit ka ekspordiks.

1. Eesmärk:
Eesti
elanikkonnale
on tagatud pidev
energiavarustus

ENMAKi eesmärk on
kooskõlas
keskkonnastrateegias
püstitatud eesmärgiga

ENMAKi eesmärk on
kooskõlas
keskkonnastrateegias
püstitatud eesmärgiga
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ENMAKi eesmärk
seda valdkonda ei
käsitle

ENMAK
eesmärgid

Eesti riiklikud keskkonnaeesmärgid energia valdkonnas
Keskkonnastrateegia aastani 2030
3. Kõrvaldada järk1.Toota elektrit mahus, 2. Energia-tarbimise
mis
rahuldab
Eesti kasvu aeglustamine ja järgult nii
tööstustest kui ka
tarbimisvajadust,
ning stabiliseerimine,
kodumajapidamiste
arendada mitmekesiseid, tagades samas
st osoonikihti
erinevatel energiaallikatel inimeste vajaduste
kahandavad
põhinevaid
väikese rahuldamise, ehk
tehisained
tarbimise kasvu
keskkonnakoormusega
olukorras
jätkusuutlikke
primaarenergia mahu
tootmistehnoloogiaid,
mis võimaldavad toota säilimise tagamine.
elektrit ka ekspordiks.

2. Eesmärk:
Eesti
energiavarustus
ja –tarbimine on
säästlikum

ENMAKi eesmärk on
kooskõlas
keskkonnastrateegias
püstitatud eesmärgiga

ENMAKi eesmärk on
kooskõlas
keskkonnastrateegias
püstitatud eesmärgiga

3. Eesmärk:
Tarbijatele on
tagatud
põhjendatud
hinnaga
energiavarustus

Keskkonnastrateegia
hinnapoliitikat ei käsitle

Keskkonnastrateegia
hinnapoliitikat ei
käsitle

“Osoonikihti
kahandamist
mõjutavatest
tehisainetest”
loobumist võib
käsitleda säästliku
energiakasutusena
Keskkonnastrateegi
a hinnapoliitikat ei
käsitle

Kokkuvõtteks võib öelda, et energiamajanduse arengukavas püstitatud eesmärgid ei ole
vastuolus riigi keskkonnastrateegia eesmärkidega.
8.1.3.

Hinnang ENMAK eesmärkide kooskõlale Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008-2015
eesmärkidega

Tabel 12. ENMAK eesmärkide vastavus Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008-2015
eesmärkidele
ENMAK
eesmärgid

Eesti riiklikud keskkonnaeesmärgid energia valdkonnas
Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2008-2015 (eelnõu)
Põlevkivi kaevandamise ja Põlevkivi
Tagada Eesti
kasutamise
efektiivsuse kaevandamise ja
varustatus
kasutamise
põlevkivienergiaga ja tõstmine
keskkonnamõju
kindlustada
vähendamine
Eesti
energeetiline
sõltumatus

1. Eesmärk: Eesti
elanikkonnale on
tagatud pidev
energiavarustus

ENMAKi eesmärk on
kooskõlas põlevkivi
kasutamise
arengukavas püstitatud
eesmärgiga

2. Eesmärk: Eesti
energiavarustus ja
–tarbimine on
säästlikum

-

ENMAKi eesmärk on
kooskõlas põlevkivi
kasutamise arengukavas
püstitatud eesmärgiga,
kuivõrd pideva
energiavarustusesaab tagada
ka põlevkivi kasutamise
(tehnoloogiate)
efektiivsusega
ENMAKi eesmärk on
kooskõlas põlevkivi
kasutamise arengukavas
püstitatud eesmärgiga
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ENMAKi eesmärk on
kooskõlas põlevkivi
kasutamise arengukavas
püstitatud eesmärgiga,
kuivõrd pideva
energiavarustuse saab
tagada keskkonnamõju
(emissioonide)
vähendamisega
ENMAKi eesmärk on
kooskõlas põlevkivi
kasutamise arengukavas
püstitatud eesmärgiga,

ENMAK
eesmärgid

3. Eesmärk:
Tarbijatele on
tagatud
põhjendatud
hinnaga
energiavarustus

Eesti riiklikud keskkonnaeesmärgid energia valdkonnas
Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2008-2015 (eelnõu)
Põlevkivi kaevandamise ja Põlevkivi
Tagada Eesti
kasutamise
efektiivsuse kaevandamise ja
varustatus
kasutamise
põlevkivienergiaga ja tõstmine
keskkonnamõju
kindlustada
vähendamine
Eesti
energeetiline
sõltumatus

Põlevkivi kasutamise
arengukava eesmärgid
hinnaküsimust ei
käsitle

Põlevkivi kasutamise
arengukava eesmärgid
hinnaküsimust ei käsitle

kuivõrd säästlikum
tarbimine vähendab
põlevkivi kasutamise
keskkonnamõju
Põlevkivi kasutamise
arengukava eesmärgid
hinnaküsimust ei käsitle

Kokkuvõtteks võib öelda, et energiamajanduse arengukavas püstitatud eesmärgid ei ole
vastuolus põlevkivi kasutamise riikliku arengukava eesmärkidega.
8.1.4.

Hinnang ENMAK eesmärkide kooskõlale Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava
2007-2013 eesmärkidega

Tabel 13. ENMAK eesmärkide vastavus Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise
arengukava 2007-2013 eesmärkidele
ENMAK
eesmärgid

1. Eesmärk: Eesti
elanikkonnale on
tagatud pidev
energiavarustus
2. Eesmärk: Eesti
energiavarustus ja –
tarbimine on
säästlikum

3. Eesmärk:
Tarbijatele on
tagatud
põhjendatud
hinnaga
energiavarustus

Eesti riiklikud keskkonnaeesmärgid energia valdkonnas
Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava eesmärgid
Tagada turu
Tõsta tarbijate,
Tagada biomassi ja
korraldamiseks
bioenergia kasutamise investorite, ettevõtjate ja
vajalike instrumentide
turgu reguleerivate
edendamiseks vajalik
rakendamine
poliitika kujundajate
teadus- ja
teadlikkust
arendustegevus
Biomassi ja bioenergia
Biomassi ja bioenergia
Biomassi ja bioenergia
kasutamise edendamise
kasutamise edendamise
kasutamise edendamise
arengukava eesmärgid
arengukava eesmärgid
arengukava eesmärgid
varustuskindluse
varustuskindluse küsimust
varustuskindluse
küsimust ei käsitle
ei käsitle
küsimust ei käsitle
Biomassi ja bioenergia
Biomassi ja bioenergia
Biomassi ja bioenergia
kasutamise edendamise
kasutamise edendamise
kasutamise edendamise
arengukava eesmärgid
arengukava eesmärgid
arengukava eesmärgid
varustuskindluse ja
varustuskindluse ja
varustuskindluse ja
tarbimise küsimust ei
tarbimise küsimust ei
tarbimise küsimust ei
käsitle
käsitle
käsitle
Biomassi ja bioenergia
Kaudselt võib
Biomassi ja bioenergia
kasutamise edendamise
poliitikakujundajate
kasutamise edendamise
arengukava eesmärgid
teadlikkuse tõstmist siduda arengukava eesmärgid
hinnaküsimust ei käsitle ka hinnakujundusega
hinnaküsimust ei käsitle

Kokkuvõtteks võib öelda, et energiamajanduse arengukavas püstitatud eesmärgid ei ole
otseselt vastuolus biomassi ja bionenergia kasutamise edendamise arengukava
eesmärkidega, kuid viimane on enim suunatud tarbijate teadlikkuse tõstmisele ja
tururegulatsioonide väljatöötamisele.
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8.2. Vastavus rahvusvahelistele lepetele energiamajanduse ja keskkonna valdkonnas,
millega Eesti on ühinenud
8.2.1.

Taust

Energiamajanduse arengukava hindamisel peetakse silmas alljärgnevaid rahvusvahelisi
leppeid, mille osas Eestil on siduvaid kohustusi;
•

•
•

•

•

•

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon ning 2002. a oktoobris ratifitseeritud ja
2005.a 16.veebruaril jõustunud Kyoto protokoll, mille eesmärgiks on seatud
vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastatel 2008-2012. Eestile seab
protokoll eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguste hulka 8%
võrreldes 1990.a baastasemega. Vastavalt IPCC uusimale juhendile (2006) on
Eesti jaoks määratud Kyoto sihtarvuks 39,581 miljonit tonni CO2 ekvivalenti.
Seniste arengute jätkumisel Eestil sihtarvu täitmisega Kyoto esimese
kohustusperioodi lõpuks (2012) probleeme ei teki. Ka arengukavas
kavandatavate ja KSH aruandes pakutavate täiendavate stsenaariumite valguses
aastani 2020.a ei ületa Eesti kasvuhoonegaaside heited ülalmainitud sihtarvu.
Kindlasti tuleb aga silmas pidada, et nn post-Kyoto režiimid (peale 2012.a) on
kliimamuutuste maailmakonverentsidel veel kokku leppimata ning sealt võib
tulla ka Eesti jaoks mõningaid üllatusi.
2000. aastal ühines Eesti Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni (koostatud
13.11.1979. a Genfis) ning selle protokollidega.
Riigikogu poolt 4. juunil 2003. a vastu võetud seadusega ühines Eesti Piiriülese
õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni väävli heitkoguste edasise
vähendamise protokolliga, mis on koostatud Oslos 1994. aasta 14. juunil.
Seejuures võttis Eesti ühinemisel kohustuse vähendada väävli heitkoguseid
2005. aastaks 35% võrra ja 2010. aastaks 40% võrra, võttes aluseks 1980. aasta
taseme. 2020.aastaks väävli heitmetega probleeme ei tohiks olla, kuna on juba
olemas otsus kahe uue energiaploki ehitamine Narva Elektrijaamades.
Madalatemperatuurse keevkiht-tehnoloogia puhul vähenevad väävliheited enam
kui 100 korda, CO2 heide väheneb ~3 korda.
Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon (RT II 1995, 11/12,
57) seab konventsiooni osapooltele kohustused Läänemere kui ökosüsteemi
kaitseks. Selle konventsiooni eesmärkidega võib vastuollu minna näiteks
elektri-merekaablite või meretuuleparkide rajamine, kuivõrd konventsiooniga
taotletakse osaliste panust Läänemere kui ökosüsteemi kaitsmiseks ja
arendustegevustega kaasneva keskkonnamõju ärahoidmiseks.
Århusi konventsioon ehk keskkonnainformatsiooni kättesaadavuse ja
keskkonnaasjades otsustamises osalemise ja neis asjus kohtu poole pöördumise
konventsioon (RT II 2001, 18, 89 ) annab kodanikele, sh
keskkonnaorganisatsioonidele
laialdased
õigused
keskkonnaasjades
otsustamises osalemiseks. Århusi konventsiooni osalised (riigid) peavad tegema
elanikele kättesaadavaks keskkonnainformatsiooni ja looma regulatsioonid,
kuidas elanikud ja nende ühendused saavad osaleda keskkonda puudutavate
otsuste tegemises. Energiamajanduse valdkond, kui inimeste elukeskkonda ja
selle kvaliteeti olulisel määral mõjutav valdkond, on kindlasti üks neist , mis
elanikele huvi pakub.
Piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni ehk Espoo konventsiooni
ratifitseeris Riigikogu 2000.aastal (RT II 2000, 28, 169). Espoo konventsioon
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näeb ette keskkonnamõju hindamise ühiselt riikide vahel siis, kui soovitakse
viia ellu projekte, mille keskkonnamõjule alluvad naaberriigi alad.. Espoo
konventsiooni juurde kuulub nn Kiievi protokoll, mis sätestab kohustuse viia
läbi keskkonnamõju ühine hindamine siis, kui koostatakse strateegiaid ja
poliitikaid, millel võib olla riigipiiri ületav keskkonnamõju. Eesti ei ole Kiievi
protokolli veel ratifitseerinud.
8.2.2.

Hinnang ENMAK eesmärkide kooskõlale rahvusvaheliste lepete keskkonnaeesmärkidega energia
valdkonnas

Tabel 14. ENMAKi eesmärkide vastavus keskkonnaeesmärkidele rahvusvahelistes lepetes energia
valdkonnas
ENMAK eesmärgid

1. Eesmärk: Eesti
elanikkonnale on
tagatud pidev
energiavarustus
2. Eesmärk: Eesti
energiavarustus ja –
tarbimine on säästlikum
3. Eesmärk: Tarbijatele
on tagatud põhjendatud
hinnaga energiavarustus

Rahvusvahelised keskkonnaeesmärgid energia valdkonnas
1. Tagada Kyoto protokolliga seatud
2. Tagada Piiriülese õhusaaste
sihtarvude täitmine Kyoto esimesel
kauglevi 1979.aasta
kohustusperioodil, 2008-2012.
konventsiooni protokolli alusel
väävli heitkoguste edasise
vähendamise
Arengukava eesmärgid toetavad Kyoto
Arengukava eesmärgid tagavad
protokolliga seatud kohustuste täitmist
väävli heitkoguste järjepideva
vähendamise
Energiasäästu potetsiaal on kõrge, see
võimaldab vähemate heitkogustega tagada
vajalik energiavarustus
Rahvusvahelised kliimalepped võivad
olulisel määral mõjutada energia hinda
seoses kvoodikaubanduse edasiste
rezhiimidega, mis käesoleval ajal on alles
väljatöötamisel

Arengukava eesmärgid
eneriavarustuse vallas on
kooskõlas Piiriülese õhusaaste
kauglevi kitsendustega
Piiriülese kauglevi kokkuleppe
järgimine ei mõjuta tarbijate
energiavarustust

Kokkuvõtteks võib öelda, et energiamajanduse arengukavas püstitatud eesmärgid ei ole
vastuolus rahvusvaheliste keskkonnakaitse lepete ja nendega seatud eesmärkidega.
8.3. Vastavus Euroopa Liidu energiamajanduse ja keskkonnaga seotud poliitikatele ja
normatiivaktidele
8.3.1.

Taust

Euroopa
Komisjoni
“Roheline
Raamat”,
Euroopa
strateegia
säästva,
konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks (COM(2006), 105 lõplik,
8.3.2006.
Euroopa Keskkonnaagentuuri (European Environmental Agency) elektrimajanduse- ja
keskkonnaindikaatorite süsteem EEA indikaatorid mõõdavad kuut tüüpi muutust. Need
on: Kas energiamajanduse keskkonnamõju väheneb? Kas energiatarbimine väheneb?
Kui kiiresti suureneb energiatõhusus? Kas on toimunud üleminek vähem saastavatele
kütustele? Kui kiiresti rakendatakse taastuvenergiatehnoloogiaid? Kas keskkonnakulud
(väliskulud) on arvestatud energiahinna sisse?
Euroopa Ülemkogu võttis 2007. aasta märtsis vastu Euroopa Liidu Energiapoliitika
tegevuskava 2007-2009 (edaspidi Energiapoliitika tegevuskava), mille eesmärkideks
on:
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-tõsta energia varustuskindlust,
-tagada Euroopa konkurentsivõimeline ja taskukohane energia,
-soodustada keskkonna jätkusuutlikkust ja võidelda kliimamuutustega.
EL Energiapoliitika tegevuskavaga soovitakse tõsta energia varustuskindlust ning
tagada Euroopa konkurentsivõimeline ja taskukohane energia ja võidelda
kliimamuutustega saavutamaks keskkonna jätkusuutlikkus.
Energiapoliitika tegevuskavas nimetatud eesmärkide tagamiseks on Euroopa Liit oma
23.01.2008 ettepanekus (COM (2008), mis on tuntud nn kliimapaketi nime all,
seadnud sihtväärtused energia efektiivsusele, taastuvenergiaallikate ja biokütuste
laiemale kasutuselevõtmisele (sealhulgas süsinikdioksiidi kogumise ja ladustamise)
kohta aastaks 2020 :
• vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 20% võrra võrreldes
baasaastaga 1990 (2005. aastaks oli vähendatud 6%);
• tõsta taastuvenergia osakaal 20%-ni primaarenergia lõpptarbimisest (2005.
aastal oli EL keskmiseks osakaaluks 8,5%);
• saavutada 20% efektiivsem energia kasutamine primaarenergia lõpptarbimises
• suurendada biokütuste osakaalu transpordikütustes 10%-ni eeldusel, et õnnestub
välja töötada teise põlvkonna biokütused
Euroopa Energiapoliitika tegevuskavas 2007-2009 määratletud eesmärkide
saavutamiseks pandi Euroopa Komisjonile kohustuse koostada Euroopa strateegiline
energiatehnoloogia kava (European Strategic Energy Technology Plan -SET-Plan),
eesmärgiga viia Euroopa üle kõrge energiaefektiivsuse ja madala süsinikusisaldusega
energiatehnoloogiatega
majandusele.
Komisjon
avaldas
teatise
Euroopa
energiatehnoloogia strateegilisee plaani kohta 22. novembril 2007. Komisjon on
koostöös liikmesriikidega määratlenud strateegia 6 prioriteetset valdkonda, millega on
kavas kiirendatult edasi liikuda:
• tuuleenergia initsiatiiv,
• päikeseenergia initsiatiiv,
• bioenergia initsiatiiv,
• CO2 sekvestreerimise initsiatiiv,
• Euroopa elektrivõrgu initsiatiiv ja
• tuumaenergia initsiatiiv.
Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava alusel on seatud väljakutseteks arendada
jätkusuutlikke teise põlvkonna biokütuste, CO2 kogumise, transpordi ja ladustamise
tehnoloogiaid ning kahekordistada suurimate tuuleturbiinide tootmisvõimsust,
tutvustada suuremahulise fotogalvaanilise energia ja kontsentreeritud päikeseenergia
lahendusi, luua ühtne ja arukas Euroopa elektrivõrk (taastuvate ja hajutatud tootmise
integreerimiseks), tuua turule tõhusamad seadmed (soojuspumbad, kütuseelemendid) ja
säilitada
konkurentsivõime
tuumatehnoloogia
vallas,
leides
lahendused
jäätmekäitlusele.
Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kava eesmärgid on järgmised:
a) energia uurimis- ja innovatsioonisüsteemi juhtimise muutmine kõigi
sidusrühmade
ühtsesse
programmi
kaasamise
ja
ülesannete
kindlaksmääramisega;
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b) strateegiline planeerimine uurimis- ja innovatsioonialaste jõupingutuste
suunamiseks nende tehnoloogiate ja meetmete poole, mis suudavad kõige
tõenäolisemalt täita Euroopa energiapoliitika eesmärke
c) kõigi meetmete tõhusam rakendamine, täideviimine ja haldamine kogu
innovatsiooniprotsessi raames
d) vahendite eraldamine ja suurendamine majandusliku tõhususe ja tulemustele
orienteerituse põhimõtete alusel
9.09.2007 esitas Euroopa Komisjon nõukogule ja Euroopa Parlamendile järgmistest
eelnõudest koosneva energiapaketi: a) ettepanek direktiiviks, millega muudetakse
elektrienergia siseturu ühiseeskirjade direktiivi 2003/54/EÜ; b) ettepanek direktiiviks,
millega muudetakse maagaasi siseturu ühiseeskirjade direktiivi 2003/55/EÜ; c)
ettepanek määruseks, millega luuakse EL energeetikasektorit reguleerivate asutuste
koostööamet (regulaatorite koostööagentuur); d) ettepanek määruseks, millega
muudetakse piiriüleses elektrikaubanduses võrkudele juurdepääsu tingimusi käsitlevat
määrust (EÜ) nr 1228/2003; e)
ettepanek määruseks, millega muudetakse
maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimusi käsitlevat määrust (EÜ) nr
1775/2005.
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemine nn post-Kyoto perioodil, st
peale 2012. aastat võib tuua olulisi muudatusi Eesti energiasektori arengumudelitesse.
2008.a 23. jaanuari Kliima ja energiapaketis on viiteid sellele, et senine riiklike
jaotuskavade (ingl k. NAP - National Allocation Plans) kasutamine asendatakse üleEuroopaliste oksjonitega. Riikidele määratakse mingi otsustuskorras valitud baas-aasta
kasvuhoonegaaside heitkoguse alusel (nt seni on diskuteeritud 2005.a heitkoguste
kasutamise võimaluste üle) alusel nn saastekvoodid, mis igale riigile järgnevaks
perioodiks eraldatakse. Riik korraldab oksjoni, et anda käitajatele võimalus osta
oksjonilt neile vajalik kogus kvoote kas järgmiseks või mitmeks järgnevaks aastaks.
Taoline lähendusviis seab energeetika kavandatavad arengumudelid määramatuse
olukorda, sest oksjoni tulemusena võib tekkida olukord, kus Eesti käitajad ei ole
valmis maksma kujunevat (liiga kõrget) turuhinda. Riigile on aga seejuures kasulik
müüa eraldatud kvoote võimalikult kallilt. Kokkuvõttes võib tekkida olukord, kus
käitajad ei saa oma riigi oksjonilt neile järgnevaks perioodiks vajaminevaid
kvoodikoguseid ning peavad ootama järgmiseid oksjone ning arvestama kvoodihinna
määramatusest tulenevaid riske.
Taolise lähenemise rakendamisel omandavad järjest enam tähtsust taastuvate
energiaallikate baasil toodetav elektri- ja soojusenergia, milliste puhul üleilmse
kokkuleppe alusel kasvuhoonegaaside heide loetakse nulliks.
Käesoleval ajal on Euroopa Komisjonil käsil kasvuhoonegaaside kvoodikaubanduse
(lubatud heitkogustega kauplemise süsteemi) aluseks olevate direktiivide põhjalik
täiendamine, mis puudutab eelkõige direktiivi 2003/87/EÜ ja sidusdirektiivi
2004/101/EÜ.
8.3.2.

Hinnang ENMAK eesmärkide kooskõlale Euroopa Liidu keskkonnaeesmärkidega kliima ja energia
valdkonnas

Arengukava eesmärkide kooskõla Euuropa Komisjoni kliima- ja energiapaketile on
toodud alljärgnevas tabelis.
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Tabel 15. ENMAKi eesmärkide vastavus Euroopa Liidu keskkonnaeesmärkidele energia
valdkonnas
ENMAK
eesmärgid

1. Eesmärk:
Eesti
elanikkonnale
on tagatud pidev
energiavarustus
2. Eesmärk:
Eesti
energiavarustus
ja –tarbimine on
säästlikum

3. Eesmärk:
Tarbijatele on
tagatud
põhjendatud
hinnaga
energiavarustus

Euroopa Liidu plaanitavad keskkonnaeesmärgid kliima ja energia
valdkonnas (EK 23.jaanuari 2008 ettepanekud)
Kasvuhoonegaaside heite
Suurendada
Suurendada taastuvate
20%-line vähendamine
energiatõhusust EL
energiaallikate osatähtsust
liikmesriikides
Arengukava vastab
Arengukavas
Arengukava ei ole
taastuvate energiaallikate
kirjeldatud
vastuolus EL plaanitava
laialdasemale
eesmärgid vastavad
sihtarvuga
kasutuselevõtmisele
seatud eesmärgile
Säästlikum energiavarustus
ja –tarbimine on kooskõlas
KHG-de heite
vähendamisega. 20%-line
vähendamine võrreldes aga
uue baas-aastaga – 2005,
võib osutuda
problemaatiliseks

Arengukavas seatud
säästlikuma
energiavarustuse ja –
tarbimise lähendus
aitavad kaasa üldise
energiatõhususe
kasvule.

Arengukavas on esitatud
olemasoleva
energiatootmise struktuuri
muutmise ettepanekud, mis
võimaldavad mõnevõrra
kallima hinna juures tagada
KHG heite vähendamise
nõude

Arengukavas seatud
eesmärgid on
kooskõlas
energiatõhususe
tõstmise nõudega

Taastuvate energiaallikate,
eriti just tuule- ja
päikeseenergia, samuti
biomassi jõulisem ning
soodustatud kasutuselevõtmine säästab oluliselt
fossiilseid energiakandjaid.
Hajutatud energiatootmine
võimaldab säästu.
Taastuvate energiaallikate
baasil toodetud energia
otsekulud võivad küll
mõnevõrra kasvada, kuid
arvesse võttes
väliskulusid, jäävad
täiskulud põhjendatud
piiridesse

Taastuvate energiaallikate osatähtsuse suurendamine vajab tõenäoliselt riigipoolsete
toetusskeemide edasiarendamist. Soodustariif elektritootmisele omandab veelgi
suurema tähtsuse avaneva elektrituru tingimustes. Järgmiste võrguühenduste loomine
nii Skandinaavia kui ka Kesk-Euroopa suunas aitab kaasa eriti tuuleenergia jõulisele
arengule.
Kokkuvõtteks võib öelda, et energiamajanduse arengukavas püstitatud eesmärgid ei ole
vastuolus Euroopa Komisjoni 23. jaanuari 2008 ettepanekutega ehk nn kliima- ja
energiapaketi eesmärkidega.

9 Hinnangud ENMAKis kavandatud meetmete
keskkonnamõjule
Peatükis esitatakse KSH programmis ette nähtud kvalitatiivse hindamise tulemused
Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 (edaspidi „arengukava“)
strateegiliste eesmärkide ja nende elluviimiseks kavandatud meetmete (edaspidi
„meetmekava“) kohta.
Strateegilisi eesmärke ja meetmekava hindasid üksteisest sõltumatult 3 eksperti, kelle
hinnangud hindamise lõpptulemusena keskmistati. Hinnangud (hinded) eesmärkidele
kujunesid sealjuures vastava eesmärgi meetmete hinnangute summana. Arengukava
KSH programmist lähtuvalt peeti hindamisel silmas eeskätt meetmekava
rakendamisega seotud keskkonnamõjusid, samas arvestati aga ka kaasnevaid
majanduslikke ja sotsiaalseid mõjusid.
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Vastavalt kavas etteantule hinnati kokku 3 strateegilist eesmärki ja 17 meedet (sh 5
eesmärgi 1, 7 eesmärgi 2 ja 5 eesmärgi 3 täitmiseks). Eesmärkide ja meetmete
nimetused on toodud hindamistulemusi kokkuvõtvas tabelis 16. Hindamisel olid
ekspertidele lähtealuseks kavas toodud selgitused ja informatsioon – eesmärkide kohta
eeskätt vastavad indikaatorid, meetmete osas tausta kirjeldused, tulemusnäitajad,
olulisemad tegevused ja väljundnäitajad.
Hindamiskriteeriumidena kasutati vastavalt KSH programmile 27 kriteeriumit, mis olid
jaotatud 4 gruppi (pideva energiavarustuse, keskkonda säästva energiavarustuse,
põhjendatud hinnaga energiavarustuse ning energiatõhususe ja energiasäästu
kriteeriumid). KSH programmis esialgselt toodud 28-st kriteeriumist loobuti hindamise
käigus senisest 27.-ndast kriteeriumist („Toodete ja teenuste energiatõhusus“) kuna
häirivaks osutus liigne sarnasus kriteeriumiga 14 („Toodete ja teenuste
energiamahukus“) – vt ka aruande paragrahvi 6.2 ja kava KSH programmi paragrahvi
8.2.
Hindamistulemused – nii iga eksperdi osas eraldi kui keskmistatud lõplik hinnang on
toodud Tabel 16. Vastavalt hindamismetoodikale tähendavad kõrgemad hinded
väiksemat negatiivset keskkonnamõju (ning kaasnevat majanduslikku ja sotsiaalset
mõju), negatiivse mõju puudumist või koguni positiivsemat mõju võrreldes praeguse
olukorraga. Madalamad hinded annavad märku negatiivse mõju võimalikkusest või
mõnel juhul ka keskkonnamõju (seose) puudumisest üldisemas mõttes.
Võrreldes hindamistulemusi kolme hinnatava strateegilise eesmärgi lõikes, näeme, et
ekspertide üsna üksmeelse hinnangu tulemusena on kõige keskkonnasõbralikum teine
eesmärk, mis näeb ette Eesti energiavarustuse ja –tarbimise muutmist säästlikumaks.
Teised eesmärgid – pidev energiavarustus ja põhjendatud hinnaga energiavarustus
järgnevad suhteliselt võrdsel tasemel, pisut eelistatum on siiski eesmärk 1 („Eesti
elanikkonnale on tagatud pidev energiavarustus“).
Võrreldes erinevate ekspertide hinnanguid, võime täheldada küllaltki head kooskõla –
hindamise “rütm” (eesmärkide ja meetmete pingeread) on suhteliselt sarnane. Samas on
hinnete väärtused real juhtudel üsnagi erinevad. Siin on aga tegemist eeskätt erinevate
ekspertide erinevate “tööpiirkondadega” etteantud hinnete ja kaalude skaala piires
(mõni eelistab suuremat hinnete/kaalude intervalli, mõni väiksemat), mis ei mõju
oluliselt hindamise lõpptulemusele (pingeridadele). Ülaltoodu kehtib nii eesmärkide kui
meetmete hindamise kohta.
Tabel 16. Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 strateegiliste eesmärkide ja
meetmekava kvalitatiivse hindamise tulemused
HINNATAVAD EESMÄRGID JA MEETMED
Eesmärk 1
Meede 1.1

Meede 1.2

1. Eesti elanikkonnale on tagatud
pidev energiavarustus
1.1. Energiavarustuse mitmekesistamine uute ühenduste
ehitamisega ja energiabilansis
energiaallikate ühtlasema jaotusega
1.2. Varustuskindluse-alase
seadusandluse edasiarendamine
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Ekspert 1

Ekspert 2

Ekspert 3

KESKMINE

144

120

81

115.0

-2

15

16

9.7

7

18

11

12.0

HINNATAVAD EESMÄRGID JA MEETMED
Meede 1.3

1.3. Kohalike omavalitsuste
energeetika-poliitika koordineerimine

Meede 1.4

1.4. Koostöö teiste EL liikmesriikidega ühtse energeetika välispoliitika arendamise eesmärgil

Meede 1.5
Eesmärk 2

1.5. Kütusevarude loomine
2. Eesti energiavarustus ja –
tarbimine on säästlikum
2.1. Energiasäästu arendamine
2.2. Põlevkivi kasutamise tõhustamine
elektritootmisel
2.3. Efektiivsemate põlevkiviõli ja –
gaasi tootmise tehnoloogiate
rakendamine

Meede 2.1
Meede 2.2
Meede 2.3

Meede 2.4

2.4. Energiatehnoloogiate arendamine

Meede 2.5

2.5. Taastuvenergia tegevuskava
koostamine
2.6. Soojamajanduse riikliku
arengukava koostamine
2.7. Euroopa Liidu uute säästva
energeetika-alaste regulatsioonide
rakendamine
3. Tarbijatele on tagatud
põhjendatud hinnaga
energiavarustus

Meede 2.6
Meede 2.7

Eesmärk 3

Meede 3.1

3.1. Energiaturu konkurentsihälvete ja
turumoonutuste kõrvaldamine

Meede 3.2

3.2. Energiaagentuuri loomine

Meede 3.3

3.3 Tuumaenergeetika-alase teadmuse
loomine ja vastava seadusandluse
ettevalmistamine

Meede 3.4

3.4. Ökomaksureformi mõjude
analüüsimine
3.5. Energeetika valdkonna õppe- ja
teadustöö edendamine

Meede 3.5

Ekspert 1

Ekspert 2

Ekspert 3

KESKMINE

23

23

23

23.0

33
1

24
-2

26
5

27.7
1.3

720
36

385
37

216
20

440.3
31.0

60

35

38

44.3

61

41

47

49.7

60

42

42

48.0

4

9

36

16.3

1

15

16

10.7

29

20

17

22.0

153

96

75

108.0

32

15

16

21.0

17

13

11

13.7

-15

3

10

-0.7

13

13

16

14.0

4

12

22

12.7

Järgnevalt analüüsime eesmärkide lõikes meetmete hindamistulemusi.
9.1.

Eesmärk 1 meetmete keskkonnamõju

Eesmärk 1: Eesti elanikkonnale on tagatud pidev energiavarustus
Meetmed:
1.1. Energiavarustuse mitmekesistamine läbi uute ühenduste ehitamise ja energiabilansis
energiaallikate ühtlasema jaotuse
1.2. Varustuskindluse-alase seadusandluse edasiarendamine
1.3. Kohalike omavalitsuste energeetika-poliitika koordineerimine
1.4. Koostöö teiste EL liikmesriikidega ühtse energeetika välispoliitika arendamise
eesmärgil
1.5. Kütusevarude loomine

48

Tabelist 11 näeme, et selle eesmärgi meetmete hulgas on keskkonda toetavamad 4. ja 3.
meede, mis sisuliselt on nö koostöömeetmed – esimene EL-i ja teine kohalikul tasandil.
Vähem eelistatumad on 2. ja 1. meede, mis puudutavad varustuskindluse-alast
seadusandlust ja energiavarustuse mitmekesistamist. Madalaim hinnang on pisut
üllatuslikult kütusevarude loomisel (5. meede). Detailsemal analüüsil võib seda pidada
aga üsna ootuspäraseks – tegemist on küll ühelt poolt ilmselt vajaliku, aga teiselt poolt
ka lausa kohustusliku meetmega (lähtuvalt EL-i nõuetest varustuskindluse osas). Selle
meetme rakendamisega kaasnevad ka otsesed negatiivsed keskkonnamõjud ja -riskid
(näiteks kütusehoidlate ehitamisel või kütuste transportimisel mujal maades asuvatest
hoidlatest), millele lisandub majanduslik mõju täiendavate kulutuste näol.
9.2.

Eesmärk 2 meetmete keskkonnamõju

Eesmärk 2: Eesti energiavarustus ja –tarbimine on säästlikum
Meetmed:
2.1. Energiasäästu arendamine
2.2. Põlevkivi kasutamise tõhustamine elektritootmisel
2.3. Efektiivsemate põlevkiviõli ja –gaasi tootmise tehnoloogiate rakendamine
2.4. Energiatehnoloogiate arendamine
2.5. Taastuvenergia tegevuskava koostamine
2.6. Soojamajanduse riikliku arengukava koostamine
2.7. Euroopa Liidu uute säästva energeetika-alaste regulatsioonide rakendamine

Kava teise strateegilise eesmärgi rakendamiseks kavandatud meetmetest on
eelistatumad põlevkivi kasutamise tehnoloogiate tõhustamine nii elektri- (2. meede) kui
ka õli- ja gaasitootmisel (3. meede), samuti energiatehnoloogiate arendamine üldisemalt
(4. meede). Madalamad hinnangud negatiivse keskkonnamõju võimalikul
leevendamisel on saanud arengu- või tegevuskavade koostamine (6. meede –
soojamajanduses ja 5. meede taastuvenergia osas). Siin on ilmselt määravaks asjaolu,
kas tegemist on konkreetsema (tehniliselt rakendatava) või administratiivse meetmega.
Hindamisel kujuneb eelis konkreetsematel meetmetel – nende puhul on vahetumat
keskkonnamõju võimalik selgemini välja tuua. Administratiivsete/korralduslike
meetmete keskkonnamõju (ja ka kaasnev majanduslik ja sotsiaalne mõju) ei avaldu
vahetult või hakkab avalduma teatud aja möödudes.
9.3.

Eesmärk 3 meetmete keskkonnamõju

Eesmärk 3: Tarbijatele on tagatud põhjendatud hinnaga energiavarustus
Meetmed:
3.1. Energiaturu konkurentsihälvete ja turumoonutuste kõrvaldamine
3.2. Energiaagentuuri loomine
3.3. Tuumaenergeetika-alase teadmuse loomine ja vastava seadusandluse ettevalmistamine
3.4. Ökomaksureformi mõjude analüüsimine
3.5. Energeetika valdkonna õppe- ja teadustöö edendamine
Hindamistulemused kava kolmanda strateegilise eemärgi meetmetele võrreldes teiste
eesmärkide meetmetega on suhteliselt tagasihoidlikumad. Kõige positiivsemaks meetmeks
on hinnatud energiaturu korrektset toimimist tagav 1. meede – konkurentsihälvete ja
turumoonutuste kõrvaldamine energiaturul. Ka siin on tunda korralduslike meetmete
allajäämist konkreetsmat laadi meetmetele. Nii on madalam hinnang energeetika valdkonna
õppe-ja teadustöö edendamisel ja kõige madalam tuumaenergeetika-alase ettevalmistuse
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korraldamisel. Ka siin on ilmselt põhjuseks raskused otsese keskkonnamõju
väljatoomisega, tuumaenergeetika puhul (3. meede) tõenäoliselt ka selles, et selle meetme
mõju hakkab avalduma ajaperioodil, mis jääb kava ajahorisondist väljapoole.
9.4.

Kokkuvõtteks

Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 strateegiliste eesmärkide ja nende
elluviimiseks kavandatud meetmete kvalitatiivne hindamine näitas 2. eesmärgi (Eesti
energiavarustus ja –tarbimine on säästlikum) olulist paremust avalduva
keskkonnamõjust ning kaasnevast majanduslikust ja sotsiaalsest mõjust lähtudes.
Kavandatud meetmetest on keskkonnamõjust lähtudes eelistatumad energia efektiivsuse
(tõhususe) suurendamisele suunatud meetmed – eeskätt põlevkivi kasutamisel aga ka
energiatehnoloogiate ja energiasäästu arendamisel laiemalt (liidriteks meetmed 2.3, 2.4,
2.2 ja 2.1). Kõrgem positiivne hinnang on ka nii rahvusvahelise kui ka lokaalse koostöö
meetmetel (meetmed 1.4 ja 1.3) ning korrektselt toimiva energiaturu korraldamisel
(meede 3.1). Üldise tendentsina omasid keskkonnamõju kvalitatiivsel hindamisel
eelistust
konkreetsemad,
tehnilist
rakendust
omavad
meetmed
administratiivsete/korralduslike meetmete (administratiivsus avaldub eeskätt meetmete
väljundnäitajates) ees.
Üldise lõppjäreldusena võib väita, et ei üksi eesmärkidest ega meetmetest ei oma
negatiivset keskkonnamõju selles mõttes, et halvendaks praegust olukorda. Selle
välistab juba kava koostamise loogika ise, eeskätt asjaolu, et koostajad on arvesse
võtnud nii ülemaailmseid, EL-i kui ka Eesti vastavaid regulatsioone, mis kõik on ühel
või teisel määral suunatud keskkonnamõjude leevendamisele ja keskkonnaseisundi
parandamisele.
Rõhutame, et madalamad (antud lõplikus hindamisskaalas nullilähedased) hinnangud
ühtedele või teistele meetmetele ei tähenda nende otsest suuremat negatiivset
keskkonnamõju vaid pigem seda, et nende meetmete mõju (seos keskkonnaga) on
väiksem, seda on raskem hinnata (ka eksperthinnanguna) või avaldub/jaotub see mõju
pikema aja vältel.
Eksperdid on arvamusel, et eesmärkide ja meetmete kvalitatiivse hindamise üheks
peamiseks tulemuseks oni saadud pingerida, mis peaks arengukava koostajatele andma
täiendava võimaluse kava eesmärkide ja meetmete võrreldava tõhususe üle
otsustamiseks – eeskätt kahjuliku keskkonnamõju vähendamise aspektist lähtudes.
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10 Elektristsenaariumite kvantitatiivne (rahaline) analüüs ja
omavaheline võrdlus mudeli EcoSenseWeb abil
10.1.

Väliskulude hindamise mudeli EcoSenseWeb tutvustus

Energiamajanduse keskkonnamõjude kvantitatiivseks (rahaliseks) hindamiseks on
Euroopa energeetika-, kliima- ja keskkonnaspetsialistide rahvusvahelise koostöö
tulemusena välja arendatud ExternE metoodika ja EcoSense tarkvara. Käesolevas töös
kasutatakse selle tarkvara uusimat veebipõhist versiooni EcoSenseWeb V1.3 (ESW),
mis valmis 2008. a. jaanuaris. ESW põhiautoriks on Stuttgardi ülikooli
Energiamajanduse ja Energia Ratsionaalse kasutamise Instituut Saksamaal (IER,
http://webeco.ier.uni-stuttgart.de ).
Elektritootmise täiskulude arvutamiseks vajalikud keskmised tootmiskulud
(investeeringud, kütused ja ekspluatatsioonikulud) enamlevinud elektritootmise
tehnoloogiate lõikes määrati IER poolt koostatud 2020-2030.a. prognooside alusel,
mida soovitati kasutada Euroopa Komisjoni RP6 rahvusvahelise projekti NEEDS (New
Energy Externalities Developments for Sustainability) partneritele.
SEI-Tallinn osaleb projekti NEEDS partnerina ESW testimisel ja arendamisel alates
2005. aastast. Samal aastal ilmus ka ExternE-2005 uus, täiendatud metoodika. NEEDS
projekti täitmisel kogus SEI-Tallinn andmeid mõnede Eesti elektri- ja
koostootmisjaamade tehniliste näitajate kohta ning tegi esimesed prooviarvutused.
Energiamajanduse arengukavade koostamine ja selle keskkonnamõjude hindamine
toimub harilikult kahes etapis – kõigepealt prognoositakse iga kasutuselevõetava
tehnoloogia tootmiskulud, piirangud, keskkonnamõjud ning väliskulud ja seejärel
arvutatakse vastavalt arengueesmärkidele ja eelistustele parim tehnoloogiate
kombinatsioon (stsenaarium). ELMAK KSH-s on hinnatud elektritootmise
stsenaariume ainult kvalitatiivselt, vastavad tehnoloogilised ja väliskulude
kvantitatiivsed näitajad puuduvad. Seetõttu kasutati ELMAK arengukavas pakutud
elektristsenaariumite ning täiendavalt veel kahe stsenaariumi kvantitatiivseks
hindamiseks IER elektritootmise tehnoloogiate täiskulude prognoose ja ESW mudelit.
ESW tarkvara võimaldab sisestada andmeid kolmanda põlvkonna tuumajaamade
radioaktiivsete heitmete kohta ja arvutada nende väliskulud. Järgnevates tabelites on
kasutatud Ungari tuumajaamade normaalrežiimi väliskulude arvutustulemusi. Kahjuks
puuduvad väliskulude arvutused tuumajaamade suuremate avariide ja radioaktiivsete
jäätmete ladustamise kohta.
10.2.

Elektrimajanduse stsenaariumite väliskulude arvutamise eeldused ja piirangud

EcoSenseWebi mudeli kasutamisel arvestati järgmiste eelduste ja piirangutega.
1.Tehnoloogiapõhine analüüs. Elektrimajanduse stsenaariumite arvutamiseks
prognoositakse iga kasutuselevõetava tehnoloogia tootmiskulud ning väliskulud ja
seejärel arvutatakse vastavalt arengueesmärkidele ja eelistustele parim tehnoloogiate
kombinatsioon.
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2.Mõõdukas struktuurimuudatuste tempo. Energeetika on kapitalimahukas tootmisharu,
mille seadmete tööiga on 20-60 aastat. Investeeringute piisav majanduslik efektiivsus
on tagatud siis, kui seadmete tööiga vastab vähemalt planeeritule või on sellest pikem.
Elektrimajanduse suured ja järsud struktuurimuudatused on kahjulikud kahel põhjusel:
raisatakse asjatult eelmistel aastatel tehtud investeeringute majanduslik potentsiaal ja
ollakse sunnitud omakapitali asemel kasutama suurel määral kallimat laenukapitali.
Energiamajandus peab olema konservatiivne, mõõdukalt uueneva struktuuriga
tootmisharu. See piirang kehtib ka Eesti põlevkivielektri kohta.
3.Kvantitatiivselt mõõdetavad arengukriteeriumid. Energeetika stsenaariumite valik
ning keskkonnamõjude hindamine peaks põhiliselt toetuma kvantitatiivselt
mõõdetavatele eesmärkidele ja kriteeriumitele. Kvalitatiivne stsenaariumite hindamine
täiendab kvantitatiivseid kriteeriume ega saa olla ainus ja peamine energiamajanduse
stsenaariumite hindamise meetod.
4.Hindade prognoosimine. Elektrienergia tootmise efektiivsust mõjutavad peale
investeeringute mahu ka kütuste hinnad, eriti nende omavahelised proportsioonid
elektrijaama tööea jooksul. Stsenaariumite arvutajad peavad need prognoosid
avalikkusele esitama ja põhjendama. Stuttgardi ülikooli IER on prognoosinud gaasi ja
kivisöe hindade mõõdukat suurenemist teiste kütuste suhtes.
5.Inflatsiooni arvestamine. Kui tehnoloogiate tootmiskulude ja stsenaariumite arvutused
tehakse püsihindades, siis tuleb inflatsiooni mittearvestamine kui oluline eeldus ära
märkida. Stuttgardi ülikooli IER energiatootmise kulude prognoosides inflatsiooni ei
arvestata ja diskonteerimine toimub 5 või 10 protsendiga.
6.Tuumaenergia kasutamise eeldused. Tuumajaama puhul käsitleme vaid Eesti osaluse
võimalust näiteks Leedus (Ignalina) või Soomes (Olkiluoto). Viimase ehitamisel
toimunud tulekahju suurendab määramatust. Eeldame, et kolmanda põlvkonna
tuumajaama Eestisse ehitada pole võimalik. Neljanda põlvkonna tuumajaamade
tehnoloogiaid alles uuritakse ja katsetatakse ja kuna nende hind, tehnilised näitajad ning
riskianalüüsid pole veel teada, siis ei saa nende kasutamise kohta Eestis veel midagi
kindlat öelda. Ka vaikimisi tehtud eeldused tuleb avalikustada. Ignalina uue
tuumajaama radioaktiivsete jäätmete ladustamise, Ignalina vana tuumajaama
lammutamise ja suurte õnnetustega kaasnevaid riske ning kulusid keskkonnamõju
hindajad (Pöyry Energy Oy ja Leedu Energiainstituut) oma 27.08.2008.a. valminud
aruandes piisavalt ei arvesta. Riskianalüüsi eeldused ning põhjendused on ebamäärased.
7.Põlevkivielekter.
Põlevkivielektrit
toodetakse
2018.
aastal
põhiliselt
keevkihttehnoloogia abil. Eeldame, et vanade tolmpõletuse katelde kasutamine on
piiratud ulatuses võimalik, kui neile juurde ehitada täiendavad puhastusseadmed.
8.Elektrituulikud. Elektrituulikute ebastabiilsuse kompenseerimine Eestis toimub
põhiliselt gaasiturbiinide, elektrienergia ekspordi-impordi ja võimaluse korral ka
põlevkivielektri abil. Eeldame, et elektrituulikute võimsuse täielik dubleerimine ainult
gaasiturbiinidega ei ole otstarbekas.
9.Maagaasi kasutamine. Eeldame, et maagaasil töötavad elektrijaamad on varustatud
võimalusega kiiresti ümber lülituda teiste reservkütuste (näiteks põlevkiviõli)
kasutamisele, et maandada hinna- ja varustusriskid. Seepärast maagaasi varustusriske
väliskuludena pole arvutatud. Venemaa gaasitarnete ebakindlust arvestades on riskide
maandamine reservkütustega paratamatu ja kiireloomuline ülesanne nii elektri- kui ka
soojatootmises.
10.Koostootmine. ELMAK (tööversioon 6) ei määratle koostootmise kütuste valikut.
Seepärast esindavad KSH tabelites koostootmist IER prognoosidest võrdsetes osades
odavaim (kivisüsi) ja kalleim (puit) kütus, mis kokku annavad keskmise tootmiskulu. 0stsenaariumis on kütuseks gaas.
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Loetletud eeldused ja piirangud (eriti 1-6) on ühtlasi ettepanekud energia- ja
elektrimajanduse
arengukavade
koostajatele
(arvutajatele)
Majandusja
kommunikatsiooniministeeriumis ning AS Eesti Energias selleks, et täiendada
nimetatud arengukavad praegu puuduva infoga.
10.3.

Elektrimajanduse stsenaariumite väliskulude analüüs

Elektrimajanduse arengukava viimases versioonis (6) kirjeldatakse põgusalt nelja
stsenaariumit – A, B, C ja D. Nende iseloomustamiseks on antud erinevate
tehnoloogiate võimsused, iga stsenaariumi elektri hinnad (s/kWh, kui CO2 hind on 25
või 50 €/t), stsenaariumi summaarne investeeringute maht ja elektritootmise CO2
sisaldus. Järgnevates tabelites lisame veel kaks stsenaariumit – E ja 0. Iga stsenaariumit
analüüsitakse eraldi tabelis, kuid tabelite read ja veerud on sarnased. Samuti järgitakse
kõigi stsenaariumite arvutamisel loetletud eeldusi ja piiranguid. Tabelitele järgnevad
selgitused käsitlevad antud stsenaariumi spetsiifikat ja kvantitatiivse analüüsi tulemusi.
Niisuguste tabelite eeliseks on kõigi arvutuste ja alusandmete läbipaistvus ja
kontrollitavus, võimalus eraldi analüüsida tootmiskulude ja väliskulude põhjendatust.
Stsenaariumite eeliste ja puuduste võrdlemiseks ning parima stsenaariumi
väljaselgitamiseks on koostatud lühike kokkuvõte (Tabel 23) pärast kõigi
stsenaariumite analüüsimist tabelites 17-22.
Stsenaariumi A korral panustakse tuumaenergiasse (1200MW) (Tabel 17).
Tabel 17. Stsenaarium A, tuumaenergia eelistamine
Näitaja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Võimsus
Võimsuse osakaal
Tippvõimsus tuuleta
Tööaeg aastas
Netotoodang aastas
Netotoodangu osakaal
Invest. kulud
Kütuse kulud
Ekspl kulud
Tootmiskulud kokku
Tootmiskulud kokku
Tootm.kulude osad
VÄLISKULUD
Varustusrisk
Avariirisk
Jäätmed, lammutamine
ESW - kohalik
- regionaalne
- KHG elektri gener.
Täiskulud
Täiskulude osad

Ühik

MW
MW
H
GWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh

Tuuma
jaam
PWR
1
1200
0,56
1200
7500
9000
0,64
35
7
6
48
75
47,9

Põlevkivi
CFBC

400
0,19
400
7500
3000
0,21
15
8
6
29
45
9,6

3
100
0,05
100
5000
500
0,04
3
60
4
67
105
3,7

Koostootm
kivisüsi
4
100
0,05
100
5000
500
0,04
16
30
9
34
53
1,9

2
6
24
77
16,5

4
11
120
4,2

11
64
2,3

2

Gaasiturbiin

Koostootm
puit
5
100
0,05
100
5000
500
0,04
21
90
10
52
81
2,9

Tuulik
maal

81
2,9

Tuulik
meres

6
200
0,09

7
50
0,02

2000
400
0,03

3300
165
0,01

59
92
2,6

60
94
1,1

92
2,6

94
1,1

Kokku

8
2150
1,00
1900
14065
1,00

70
44

15
15
25
1
131
83,7

53
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Tuumaenergia kasutamise tõsiseks probleemiks on radioaktiivsete tootmisjäätmete
töötlemine ning amortiseerunud tuumajaama lammutamine, kus samuti tekib
radioaktiivseid jäätmeid. Tuumajäätmete ladustamiseks on olemas vaid ajutised
lahendused, mis tähendab nende ebamugavate probleemide lahendamise lükkamist
kaugesse tulevikku. Tõsiste probleemide mahavaikimine ning kõigi väliskulude
mittearvestamine tähendab tuumaenergeetika kõlvatut konkurentsi teiste elektritootmise
tehnoloogiatega. Väliskulu eksperthinnang 25 s/kWh.
Tuumajaamade tõsise avarii tagajärjed võivad olla erakordselt rängad ja praktiliselt
korvamatud. Tuumajaamade arvu kasv, uuesti pingestuvad riikidevahelised suhted ning
terrorism suurendavad neid riske veelgi. Väliskulu eksperthinnang 15 s/kWh.
Kui Eesti soovib investeerida väga suuri summasid teise riigi territooriumil asuvasse
tuumajaama, siis pole sugugi kindel, et saame selle tuumajaama elektrit kasutada
suurema energiakriisi tingimustes. Eesti osalusega tuumajaama elektrienergia
varustusriski eksperthinnang on 15 s/kWh.
Tuumajaama võimsus 1200 MW moodustaks 56% elektrijaamade koguvõimsusest ja
64% netotoodangust. See ületaks Eesti baaskoormuse vajaduse. Järelikult tuleks Eestil
osa tuumaenergiast edasi müüa. On küsitav, kas Eestil on mõtet investeerida ca 60
miljardit krooni ebareaalsesse ja ebaefektiivsesse A-stsenaariumisse.
Tabel 18. Stsenaarium B, tuuleenergia eelistamine
Näitaja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Võimsus
Võimsuse osakaal
Tippvõimsus tuuleta
Tööaeg aastas
Netotoodang aastas
Netotoodangu osakaal
Invest. kulud
Kütuse kulud
Ekspl kulud
Tootmiskulud kokku
Tootmiskulud kokku
Tootm.kulude osad
VÄLISKULUD
Varustusrisk
Avariirisk
Jäätmed, lammutamine
ESW - kohalik
- regionaalne
- KHG elektri gener.
Täiskulud
Täiskulude osad

Ühik

MW
MW
h
GWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh

Tuuma
jaam
PWR
1

Põlevkivi
CFBC

Gaasiturbiin

2
400
0,13
400
7500
3000
0,22
15
8
6
29
45
9,9

3
1200
0,40
1200
5000
6000
0,44
6
75
4
85
133
58,1

Koostootm
kivisüsi
4
100
0,03
100
5000
500
0,04
16
30
9
34
53
1,9

Koostootm
puit
5
100
0,03
100
5000
500
0,04
21
90
10
52
81
3,0

Tuulik
maal

Tuulik
meres

Kokku

6
200
0,07

7
1000
0,33

8
3000
1
1800

2000
400
0,03

3300
3300
0,24

59
92
2,7

90
140
33,8

11
64
2,3

81
3,0

92
2,7

140
33,8

13700
1

109
18

10

2
6
24
77
16,9

4
11
158
69,0

Stsenaariumi B iseärasuseks on korraga kahe tehnoloogia elektritootmise hüppeline
suurendamine – elektrituulikud ja gaasiturbiinid peaksid koos andma peaaegu 70%
Eesti elektritoodangust. Piirangus 2 nimetatud põhjustel oleks see majanduslikult
ebaefektiivne ja ka ebareaalne, sest lisaks investeeringutele gaasiturbiinidesse ja
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elektrituulikutesse maal ja merel on vaja suuri investeeringuid ka elektrivõrkude
arendamiseks maismaal ja kaablite paigaldamiseks merre. Nende asjaolude
arvestamiseks on suurendatud meretuulikute tootmiskulusid 30 s/kWh võrra (tabeli 18
rida 10).
Gaasiturbiinide elektritoodang peaks andma 44% netotoodangust, mis on erakordselt
raske ülesanne, sest lisaks maagaasile tuleb piirang 9 kohaselt leida reservkütust
(põlevkiviõli?) 6000 GWh elektri tootmiseks. See omakorda nõuab suuri
investeeringuid põlevkiviõli tootmiseks, põlevkivitööstuse reorganiseerimist. Olenevalt
valitud reservkütuste liigist ja Eesti energiamajanduse ümberstruktureerimise
probleemidest tekivad kindlasti gaasiturbiinide kütusega varustamise raskused, mis on
tabelis real 14 hinnatud tagasihoidlikult 10 s/kWh. Tabeli ridadel 7 ja 8 (allajoonitud
numbrid) on suurendatud ka investeerimis- ja kütusekulusid. Kindlasti oleks vaja teha
põhjalikke efektiivsus- ja keskkonnauuringuid gaasiturbiinide reservkütuste
alternatiivsete variantide hindamiseks.
Tabel 19. Stsenaarium C, põlevkivielektri ja tuumaenergia eelistamine
Näitaja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Võimsus
Võimsuse osakaal
Tippvõimsus tuuleta
Tööaeg aastas
Netotoodang aastas
Netotoodangu osakaal
Invest. kulud
Kütuse kulud
Ekspl kulud
Tootmiskulud kokku
Tootmiskulud kokku
Tootm.kulude osad
VÄLISKULUD
Varustusrisk
Avariirisk
Jäätmed, lammutamine
ESW - kohalik
- regionaalne
- KHG elektri gener.
Täiskulud
Täiskulude osad

Ühik

MW
MW
h
GWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh

Tuuma
jaam
PWR
1
400
0,18
400
7500
3000
0,23
35
7
6
48
75
17,2

Põlevkivi
CFBC

Gaasiturbiin

800
0,36
800
7500
6000
0,46
15
8
6
29
45
20,8

3
400
0,18
400
5000
2000
0,15
3
60
4
67
105
16,0

Koostootm
kivisüsi
4
100
0,05
100
5000
500
0,04
16
30
9
34
53
2,0

2
6
24
77
35,5

4
11
120
18,3

11
64
2,5

2

Koostootm
puit
5
100
0,05
100
5000
500
0,04
21
90
10
52
81
3,1

Tuulik
maal

Tuulik
meres

Kokku

6
200
0,09

7
200
0,09

8
2200
1
1700

2000
400
0,03

3300
660
0,05

59
92
2,8

70
109
5,5

81
3,1

92
2,8

109
5,5

13060
1

67
30

15
15
25
1
131
30,1

Stsenaariumis C jääb vajaka 200 MW tipukoormuse katmiseks, kuid seda on võimalik
kompenseerida kas elektri impordiga või gaasiturbiinide võimsuse suurendamisega.
Eelistada võiks viimast varianti.
Tuuma- ja põlevkivielektriga kaetakse kokku 1200 MW võimsusest ning 69%
netotoodangust. Seda on rohkem kui oleks vajalik baaskoormuse katmiseks, mis
tähendab võimalust osa toodetud elektrienergiast eksportida. Seda võimalust saab
kasutada vaid siis kui toodetud elektri omahind on väiksem elektrituru hinnast.
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Tuumaenergia kasutamisega seotud raskusi ja riske käsitleti juba stsenaariumi A
analüüsimisel, seepärast neid siinkohal ei korrata. Stsenaariumiga A võrreldes on
stsenaarium C tasakaalustatum, vastab paremini piirangu 2 nõutele. Tuumaenergia
suurte väliskulude ja eriti varustusriskide tõttu on stsenaarium C siiski küsitava
väärtusega.
Eesti energeetilise sõltumatuse suurendamiseks ning hinna- ja varustusriskide
vähendamiseks oleks sobivam tuumaenergia asemel järk-järgult suurendada Eesti tasuta
ressursi – tuuleenergia kasutamist. Seda võimalust kirjeldab stsenaarium E.
Tabel 20. Stsenaarium D, põlevkivi eelistamine
Näitaja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Võimsus
Võimsuse osakaal
Tippvõimsus tuuleta
Tööaeg aastas
Netotoodang aastas
Netotoodangu osakaal
Invest. kulud
Kütuse kulud
Ekspl kulud
Tootmiskulud kokku
Tootmiskulud kokku
Tootm.kulude osad
VÄLISKULUD
Varustusrisk
Avariirisk
Jäätmed, lammutamine
ESW - kohalik
- regionaalne
- KHG elektri gener.
Täiskulud
Täiskulude osad

Ühik

MW
MW
h
GWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh

Tuuma
jaam
PWR
1

Koostootm
puit
5
100
0,05
100
5000
500
0,04
21
90
10
52
81
3,1

Tuulik
maal

Tuulik
meres

Kokku

3
400
0,18
400
5000
2000
0,15
3
60
4
67
105
16,0

Koostootm
kivisüsi
4
100
0,05
100
5000
500
0,04
16
30
9
34
53
2,0

6
200
0,09

7
200
0,09

8
2200
1,00
1800

2000
400
0,03

3300
660
0,05

59
92
2,8

70
109
5,5

4
11
120
18,3

11
64
2,5

81
3,1

92
2,8

109
5,5

Põlevkivi
CFBC

Gaasiturbiin

2
1200
0,55
1200
7500
9000
0,69
15
8
6
29
45
31,2

13060
1,00

61
39

10
10
2
6
24
97
67,0

Stsenaarium D on eelmiste stsenaariumitega võrreldes kõige konservatiivsem – jääb
domineerima põlevkivielekter 1200 MW ja 69 %-ga netotoodangust. See tähendab
Eesti energiamajanduses perspektiivsete struktuurimuudatuste edasilükkamist ja
vajadust teha investeeringuid uute põlevkivi keevkihtkatelde ehitamiseks, mille 1200
MW ressurss jääb tõenäoliselt täielikult kasutamata, sest keskkonnapoliitilised nõuded
tulevikus karmistuvad veelgi (eriti KHG osas).
Seda passiivset, äraootavat stsenaariumit tuleks kasutada siis, kui puudub selgus Eesti
energiamajanduse arendamise võimaluste kohta. Kui vajame veel aega täiendavate
uuringute jaoks, siis oleks võib-olla kõige otstarbekam juurde ehitada vaid 2
keevkihtplokki, et viia uute plokkide koguvõimsus põlevkivielektri tootmiseks 800
MW-ni. Sellest peaks piisama, et mõõdukas tempos koguda omakapitali ning teha Eesti
elektrimajanduses vajalikud struktuurimuudatused, eelkõige alustada üleminekut
elektrituulikute ulatuslikumaks kasutamiseks. See ettepanek on realiseeritud
stsenaariumis E.
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Tabel 21. Stsenaarium E, täiskulude miinimum
Näitaja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Võimsus
Võimsuse osakaal
Tippvõimsus tuuleta
Tööaeg aastas
Netotoodang aastas
Netotoodangu osakaal
Invest. kulud
Kütuse kulud
Ekspl kulud
Tootmiskulud kokku
Tootmiskulud kokku
Tootm.kulude osad
VÄLISKULUD
Varustusrisk
Avariirisk
Jäätmed, lammutamine
ESW - kohalik
ESW - regionaalne
ESW – KHG elektri gener.
Täiskulud
Täiskulude osad

Ühik

Tuuma
jaam
PWR
1

Põlevkivi
CFBC

900
0,39
900
7500
6750
0,53
15
8
6
29
45
24,2

3
700
0,30
700
5000
3500
0,28
3
60
4
67
105
28,9

Koostootm
kivisüsi
4
100
0,04
100
5000
500
0,04
16
30
9
34
53
2,1

2
6
24
77
41,2

4
11
120
33,1

11
64
2,5

2

MW
MW
h
GWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh

Gaasiturbiin

Koostootm
puit
5
100
0,04
100
5000
500
0,04
21
90
10
52
81
3,2

Tuulik
maal

Tuulik
meres

Kokku

6
200
0,09

7
300
0,13

8
2300
1,00
1800

2000
400
0,03

3300
990
0,08

59
92
2,9

60
94
7,3

81
3,2

92
2,9

94
7,3

Stsenaariumi E koostamise eesmärgiks on viia võimaliku miinimumini elektritootmise
täiskulud, kasutamata seejuures tuumaenergiat. Põlevkivielektrijaamade netotoodang
peaks langema 53 protsendini. Juurde tuleks ehitada keevkihtplokid 500 MW
põlevkivielektri tootmiseks. Gaasiturbiinide võimsust võiks suurendada kuni 700 MWni ja elektrituulikute koguvõimsust maksimaalselt kuni 500 MW-ni (sh merel kuni 300
MW).
Elektrituulikute suurenenud nõudluse tõttu on nende hinnad praegu maailmaturul
tõusnud. Eesti majanduse madalseisu tingimustes ei ole võimalik teha suuri
investeeringuid omakapitali arvelt ja elektrihinna järsul tõusul oleks tugev sotsiaalne
mõju. Elektrituulikute ehitamine laenukapitali arvel ja Eesti elektrituulikute potentsiaali
(soodsate meremadalike) müük või pika-ajaline soodusrentimine erakapitalile ei ole
riigihuvide seisukohast põhjendatud. Need meremadalikud on sama hindamatud kui
meie ainus suur energeetiline maavara – pruun kuld. Mõlemad peaksid jääma Eesti riigi
omandiks.
Elektrituulikute energia omahind muutub varsti konkurentsivõimeliseks teiste
elektritootmise
tehnoloogiatega.
Samuti
on
võimalik
elektrituulikute
kandekonstruktsioone ehitada märksa vastupidavamaks ja töö käigus vahetada välja
vaid kulunud osad. See annaks üsna suure säästu investeeringutes ja alandaks tunduvalt
elektri omahinda. Eestisse tuleks ehitada just niisugused säästlikud, järgmise põlvkonna
elektrituulikud. Eesti võiks olla koostöös mõne välispartneriga säästlike elektrituulikute
ehitamise algataja, selleks vajaliku tehnoloogia looja ning rakendaja.
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1,00

69
22
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Tabel 22. Stsenaarium 0, jätkub tänane olukord, domineerib põlevkivielekter
Näitaja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Võimsus
Võimsuse osakaal
Tippvõimsus tuuleta
Tööaeg aastas
Netotoodang aastas
Netotoodangu osakaal
Invest. kulud
Kütuse kulud
Ekspl kulud
Tootmiskulud kokku
Tootmiskulud kokku
Tootm.kulude osad
VÄLISKULUD
Varustusrisk
Avariirisk
Jäätmed, lammutamine
ESW - kohalik
- regionaalne
- KHG elektri gener.
Täiskulud
Täiskulude osad

Ühik

Tuuma
jaam
PWR
1

MW
MW
h
GWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
€/MWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh
s/kWh

Põlevkivi
CFBC
2
2150
0,88
2150
7500
16125
0,92
25
8
6
39
61
56,1

Gaasiturbiin
3

Koostootm
gaas jt
4
250
0,10
250
5000
1250
0,07

Tuulik
maal

61
95
6,8

59
92
0,5

11
106
7,6

92
0,5

5
50
0,02
2000
100
0,01

Kokku

6
2450
1
2400
17475
1

63
44

15

2
6
24
108
99,5

108

0-stsenaarium on 2007.a. elektritootmise struktuuri jätkumine, kus 92% elektrist
toodetakse põlevkivist täisvõimsusega 2150 MW, koostootmisest 7%, võimsusega 250
MW ja elektrituulikutega maal ca 1% võimsusega 50 MW.
Tabelis 22 on 0-stsenaariumi elektri hind 108 s/kWh. E-stsenaariumiga võrreldes on see
tunduvalt kallim, sest põlevkivielektri hinnas on arvestatud investeerimiskulude järsku
suurenemist 1700 MW uute põlevkiviplokkide ehitamiseks (millest vähemalt pooled
tuleb sulgeda enne tasuvusaja lõppu ehk toimub investeeringute raiskamine),
kasvuhoonegaaside väliskulude tõenäolist suurenemist tulevikus (põlevkivielekter ei
ole pikemas perspektiivis jätkusuutlik) ja ka varustusriskide suurenemist, kuna 92%
Eesti elektrienergia tootmine Narvas on hõlpsalt rünnatav terrorismi või
sõjategevusega. KHG väliskulu on arvestatud 19€/t, kuid paljude SCC (social cost of
carbon) ekspertide arvates peaks see tulevikus olema tunduvalt suurem, kuni 85 €/t,
mis muudab põlevkivielektri konkurentsivõimetuks.
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10.4.

Elektristsenaariumide kulude võrdlus mudeli EcoSenseWeb abil

Alljärgnevalt on toodud kõigi elektristsenaariumite kulude omavaheline võrdlus.
Tabel 23. Elektristsenaariumite kulude võrdlustabel
Näitaja
Tootmiskulud
Väliskulud
Täiskulud
Väliskulude osakaal
ELMAK
(tööversioon 6)

Ühik
s/kWh
s/kWh
s/kWh
%
s/kWh

A
70
44
113
38
100

B
109
18
128
14
140

C
67
30
98
31
125

D
61
39
99
39
120

E

0
69
22
90
24

63
44
108
41

Stsenaariumite hindamise kvantitatiivseks koondkriteeriumiks on täiskulude miinimum,
kuna see arvestab nii majanduslikke, keskkonnakaitselisi kui ka sotsiaalseid
väärtushinnanguid. Lähima 10-20 aasta jooksul on täiskulude mõttes parim stsenaarium
E.

11 Põlevkivistsenaariumite pikaajaliste trendide võrdlus mudeli
LEAP abil
ELMAKis [6] esitatud esitatud stsenaariumide, sihtarvude ja meetmete hindamisel
kasutas KSH töörühm energia tootmise, ülekande ja tarbimise andmete alusel
testmudeleid. Rahvusvaheliselt tunnustatud energiamudelite süsteem “Long range
Energy
Alternatives
Planning
System”
(LEAP)
http://www.energycommunity.org/default.asp?action=47 on vahend stsenaariumidel
põhineva energia ja keskkonna vaheliste suhete modelleerimiseks. Statistikaameti poolt
publitseeritav “Energiabilanss” ja internetipõhine andmebaas [27] ja teised infoallikad
(viidatud allikad, ptk-s 20) olid aluseks andmestikule LEAPi mudelis. Mudeli abil
illustreeritakse analüüsitavaid energiamajanduse stsenaariume ja eesmärke 30-ne aasta
ulatuses.
Mudeli kasutamise eesmärk oli vaadelda CO2 ja SO2 emissioone erinevate
stsenaariumide puhul aastatel 2000-2030. Emissioonide modelleerimiseks on LEAP-is
määratletud kütuste emissioonitegurid, mida võimaldab mudelis sisalduv andmebaas.
Energiasüsteemi arengu simuleerimiseks sisestati andmed sektorite kaupa energia
(primaarenergia allikad ning elektri- ja soojusenergia) lõpptarbimise kohta ning
prognoositi nende muutumist pikemas perspektiivis. Samuti loodi elektritootmise
emissioonide vaatlemiseks hetkel kasutusel olevate tootmisseadmete põhjal LEAP-i
tootmisüksused ning optimeeriti nende käitu nii, et see vastaks reaalsele olukorrale.
Eeldused, mida kasutati modelleerimisel:
1. Primaarenergia lõpptarbimine (tööstus, äri- ja avalikus sektoris, transpordis ja
põllumajanduses) kasvab vastavalt sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvule
arvestades eelnevate aastate põhjal mudeli poolt arvutatavat elastuskoefitsenti.
2. Elektrienergia tarbimine kasvab vastavalt SKP kasvule arvestades
elastuskoefitsenti 0,3. Aluseks olevaks SKP prognoosiks kasutati
Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja kommunikatsiooni-ministeeriumi
pikaajalist prognoosi aastani 2035 [kasutatud ka töös 23], mida korrigeeriti
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3.
4.
5.

6.

7.

Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga värskeimate lühiajaliste prognooside
alusel. Lõpptulemusena kujunes perioodil 2007-2030 elektri lõpptarbimise
keskmiseks aastakasvuks 1,1%.
Soojuse tarbimise puhul on eeldatud, et see jääb 2006.a tasemele.
Kasutatud on LEAP-i andmebaasi emissioonikoefitsente.
Vaadeldakse summaarseid emissioone, mis võtavad arvesse ka muud
valdkonnad peale elektri, soojuse ja põlevkiviõli tootmise. Kuivõrd
analüüsitavad põlevkivistsenaariumid ei eelda muutusi muudes valdkondades,
on nende osa kõigi stsenaariumide puhul konstantne.
Aastate 2000-2006 andmed põhinevad statistilistel andmetel ning alates 2007.a
on andmed, kas LEAPi poolt prognoositud, arvestades eelnevate aastate
statistikat või on kasutaja poolt määratletud piirangutena näiteks
tootmisvõimsuste muutused, uute tootmisvõimsuste rajamine, põlevkivi
kaevandamismahu piirangud, põlevkiviõli tootmismahu muutused jne.
Elektritootmiseks vajamineva ja õlitootmiseks kasutatava põlevkivi vahekord on
saadud modelleerimisiteratsioonide käigus, lähtudes igas stsenaariumis
põlevkivielektri tootmiseks ettenähtud tootmisvõimsuse varustamisest
esmajärjekorras.

11.1. Põlevkivistsenaariumid

Stsenaariumide aluseks on võetud peatükis 6.4.1. (Tabel 5) loetletud üheksa nn
põlevkivistsenaariumi koos põlevkivi kasutamise piirangutega. Järgnevalt on
analüüsitud igat stsenaariumi eraldi, tuues välja nende eeldused ja piirangud ning
analüüsides elektrienergia toodangut ning emissioone. Lisaks stsenaariumide eraldi
analüüsimisele on välja toodud ka stsenaariume koos kujutavad joonised, millelt on
erinevate stsenaariumite eelised ja puudused CO2 ja SO2 emissioonide osas kergelt
eristatavad ning omavahel võrreldavad. Rõhutame, et allpool pikaajaliste trendide
tabelites on nende kahe õhusaastekomponendi summaarsed emissioonid, kus
stsenaariumide lõikes muutuvaks osaks on emissioonid põlevkivi kasutamisest
elektri, koostoodetava soojuse ja põlevkiviõli tootmiseks.
11.1.1

Stsenaarium 0/0

Stsenaarium 0 on emissioonide võrdluse baasmudeliks, kus eeldatakse hetkeolukorra
jätkumist – s.t ei ole ette näha uusi tootmisvõimsusi ega ka vanade tootmisüksuste
sulgemist. Samas energia tarbimine tõuseb eelpool nimetatud eelduste kohaselt.
Ülevaade stsenaariumi piirangutest on esitatud tabelis 24.
Tabel 24. Stsenaariumi 0/0 pikaajaline trend
Stsenaarium 0/0

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Põlevkivi kaevandamismaht
(milj.t/aastas)

11.7

14.6

20

20

15

15

15

Põlevkivi kasutamise osakaal
elektrer/õli

84/16

80/20

80/20

80/20

80/20

80/20

80/20

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

Tootmisvõimsused (MW)
Põlevkivi
Koostootmisjaamad

200

200

200

200

200

200

200

Maagaas

180

180

180

180

180

180

180

Puit

10

10

10

10

10

10

10

Turvas

8

8

8

8

8

8

8
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Stsenaarium 0/0
Biogaas
Tuul
Hüdroenergia

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2

2

2

2

2

2

2030
2

2

30

50

50

50

50

50

2

5

5

5

5

5

5

Kokku

2354

2385

2405

2405

2405

2405

2405

CO2 heitmed (milj.t)

16.0

18.9

16.6

17.3

18.5

19.4

20.5

SO2 heitmed (tuh.t)

89.8

80.5

68.2

69.5

71.0

72.1

73.8

Tabelist 24 on näha, et antud stsenaariumi puhul on piiratud põlevkivi
kaevandamismahtu 2007.a alates 20 mil.t-ni ning alates 2016.a-st 15.milj.t-ni määrates
ka selle kasutamise 80% osas elektrijaamades ning 20% osas õlitööstuse tarbeks.
Samuti on näha, et tootmisvõimsuste osas muudatusi ette pole näha – töös on 2150
MW7 põlevkivil (sh. põlevkiviõli ja –gaas; sh koostootmine), 180 MW maagaasil, 10
MW puidul, 7 MW turbal, 3 MW biogaasil, 50 MW tuulel ja 5 MW hüdroenergial
põhinevaid elektritootmisseadmeid.
Graafik elektrienergia tootmise kohta aastatel 2000-2030 on toodud joonisel 9.

Joonis 9. Elektrienergia toodang 0-stsenaariumi puhul

Jooniselt 9 on näha, et olemasolevad tootmisseadmed suudavad toota kogu tarviliku
elektrienergia aastani 2010, mil põlevkivi mahu piirangu tõttu tuleb katta ülejäänud
elektrienergia tarbimine importelektriga (valge osa graafiku ülaosas – sama tähistus ka
teiste stsenaariumide analoogsetel graafikutel). See tähendab, et senist õlitootmise
osakaalu (ca 20%) tuleks impordi vältimiseks vähendada – põlevkivi üldistest
piirkogustest elektritootmise vajaduse katmiseks jätkub. Ülejäänud tootmisseadmete
toodangu kasvamist ja kahanemist ette ei nähta.
Samuti on jooniselt näha, et suurima osa elektrienergia toodangust moodustavad
põlevkivist (sinisega põlevkivi tolmpõletus, helesinisega põlevkivi keevkihtpõletus
koostootmisrežiimis ja rohelisega põlevkivi keevkihtpõletus kondensatsioonirežiimis
ehk vaid elektrienergiat tootes) ja maagaasisist (põhiliselt Iru SEJ) toodetud elekter,
7

Siin ja edaspidi - netovõimsus
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muude kütuseliikide toodangu osakaal on niivõrd väike, et see pole graafikult eristatav.
Kuna arengukava stsenaariumid ei puuduta maagaasist, puidust, turbas ja biogaasist
toodetud elektrienergia tootmisvõimsuste muutusi ning samuti ka parema
ülevaatlikkuse tagamiseks, on järgnevates tabelites nende tootmisseadmete võimsused
summeeritud ning kannavad nimetust koostootmine. Samuti on joonistel nende üksuste
andmed summeeritud nimetuse alla „All Others“.
Kuna põlevkivist elektritootmise maht kuni 2015.a-ni tõuseb, kasvavad ka CO2emissioonid, mis on esitatud tabelis 24 ja joonisel 10. CO2-emissioonid kasvavad 16,0
milj.t-lt aastal 2000 20,5 milj.t-ni 2030.a. Jooniselt 10 on nähtav, et kuigi suur osa CO2emissioonidest on tekkinud põlevkivi kasutamisest, siis olulisemaks emissioonide
kasvu põhjustajaks on naftasaadused, mis on tingitud lõpptarbimise kasvust peamiselt
transpordi sektoris.

Joonis 10. CO2-emissioonid stsenaariumi 0 puhul

Ülevaade SO2 emissioonide muutumisest on esitatud tabelis 24 ja joonisel 11.
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Joonis 11. SO2-emissioonid stsenaariumi 0 puhul

Jooniselt 11 on näha, et perioodil 2000-2030 alanevad SO2-emissioonid 89,8 tuh.t-lt
73,8 tuh.t-ni, mis on tingitud osaliselt põlevkivi kasutamisest elektri tootmiseks
väiksemate emissioonidega keevkihtpõletustehnoloogial põhinevates energiaüksustes.
Samuti on jooniselt nähtav, et valdav osa SO2-emissioonidest on põhjustatud põlevkivi
kasutamise poolt (peamiselt elektrijaamades), teiste kütuste osa on väga väike.
11.1.2

Stsenaarium A/6

Stsenaarium A/6 puhul suletakse 2015.a vanad põlevkivi tolmpõletusplokid ning alles
jääb kaks keevkihtplokki elektrilise võimsusega kokku 400 MW. Püstitatakse uusi
tuulikuid, mille summaarseks võimsuseks saavutatakse 2010.a 250 MW ning nende
toodangu tasakaalustamiseks valmib 2013.a 100 MW võimsusega gaasiturbiin
(maagaasil). 2025.a alustab tööd (vastavalt arengukavale) ka 1200 MW elektrilise
võimsusega tuumajaam.
Tabelist 25 on näha, et antud põlevkivi kaevandamismahu piirangu juures saab
põlevkivi kasutamise osakaalu elektri tootmiseks vähendada alates 2010. aastast 60%ni ning pärast 2015. aastat kuni 30%-ni.
Tabel 25. Stsenaariumi A/6 pikaajaline trend
Stsenaarium A/6
Põlevkivi kaevandamismaht
(milj.t/aastas)

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

11.7

14.6

20

20

15

15

15

84/16

80/20

60/40

60/40

30/70

30/70

30/70

Põlevkivi

2150

2150

2150

2150

400

400

400

Koostootmine

200

200

200

200

200

200

200

Tuul

4

35

250

250

250

250

250

Gaasiturbiin

0

0

0

100

100

100

100

Põlevkivi kasutamise osakaal
elekter/õli
Tootmisvõimsused (MW)
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Stsenaarium A/6

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Tuumaenergia

0

0

0

0

0

1200

1200

Kivisüsi

0

0

0

0

0

0

0

Kokku

2354

2385

2600

2700

950

2150

2150

CO2 heitmed (milj.t)

16.0

18.9

17.6

18.8

14.2

14.6

15.6

SO2 heitmed (tuh.t)

89.8

80.5

67.4

68.9

10.3

9.9

10.4

Ülevaatlik graafik elektrienergia tootmisest aastatel 2000-2030 on toodud joonisel 12.

Joonis 12.Elektrienergia toodang stsenaariumi A/6 puhul

Jooniselt 12 on näha, et olemasolevad ja uued tootmisseadmed suudavad toota kogu
tarviliku elektri aastani 2015, mil vanad põlevkiviplokid suletakse ning allesjäänud ja
lisandunud tootmisvõimsusest ei piisa tarbimise katmiseks, mistõttu tuleb katta aastatel
2016-2024 (seni kuni rajatakse tuumajaam) pea pool elektrienergia tarbimisest
importelektriga.
Kuna põlevkivist elektritootmise maht peale 2015.a märkimisväärselt langeb,
vähenevad üldise elektritoodangu kasvu foonil ka CO2- ja SO2-emissioonid, mis on
esitatud tabelis 25. CO2-emissioonid kahanevad 16.0 milj.t-lt aastal 2000 15.6 milj.t-ni
2030.a ning SO2-emissioonid kahanevad märkimisväärselt 89.8 tuh.t-lt 10.4 tuh.t-ni.
11.1.3

Stsenaarium B/4

Stsenaarium B/4 puhul suletakse 2015.a vanad põlevkivi tolmpõletusplokid ning alles
jääb kaks keevkihtplokki elektrilise võimsusega kokku 400 MW. Püstitatakse uusi
tuulikuid, mille summaarseks võimsuseks saavutatakse 2013.a 1200 MW ning nende
toodangu tasakaalustamiseks valmib samaks ajaks 1200 MW võimsusega gaasiturbiin
(maagaasil).
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Tabelist 26 on näha, et etteantud põlevkivi kaevandamismahu piirangu juures saab selle
kasutamise osa elektri tootmiseks väheneda alates 2010-ndast aastast 60%-ni ning
pärast 2015. aastat 30%-ni.
Tabel 26. Stsenaariumi B/4 pikaajaline trend
Stsenaarium B
Põlevkivi kaevandamismaht
(milj.t/aastas)

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

11.7

14.6

20

20

15

15

15

84/16

80/20

60/40

60/40

30/70

30/70

30/70

Põlevkivi

2150

2150

2150

2150

400

400

400

Koostootmine

200

200

200

200

200

200

200

Tuul

4

35

250

1200

1200

1200

1200

Gaasiturbiin

0

0

0

1200

1200

1200

1200

Tuumaenergia

0

0

0

0

0

0

0

Kivisüsi

0

0

0

0

0

0

0

Kokku

2354

2385

2600

4750

3000

3000

3000

CO2 heitmed (milj.t)

16.0

18.9

17.5

17.5

15.6

16.5

17.6

SO2 heitmed (tuh.t)

89.8

80.5

66.6

58.1

9.9

9.4

9.9

CO2 heitmed (milj.t)

16.0

18.9

17.5

17.6

16.5

17.5

18.7

SO2 heitmed (tuh.t)

89.8

80.5

66.6

60.2

55.8

58.9

62.8

Põlevkivi kasutamise osakaal
elekter/õli
Tootmisvõimsused (MW)

Stsenaarium B2

Ülevaatlik graafik elektrienergia tootmisest aastatel 2000-2030 on toodud joonisel 13.

Joonis 13. Elektrienergia toodang stsenaariumi B/4 puhul

Jooniselt 13 on näha, et olemasolevad ja uued tootmisseadmed suudavad tagada kogu
elektrivarustuse ka peale 2015.a, mil vanad põlevkiviplokid suletakse. Importelektri
vajadust selle stsenaariumi puhul ei teki.
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B-stsenaariumi korral vähenevad toodangu kasvu foonil küll SO2-emissioonid, kuid
CO2-emissioonid on suuremad kui A-stsenaariumi korral, sest maagaasi kasutamine
annab siiski teatava koguse. Tabelist 26 on näha, et CO2-emissioonid kasvavad vaid
veidi - 16,0 milj.t-lt aastal 2000 17,6 milj.t-ni 2030.a, kuid SO2-emissioonid kahanevad
märkimisväärselt 89,8 tuh.t-lt 9,9 tuh.t-ni.
Ühe alamstsenaariumina, B2 nime all, vaadeldi ka olukorda, kus gaasiturbiinis kütusena
kasutataks maagaasi asemel põlevkiviõli. Sellisel juhul kasvavad CO2-emissioonid 16,0
milj.t-lt aastal 2000 18,7 milj.t-ni 2030.a ning SO2-emissioonid kahanevad 89,8 tuh.t-lt
62,8 tuh.t-ni. See tähendab, et 2030.aastaks on CO2-emissioonid kasvanud veidi
rohkem kui stsenaariumi B puhul, kuid märkimisväärne erinevus on SO2emissioonides. Kui stsenaariumi B SO2-emissioonid aastal 2030 on 9,9 tuh.t, siis B2
stsenaariumi puhul 62,8 tuh.t. Suure SO2-emissioonide kasvu selgitamiseks on lisatud
joonis 14.

Joonis 14. SO2-emissioonid stsenaariumi B2 puhul

Jooniselt 14 on näha, et juhul, kui elektrituulikute toodangu kompenseerimiseks
kasutataks maagaasi asemel põlevkiviõli, lisandub kogu joonisel beeži värviga
tähistatud kogus SO2-emissioone. See tähendab, et SO2-heitmete seisukohalt vaadatuna
vähendab olukord, kus tuleb gaasiturbiinis kütusena kasutada põlevkiviõli oluliselt selle
stsenaariumi keskkonnaefekti.
11.1.4

Stsenaarium C/2

Stsenaarium C/2 puhul suletakse 2015.a vanad põlevkivi tolmpõletusplokid ning alles
jäänud kahele keevkihtplokile lisaks rajatakse uusi tootmisvõimsusi 400 MW ulatuses.
Püstitatakse uusi tuulikuid, mille summaarseks võimsuseks saavutatakse 2011.a 400
MW ning nende toodangu tasakaalustamiseks valmib 2013.a 400 MW võimsusega
gaasiturbiin. 2025.a alustab tööd ka 400 MW elektrilise võimsusega tuumajaam.
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Tabelist 27 on näha, et etteantud põlevkivi kaevandamismahu piirangu juures saab selle
kasutamise osa elektri tootmiseks väheneda 2010. aastast 60%-ni ning pärast 2015.
aastat 50%-ni.
Tabel 27. Stsenaariumi C/2 pikaajaline trend
Stsenaarium C/2
Põlevkivi kaevandamismaht
(milj.t/aastas)

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

11.7

14.6

20

20

15

15

15

84/16

80/20

60/40

60/40

50/50

50/50

50/50

Põlevkivi

2150

2150

2150

2150

800

800

800

Koostootmine

200

200

200

200

200

200

200

Tuul

4

35

250

400

400

400

400

Gaasiturbiin

0

0

0

400

400

400

400

Tuumaenergia

0

0

0

0

0

400

400

Kivisüsi

0

0

0

0

0

0

0

Kokku

2354

2385

2600

3150

1800

2200

2200

CO2 heitmed (milj.t)

16.0

18.9

17.6

18.9

16.7

17.0

18.1

SO2 heitmed (tuh.t)

89.8

80.5

67.4

67.7

10.6

10.1

10.6

Põlevkivi kasutamise osakaal
elekter/õli
Tootmisvõimsused (MW)

Ülevaatlik graafik elektrienergia tootmisest aastatel 2000-2030 on toodud joonisel 15.

Joonis 15. Elektrienergia toodang stsenaariumi C/2 puhul

Jooniselt 15 on näha, et olemasolevad ja uued tootmisseadmed suudavad toota kogu
elektrienergia vajaduse kuni 2015.aastani, mil vanad põlevkiviplokid suletakse ning
seejärel tuleb üldise tootmisvõimsuste puudujäägi tõttu katta arvestatav osa
tarbimisvajadusest imporditava elektrienergiaga (eriti perioodil 2016-2024).
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Tabelist 27 on näha, et stsenaariumi C/2 puhul kasvavad CO2-emissioonid 16.0 milj.t-lt
aastal 2000 18.1 milj.t-ni 2030.a ning SO2-emissioonid kahanevad märkimisväärselt
89.8 tuh.t-lt 10.6 tuh.t-ni.
11.1.5

Stsenaarium C2/3

Stsenaarium C2/3 puhul suletakse 2015.a vanad põlevkivi tolmpõletusplokid ning alles
jäänud kahele keevkihtplokile lisaks rajatakse uusi kivisöel põhinevaid tootmisvõimsusi
400 MW ulatuses. Püstitatakse uusi tuulikuid, mille summaarseks võimsuseks
saavutatakse 2011.a 400 MW ning nende toodangu tasakaalustamiseks valmib 2013.a
400 MW võimsusega gaasiturbiin. 2025.a alustab tööd ka 400 MW elektrilise
võimsusega tuumajaam.
Tabelist 28 on näha, et etteantud põlevkivi kaevandamismahu piirangu juures saab selle
kasutamise osa elektri tootmiseks väheneda alates 2010-ndast aastast 60%-ni ning
pärast 2015. aastat 30%-ni.
.
Tabel 28. Stsenaariumi C2/3 pikaajaline trend
Stsenaarium C2/3

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Põlevkivi kaevandamismaht
(milj.t/aastas)

11.7

14.6

20

20

15

15

15

Põlevkivi kasutamise osakaal
elekter/õli

84/16

80/20

60/40

60/40

30/70

30/70

30/70

Põlevkivi

2150

2150

2150

2150

400

400

400

Koostootmine

200

200

200

200

200

200

200

Tuul

4

35

250

400

400

400

400

Gaasiturbiin

0

0

0

400

400

400

400

Tuumaenergia

0

0

0

0

0

400

400

Kivisüsi

0

0

0

400

400

400

400

Kokku

2354

2385

2600

3550

1800

2200

2200

CO2 heitmed (milj.t)

16.0

18.9

17.6

18.9

17.2

17.4

18.4

SO2 heitmed (tuh.t)

89.8

80.5

67.4

67.7

38.9

36.4

37.3

Tootmisvõimsused (MW)

Ülevaatlik graafik elektrienergia tootmisest aastatel 2000-2030 on toodud joonisel 16.
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Joonis 16. Elektrienergia toodang stsenaariumi C2/3 puhul

Jooniselt 16 on näha, et olemasolevad ja uued tootmisseadmed suudavad toota suurema
vajaminevast elektrienergiat kuni 2015.a, mil vanad põlevkiviplokid suletakse ning
seejärel tekib vajadus importelektri järele. Suurem on importelektri osakaal aastatel
2015-2024, kui tuumajaama ei ole veel ehitatud.
Tabelist 29 on näha, et stsenaariumi C2/3 puhul kasvavad CO2-emissioonid 16.0 milj.tlt aastal 2000 18.4 milj.t-ni 2030.a ning SO2-emissioonid kahanevad 89.8 tuh.t-lt 37.3
tuh.t-ni. See tähendab, et emissioonid on kõrgemad kui stsenaariumis C/2, kus kivisöe
asemel oli 400 MW põlevkivil baseeruvaid elektritootmisseadmeid. Stsenaariumist C/2
kõrgemad emissioonid on põhjustatud kivisöejaama ehitamisest. Seega tasuks 400 MW
lisanduva tootmisvõimsuse rajamisel investeerida pigem põlevkivil kui kivisöel
baseeruvasse elektrijaama.
11.1.6

Stsenaarium D/1

Stsenaarium D/1 kohaselt suletakse 2015.a vanad põlevkivi tolmpõletusplokid ning
alles jäänud kahele keevkihtplokile lisaks rajatakse uusi tootmisvõimsusi 800 MW
ulatuses. Püstitatakse uusi tuulikuid, mille summaarseks võimsuseks saavutatakse
2011.a 400 MW ning nende toodangu tasakaalustamiseks valmib 2013.a 400 MW
võimsusega gaasiturbiin.
Tabelist 29 on näha, et etteantud põlevkivi kaevandamismahu piirangu juures saab selle
kasutamise osatähtsus elektri tootmiseks väheneda 2010. aastast 80%-lt 60%-ni ja
pärast 2015. aastat peab tõusma 70%-ni.
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Tabel 29. Stsenaariumi D/1 pikaajaline trend
Stsenaarium D/1

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Põlevkivi kaevandamismaht
(milj.t/aastas)

11.7

14.6

20

20

15

15

15

Põlevkivi kasutamise osakaal
elekter/õli

84/16

80/20

60/40

60/40

70/30

70/30

70/30

Põlevkivi

2150

2150

2150

2150

1200

1200

1200

Koostootmine

200

200

200

200

200

200

200

Tuul

4

35

250

400

400

400

400

Gaasiturbiin

0

0

0

400

400

400

400

Tuumaenergia

0

0

0

0

0

0

0

Kivisüsi

0

0

0

0

0

0

0

Kokku

2354

2385

2600

3150

2200

2200

2200

CO2 heitmed (milj.t)

16.0

18.9

17.6

18.9

18.1

18.9

19.9

SO2 heitmed (tuh.t)

89.8

80.5

67.4

67.7

11.0

10.5

11.0

Tootmisvõimsused (MW)

Ülevaatlik graafik elektrienergia tootmisest aastatel 2000-2030 on toodud joonisel 17.

Joonis 17. Elektrienergia toodang stsenaariumi D/1 puhul

Jooniselt 17 on näha, et olemasolevad ja uued tootmisseadmed suudavad toota peaaegu
kogu vajamineva elektrienergia kuni 2015.a ning seejärel tekib vähene vajadus
importelektri järele, mis on tingitud tootmisvõimsuste puudujäägist.
Tabelis 29 on näha, et stsenaariumi D/1 puhul CO2-emissioonid kasvavad 16,0 milj.t-lt
aastal 2000 19,9 milj.t-ni 2030.a. ning SO2-emissioonid kahanevad märkimisväärselt
89,8 tuh.t-lt 11,0 tuh.t-ni.
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11.1.7

Stsenaarium -/5 E

Stsenaarium -/5 E puhul suletakse 2015.a vanad põlevkivi tolmpõletusplokid ning alles
jäänud kahele keevkihtplokile lisaks rajatakse uusi tootmisvõimsusi 500 MW ulatuses.
Püstitatakse uusi tuulikuid, mille summaarseks võimsuseks saavutatakse 2012.a 500
MW ning nende toodangu tasakaalustamiseks valmib 2013.a 700 MW võimsusega
gaasiturbiin.
Tabelist 30 on näha, et antud põlevkivi kaevandamismahu piirangu juures saab selle
kasutamise osa elektri tootmiseks väheneda 2010. aastast 60%-ni ning püsida selliselt
vaadeldava perioodi lõpuni.
Tabel 30. Stsenaariumi -/5 E pikaajaline trend
Stsenaarium -/5 E

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Põlevkivi kaevandamismaht
(milj.t/aastas)

11.7

14.6

20

20

15

15

15

Põlevkivi kasutamise osakaal
elekter/õli

84/16

80/20

60/40

60/40

60/40

60/40

60/40

Põlevkivi

2150

2150

2150

2150

900

900

900

Koostootmine

200

200

200

200

200

200

200

Tuul

4

35

250

500

500

500

500

Gaasiturbiin

0

0

0

700

700

700

700

Tuumaenergia

0

0

0

0

0

0

0

Kivisüsi

0

0

0

0

0

0

0

Kokku

2354

2385

2600

3550

2300

2300

2300

CO2 heitmed (milj.t)

16.0

18.9

17.6

18.9

17.3

18.2

19.3

SO2 heitmed (tuh.t)

89.8

80.5

67.4

66.9

10.5

10.0

10.6

Tootmisvõimsused (MW)

Ülevaatlik graafik elektrienergia tootmisest aastatel 2000-2030 on toodud joonisel 18.

Joonis 18. Elektrienergia toodang stsenaariumi -/5, 7 ja 8 puhul
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Jooniselt 18 on näha, et kuni 2015.a suudavad olemasolevad ja uued tootmisseadmed
toota peaaegu kogu vajamineva elektrienergia ning seejärel tekib mõõdukas vajadus
importelektri järele, kuna limiteerivaks teguriks on üldine tootmisvõimsuste puudujääk.
Tabelist 30 on näha, et stsenaariumi -/5E puhul kasvavad CO2-emissioonid 16,0 milj.tlt aastal 2000 19,3 milj.t-ni 2030.a, samas kui SO2-emissioonid kahanevad
märkimisväärselt 89,8 tuh.t-lt 10,6 tuh.t-ni.
11.1.8

Stsenaarium -/7 E

Stsenaarium -/7 E on oma elektrienergia tootmisseadmete koosseisu poolest sarnane
stsenaariumiga -/5 E. Selle kohaselt suletakse 2015.a vanad põlevkivi
tolmpõletusplokid ning alles jäänud kahele keevkihtplokile lisaks rajatakse uusi
tootmisvõimsusi 500 MW ulatuses. Püstitatakse uusi tuulikuid, mille summaarseks
võimsuseks saavutatakse 2012.a 500 MW ning nende toodangu tasakaalustamiseks
valmib 2013.a 700 MW võimsusega gaasiturbiin.
Tabelist 31 on näha, et antud stsenaariumi puhul on piiratud põlevkivi
kaevandamismahtu eelnevatest stsenaariumidest enam - 2007.a alates 15 mil.t-ni ning
alates 2016.a-st 10.milj.t-ni. Sellest tulenevalt on ka põlevkivi kasutamise vahekord
elektri ja õli tootmiseks sama, mis 0-stsenaariumi korral (80/20).
Tabel 31. Stsenaariumi -/7 E pikaajaline trend
Stsenaarium -/7 E

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Põlevkivi kaevandamismaht
(milj.t/aastas)

11.7

14.6

15

15

10

10

10

Põlevkivi kasutamise osakaal
elekter/õli

84/16

80/20

80/20

80/20

80/20

80/20

80/20

Põlevkivi

2150

2150

2150

2150

900

900

900

Koostootmine

200

200

200

200

200

200

200

Tuul

4

35

250

500

500

500

500

Gaasiturbiin

0

0

0

700

700

700

700

Tuumaenergia

0

0

0

0

0

0

0

Kivisüsi

0

0

0

0

0

0

0

Kokku

2354

2385

2600

3550

2300

2300

2300

CO2 heitmed (milj.t)

16.0

18.9

16.1

17.4

16.1

17.0

18.0

SO2 heitmed (tuh.t)

89.8

80.5

66.4

65.9

9.7

9.2

9.8

Tootmisvõimsused (MW)

Ülevaatlik graafik elektrienergia tootmisest aastatel 2000-2030 on toodud joonisel 18.
Jooniselt 18 on näha, et olemasolevad ja uued tootmisseadmed suudavad katta peaaegu
kogu elektrienergia vajaduse kuni 2015.a ning seejärel tuleb analoogselt stsenaariumile
-/7E hakata elektrienergiat mõõdukalt importima, kuna limiteerivaks teguriks saab
üldine tootmisvõimsuste puudujääk.
Tabelist 31 on näha, et stsenaariumi -/7 E puhul kasvavad CO2-emissioonid 16,0 milj.tlt aastal 2000 18,0 milj.t-ni 2030.a, samas kui SO2-emissioonid kahanevad
märkimisväärselt 89,8 tuh.t-lt 9,8 tuh.t-ni.
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11.1.9

Stsenaarium -/8

Stsenaarium -/8E on oma elektrienergia tootmisseadmete koosseisu poolest sarnane
stsenaariumiga -/5E ja -/7E. Selle kohaselt suletakse 2015.a vanad põlevkivi
tolmpõletusplokid ning alles jäänud kahele keevkihtplokile lisaks rajatakse uusi
tootmisvõimsusi 500 MW ulatuses. Püstitatakse uusi tuulikuid, mille summaarseks
võimsuseks saavutatakse 2012.a 500 MW ning nende toodangu tasakaalustamiseks
valmib 2013.a 700 MW võimsusega gaasiturbiin.
Tabelist 32 on näha, et antud stsenaariumi puhul on põlevkivi kaevandamismahtu
surendatud - 2007.a alates 30 mil.t-ni ning alates 2016.a-st 25.milj.t-ni. See võimaldab
vähendada elektri tootmiseks vajaminevat osa vähendada alates 2010. aastast 40%- ja
pärast 2015. aastat 30%-ni.
Tabel 32. Stsenaariumi -/8 E pikaajaline trend
Stsenaarium -/8 E

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Põlevkivi kaevandamismaht
(milj.t/aastas)

11.7

14.6

30

30

25

25

25

Põlevkivi kasutamise osakaal
elektrer/õli

84/16

80/20

40/60

40/60

30/70

30/70

30/70

Põlevkivi

2150

2150

2150

2150

900

900

900

Koostootmine

200

200

200

200

200

200

200

Tuul

4

35

250

500

500

500

500

Gaasiturbiin

0

0

0

700

700

700

700

Tuumaenergia

0

0

0

0

0

0

0

Kivisüsi

0

0

0

0

0

0

0

Kokku

2354

2385

2600

3550

2300

2300

2300

CO2 heitmed (milj.t)

16.0

18.9

20.7

22.0

20.9

21.7

22.8

SO2 heitmed (tuh.t)

89.8

80.5

69.4

68.9

12.8

12.3

12.9

Tootmisvõimsused (MW)

Ülevaatlik graafik elektrienergia tootmisest aastatel 2000-2030 on toodud joonisel 18.
Jooniselt 18 on näha, et olemasolevad ja uued tootmisseadmed suudavad katta peaaegu
kogu elektrienergia vajaduse kuni 2015.a ning seejärel tekib stsenaariumidega -/5E ja /7E analoogne vajadus importelektri järele tootmisvõimsuste puudujäägi tõttu.
Tabelist 32 on näha, et stsenaariumi -/8E korral kasvavad CO2-emissioonid tuntavalt 16,0 milj.t-lt aastal 2000 22,8 milj.t-ni 2030.a ning SO2-emissioonid kahanevad
märkimisväärselt 89,8 tuh.t-lt 12,9 tuh.t-ni.
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11.2 Põlevkivistsenaariumite võrdlus

Järgnevalt on võrreldud eelpool analüüsitud põlevkivistsenaariumide emissioone.
Joonisel 19 on esitatud 10 eelpool toodud stsenaariumi CO2-emissioonid.

Joonis 19. CO2-emissioonid – stsenaariumide võrdlus

Jooniselt 19 on näha, et kõige suuremate CO2-heitmetega on stsenaarium -/8 ning kõige
väiksemate emissioonidega stsenaariumid A/6 ja B/4, millele järgnevad kõik ülejäänud.
Stsenaariumi –/8 puhul on teistest kõrgemad emissioonid tingitud põlevkivi
kaevandamismahtude ja selle põlevkiviõliks töötlemise suurest kasvust, mistõttu ei ole
CO2-emissioonide seisukohalt vaadatuna otstarbekas põlevkivi tootmismahtusid
sedavõrd palju tõsta. Kõige madalamate emissioonidega stsenaariumi A/6 eeliseks on
tuumajaama ehitamine, mis ei emiteeri CO2, kuid samas tuleb perioodil 2016-2024
ligikaudu pool vaja minevast elektrienergiast importida.
Joonisel 20 on esitatud kümne eelpool toodud stsenaariumi SO2-emissioonid.
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Joonis 20. SO2-emissioonid – stsenaariumide võrdlus

Jooniselt 20 on näha, et kõige suuremate SO2-heitmetega on stsenaarium 0/0 ning kõige
väiksemate emissioonidega stsenaariumid -/7E ja B/4, A/6, -/5E ja C/2 ning veidi
suurematega D/1, , ja -/8E. Samalt jooniselt on ka näha alamstsenaariumide C2/3 ja B2
kõrgem SO2-emissioonide tase võrreldes vastavalt stsenaariumidega C/2 ja B/4.
Stsenaariumid B/4, -/7E, A/6, -/5E, C/2, D/1, , ja -/8E on madalamate emissioonidega,
vaatamata sellele, et nende põlevkivist elektri tootmise võimsused on erinevad
(vahemikus 400 – 1200 MW). See on tingitud asjaolust, et enamuse SO2-emissioonidest
põhjustab põlevkivi põletamine tolmpõletustehnoloogial baseeruvates tootmisüksustes
(suletakse 2015), samas keevkihttehnoloogia (jääb kasutusse ka peale 2015.a) SO2emissioonid on oluliselt madalamad ning seetõttu ei mõjuta enam märkimisväärselt
tulemust.
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12 Alternatiivsete stsenaariumite kvalitatiivne võrdlus
12.1. Põlevkivistsenaariumite kvalitatiivne võrdlus

Arengukava (ENMAK) keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus püstitatud
põlevkivistsenaariumite (stsenaariumid 0-8) kvalitatiivne hindamine viidi läbi
sõltumatult samade 3 eksperdi poolt analoogse metoodikaga nagu arengukava
eesmärkide ja meetmete hindaminegi. Põlevkivistsenaariumite 0-8 kirjeldused ja
selgitused on esitatud käesoleva aruande peatükis 6.4.1, hindamismetoodika kirjeldus
aga peatükis 6.
Hindamistulemused nii iga eksperdi poolt eraldi kui ka keskmistatud koondhinnang on
toodud Tabel 33. Tabelist näeme, et koondhinnangus on nendest stsenaariumitest kõige
väiksema negatiivse keskkonnamõju ning kaasneva sotsiaalse ja majandusliku mõjuga
KSH ekspertide poolt koostatud lisastsenaarium 7, mis elektritootmise osas on samane
lisastsenaariumiga 5 (nimetatud ka elektritootmise E-stsenaariumiks). Nagu ülalpool
kirjeldatud, on lisastsenaariumi 7 eripäraks kavandatud minimaalseim põlevkivi
kaevandamise maht (10-15 milj tonni aastas). See ilmselt ongi liidripositsiooni
põhjuseks, sest väiksema põlevkivi kaevandamise ja kasutamise (eeskätt õlitootmisel)
puhul on ootuspäraselt ka kahjulik keskkonnamõju väiksem.
ELMAKis toodud elektristsenaariumitega võrreldavate stsenaariumite osas sai
parima tulemuse lisastsenaarium 5 (ehk E-stsenaarium), mis osutus parimaks ka
tootmis- ja väliskulude põhise kvantitatiivse hindamise tulemusena (vt pt 10).
Nagu tabelist 33 näha, järgneb väga väikese vahega (praktiliselt peaaegu võrdsel
tasemel) 4. stsenaarium, mis on analoog ELMAKis esitatud B-stsenaariumile (nn
tuule-stsenaariumile).
Madalaim koondhinne (mis väljendab suuremat negatiivset keskkonnamõju) kujunes 0stsenaariumile (olemasoleva olukorra jätkumine). Järgneb lisastsenaarium 8, mille
omapäraks on suurim kavandatud põlevkiviõli tootmismaht (ja vastavalt ka suurim
põlevkivi kaevandamise vajadus: 25-30 milj tonni aastas). Madalamate hinnangute osas
järgmine on stsenaarium 1 (ELMAK’i stsenaariumi D analoog). Vastavalt püstitusele
on D-stsenaarium üks konservatiivsemaid, mis näeb ette üsna vähe muudatusi (eeskätt
põlevkivi osakaalu osas elektritootmisel) võrreldes olemasoleva olukorraga.
Tabel 33. Põlevkivistsenaariumite kvalitatiivse hindamise tulemused
HINNATAVAD STSENAARIUMID

Ekspert 1
-22

Ekspert 2
-15

Ekspert 3
-18

KESKMINE
-18,3

-20

-12

-12

-14.7

STSENAARIUM 0 :
0

JÄTKUB TÄNANE OLUKORD PÕLEVKIVIELEKTER: 88%8;
PÕLEVKIVI:ELEKTER/IÕLI 80:20

STSENAARIUM 1:
D

8

PÕLEVKIVIELEKTER: 55%;
PÕLEVKIVI: ELEKTER/ÕLI 70:30
(alates 2016)

Protsent stsenaariumi summaarsest tootmisvõimsusest
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HINNATAVAD STSENAARIUMID
STSENAARIUM 2:
C

Ekspert 3
-5

KESKMINE
-10,3

-24

-3

-4

-10,3

-21

-9

7

-7.7

-19

-1

-2

-7,3

-19

-11

-6

-12,0

-3

3

-4

-1.3

-24

-12

-15

-17,0

PÕLEVKIVIELEKTER: 36%;
PÕLEVKIVI: ELEKTER/ÕLI 30:70
(alates 2016)

STSENAARIUM 4:
B

Ekspert 2
-4

PÕLEVKIVIELEKTER: 36%;
PÕLEVKIVI: ELEKTER/ÕLI 50:50
(alates 2016)

STSENAARIUM 3:
C2

Ekspert 1
-22

PÕLEVKIVIELEKTER: 13 (19)%;
PÕLEVKIVI: ELEKTER/ÕLI 30:70
(alates 2016)

STSENAARIUM 5:
E

PÕLEVKIVIELEKTER: 39%;
PÕLEVKIVI: ELEKTER/ÕLI 60:40
(alates 2010)

STSENAARIUM 6:
A

PÕLEVKIVIELEKTER: 39%;
PÕLEVKIVI: ELEKTER/ÕLI 30:70
(alates 2016)

E
elektri
mõttes

STSENAARIUM 7:

E
elektri
mõttes

STSENAARIUM 8:

PÕLEVKIVIELEKTER: 39%;
PÕLEVKIVI: ELEKTER/ÕLI 80:20

PÕLEVKIVIELEKTER: 39%;
PÕLEVKIVI: ELEKTER/ÕLI 30:70
(alates 2016)

Põlevkivistsenaariumite kvalitatiivse hindamise järgmise sammuna analüüsisime
saadud hindamistulemusi stsenaariumite peamiste mõjuvaldkondade (keskkonnasotsiaalne ja majandusmõju) lõikes. Vastav hindamiskriteeriumide jaotus nende
valdkondade lõikes on toodud tabelis 3 (lk 17). Selleks summeerisime kõigi kolme
eksperdi hinnangud aluseks oleva 27 kriteeriumi kohta nimetatud valdkondade lõikes.
Kontrolliks leidsime ka nö “valkondade keskmise”, mis peab kokku langema ekspertide
keskmise hinnanguga tabelis 34.
Põlevkivistsenaariumite valdkondliku mõju arvutustulemused on toodud tabelis 34.
Analüüsime neid tulemusi huvipakkuvamate (“paremate/halvemate”) stsenaariumite
kohta. Näeme, et “halvemad” stsenaariumid (eeldavad põlevkivi suuremahulise
kasutamise jätkamist elektritootmisel või õlitootmise märkimisväärset forsseerimist) on
üsna ootuspäraselt halvemad just oma negatiivsema keskkonnamõju ja suures osas
sellest tulenevalt ka suhteliselt suurema negatiivse sotsiaalse mõju (näiteks kahjulik
mõju tervisele) tõttu. Samas nende stsenaariumite majanduslik mõju (vähemalt
arengukava ajapiiris) on teiste stsenaariumitega võrreldes positiivsem. Kuigi ka
põlevkivi-elektri suuremahulise tootmise jätkumisel on vajalikud arvestatavad
investeeringud, on nende vajadus mõõdukam ja etapiviisiline, samas aga kaasneb
positiivne mõju reale majanduse valdkonna kriteeriumidele (näiteks varustuskindlus,
sõltuvus importenergia hinnast jt).
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Nn “paremate” stsenaariumite osas, nagu ülalpool juba väidetud, on kvalitatiivse
hindamise tulemused üsna lähedased – rääkides elektristsenaariumite kontekstis, on
napilt parim E-stsenaarium B-stsenaariumi ees (märgime, et kvantitatiivsel hindamisel
tootmis- ja väliskulusid arvestades oli see vahe märgatavam). Tabelis 34 olevatest
tulemustest näeme, et E-stsenaariumi eelis on just stabiilsuses (tasakaalustatuses)
erinevate valdkondade (keskkond, sotsiaal- ja majandusvaldkond) vahel. B-stsenaarium
on küll liider positiivse keskkonnamõju osas ja ka heal positsioonil sotsiaalselt mõjult,
samas aga jääb tugevalt alla majanduslikus aspektis (toodetava elektri hind, energia
varustuskindlus, täiendav määramatus ja kulutused seoses kompenseeriva
võimsusreservi vajadusega jne). B-stsenaariumis kavandatud võimalus siduda
kompenseeriva võimsuse vajadus põlevkiviõli (või –gaasi) kasutamisega (näiteks
olukorras, kus maagaasiga on probleeme) võib anda tagasilöögi ka stsenaariumi
keskkonna-eelistele.
Arvestades selliseid hindamistulemusi ja nende saamisel aluseks olevaid väga suure
määramatusega algtingimusi, pole väga üllatav nende tulemuste ja ELMAK’i KSH
tulemuste teatav lahknevus – pigem on see ootuspärane nii keerulise ja paljude
määramatustega seotud objektsüsteemi puhul. Väga vabalt võib põhjus olla näiteks
selles, et mõnevõrra erinev oli aluseks võetud kriteeriumide “komplekt” (22 ja 27) –
käesolevas KSH-s on majanduslikke ja varustuskindluse (energiajulgeoleku) aspekte
mõnevõrra detailsemalt arvestatud. Seega on alust väita, et ELMAK’i ja ENMAK’i
KSH-des läbiviidud kvalitatiivsete analüüside, samuti ENMAK’i KSH-s tehtud
kvantitatiivse analüüsi tulemused täiendavad üksteist ja annavad otsuste vastuvõtjatele
olulist lisainformatsiooni – ühise tööna on läbi sondeeritud üsna laialdane kavandatud
stsenaariumite mõju nn “määramatuse piirkond”. Võtmeks siinjuures on ülalkirjeldatud
valdkondlike mõjude analüüs.
Tabel 34. Põlevkivistsenaariumite keskkonna-, sotsiaal- ja majandusmõju
HINNATAVAD STSENAARIUMID
STSENAARIUM 0 :
0

Keskkonnamõju
-68

Sotsiaalne
mõju
-22

Majandusmõju
35

-56

-19

31

-14.7

-27

-14

10

-10,3

-20

-15

4

-10,3

14

-6

-31

-7.7

PÕLEVKIVIELEKTER: 55%;
PÕLEVKIVI: ELEKTER/ÕLI
50:50

STSENAARIUM 2:
C

PÕLEVKIVIELEKTER: 36%;
PÕLEVKIVI: ELEKTER/ÕLI
25:75

STSENAARIUM 3:
C2

PÕLEVKIVIELEKTER: 36%;
PÕLEVKIVI: ELEKTER/ÕLI
25:75

STSENAARIUM 4:
B

-18,3

JÄTKUB TÄNANE OLUKORD PÕLEVKIVI-ELEKTER: 88%;
PÕLEVKIVI:ELEKTER/IÕLI
80:20

STSENAARIUM 1:
D

KESKMINE

PÕLEVKIVIELEKTER: 13 (19)%;
PÕLEVKIVI: ELEKTER/ÕLI
40:60
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HINNATAVAD STSENAARIUMID

Keskkonnamõju
-11

Sotsiaalne
mõju
-8

Majandusmõju
-3

KESKMINE

-9

-20

-7

-12,0

-11

-6

13

-1.3

-50

-19

18

-17,0

-7,3

STSENAARIUM 5:
E

PÕLEVKIVIELEKTER: 39%;
PÕLEVKIVI: ELEKTER/ÕLI
40:60

STSENAARIUM 6:
A

E elektri
mõttes

E elektri
mõttes

PÕLEVKIVIELEKTER: 39%;
PÕLEVKIVI: ELEKTER/ÕLI
25:75

STSENAARIUM 7:
PÕLEVKIVIELEKTER: 39%;
PÕLEVKIVI: ELEKTER/ÕLI
40:60

STSENAARIUM 8:
PÕLEVKIVIELEKTER: 39%;
PÕLEVKIVI: ELEKTER/ÕLI
30:70

12.2. Soojusetootmise stsenaariumite kvalitatiivne võrdlus

Samade ekspertide poolt ja analoogsel viisil viidi läbi ka ENMAKi keskkonnamõju
strateegilise hindamise käigus püstitatud soojusetootmise stsenaariumite (stsenaariumid
0-2) (vt Tabel 7) kvalitatiivne hindamine.
Hindamistulemused nii iga eksperdi poolt eraldi kui ka keskmistatud koondhinnang on
toodud tabelis 35. Tulemustest näeme, et selle hindamise juures lahknesid ekspertide
hinnangud suhteliselt rohkem kui teiste hindamiste korral. Põhjuseks võib olla juba
eelpoolkirjeldatud hinnete mastaabi valiku suurem mõju, sisulises mõttes aga
tõenäoliselt ka see, et soojuse sektor on elektri- ja ka põlevkiviõli sektoriga võrreldes
olnud suhteliselt tagaplaanil ja seetõttu ebamäärasem (vähem analüüsitud) valdkond.
Tabel 35. Soojusetootmise stsenaariumite kvalitatiivse hindamise tulemused
HINNATAVAD STSENAARIUMID
Stsenaarium 0
Jätkub tänane
olukord: maagaasi
stsenaarium
Stsenaarium 1:
Põlevkiviõli/-gaasi
ja maagaasi
stsenaarium
Stsenaarium 2:
Biomassi ja
maagaasi
stsenaarium

Ekspert 1
-4

Ekspert 2
-1

Ekspert 3
-13

KESKMINE
-6

-2

1

-2

-1

-3

4

14

5

Saadud tulemused annavad eelise biomassi stsenaariumile, kõige negatiivsema mõjuga
on praegu toimiv, maagaasi domineerival kasutamisel tuginev 0-stsenaarium ning
põlevkiviõli ja -gaasi kasutamist eelistav stsenaarium platseerus üpris täpselt keskele.
Maagaasi stsenaarium on küll suhteliselt keskkonnasõbralik (puhatam emissioonide
mõttes), kuid tulenevalt ainsast ebastabiilsest varustusallikast (Venemaa) seotud
kõrgete varustuskindluse/energia-julgeoleku riskidega, samuti majanduslikult (sh Eesti
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rahvusvaheliselt konkrentsivõimelt) halvim variant kuna maagaas on imporkütus, mille
hind on läinud väga kõrgeks ja võib kallineda veelgi.
Põlevkiviõli/-gaasi (ja maagaasi) stsenaarium on suurema keskkonnamõjuga
(keskonnamõju eeskätt põlevkivi kaevandamisest, põlevkiviõli tootmiseset ja ka
põlevkiviõli põletamisest), samas on väiksemad varustuskindluse ja hinnariskid kuna
tegemist kohaliku energiaressursiga.
Biomassi (ja maagaasi) stsenaariumi puhul on keskkonnamõju põlevkiviõli/-gaasi
stsenaariumiga võrreldes leebem kuna tegemist põhiliselt taastuvressurssidega (v. a.
turvas), eelised varustuskindluse ja hinnariskide osas on samad.
Põhiprobleem paremaks osutunud biomassi stsenaariumi puhul on kaetus biomassi
ressurssidega. On ilmne, et neid ei jätku ühel ajal nii elektri- kui ka soojatootmise
arendamiseks ja ka intensiivseks ekspordiks (mis aktiivselt ammu toimib). Vähemalt
võib tõsine defitsiit tekkida ilma täiendavate abinõude rakendamiseta (näiteks söötis
olevate maade kasutuselevõtt energiakultuuride kasvatamiseks)[28]. Oluline on ka
vastavate toetussüsteemide õige valik. Ekspertidele tundub, et biomassi kasutamine
sobikski enam soojuse sektorisse, sh eriti keskmise ja väiksema võimsusega elektri ja
soojuse koostootmisjaamade intensiivsemaks arendamiseks. Seda on praegu arvestanud
ka seadusandja, fikseerides Elektrituru seaduses [29] taastuva biomassi baasil toodetava
elektri soodushinna saamise piiriks kuni 100 MW netovõimsusega seadmed. Taastuva
biomassi kasutamine suuremates seadmetes (näiteks põlevkivi-elektrijaamades
koospõletamise reziimis) on küll ahvatlev taastuvelektri tootmise kohustuste täitmiseks,
kuid tõenäoliselt ei ole piisavalt kaetud ressurssidega ja võib liigselt pingestada
biomassi turgu. See omakorda võib viia biomassi märkimisväärsele hinnatõusule.
Biomassi võimalik defitsiit ja arvestatav hinnatõus võivad aga seada raskesse olukorda
just soojuse sektori, eriti ainult soojuse tootjad.

13 Kaalutlused ENMAKi rakendamisega kaasnevate riigipiiri
ületava keskkonnamõju hindamise vajalikkuse kohta
Vastavalt keskkonnaministri kirjale (07.05.2008, nr 13-3-1/21659-2) tuleb KSH
aruandes esitada kaalutlus riigipiiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkuse kohta,
kui KSH käigus on ilmnenud, et kõnealuse arengukava elluviimisega võib kaasneda
oluline mõju teise riigi keskkonnale.
KSH ekspertrühm analüüsis arengukava võimaliku riigipiiriülese keskkonnamõju
seisukohasta ja jõudis järgmisele seisukohale:
1.ENMAK eesmärgid ei ole vastuolus rahvusvahelise keskkonnaõiguse põhimõtetega,
vaid eesmärgid on suunatud keskkonnaseisundi parandamisele, eeskätt eesmärk 2
(Säästliku energiavarustuse ja –tarbimise tagamiseks parandatakse energiatõhusust
energia tootjate, transportijate ja tarbijate juures, suurendatakse mõistlikult taastuvate
energiaallikate ning koostootmise osakaalu energiabilansis. Osaletakse fossiilkütuste
põletamise süsinikuvabade tehnoloogiate väljatöötamisel. Säästliku energiavarustuse
arendamisel suurendatakse avalikkuse teadlikkust võimalikest lahendustest ja
innovaatilistest tehnoloogiatest ning aidatakse kaasa uute lahenduste rakendamisele.)
2.ENMAKi meetmekava elluviimisega võib kaasneda piiriülene keskkonnamõju
järgmiste meetmete rakendamisel:
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Meede
meede 1.1. uute energiaühenduste ja infrastruktuuride
rajamine Balti regioonis, sh uute elektri ja maagaasi
ühenduste ning vedelgaasi ja/või veeldatud maagaasi
infrastukturide rajamine Balti regioonis
meede 1.5. 90 päeva vedelkütusevaru loomine

meede 2.2. uute keevkihtplokkide rajamine, sh väävli- ja
lämmastikheitmete puhastusseadmete paigaldamine
meede 2.5. taastuvenergia tegevuskava koostamine

meede 3.3. tuumaenergeetika-alase teadmuse loomine ja
vastava seadusandluse ettevalmistamine

Piiriülene keskkonnamõju
Piiriülese
keskkonnamõju
hindamise
vajadus võib tekkida juhtudel, kui
ühendused läbivad vähemalt kahte riiki
Piiriülese
keskkonnamõju
hindamise
vajadus võib tekkida juhtudel, kui
vedelkütuse varu paigutatakse naabeerriigi
territooriumi lähedusse
Piiriülese
keskkonnamõju
hindamise
vajadus tekib seetõttu, et kõnealuse
tegevusega kaasneb piirülene õhusaaste
Piiriülese
keskkonnamõju
hindamise
vajadus võib tekkida juhtudel, kui selles
tegevuskavas
käsitletatkse
avamere
tuuleparkide paiknemist
Piiriülese
keskkonnamõju
hindamise
vajadus võib tekkida juhtudel, kui selle
meetmega
kavandatakse
tuumajaama
rajamist

3.Kõigi elektritootmise stsenaariumite, eriti aga stsenaariumite B (1000MW
tuuleenergiat merel) ja D (660MW tuuleenergiat merel) korral, võib kaasneda piirülene
keskkonnamõju, kui ehitatakse avamere tuuleparke.
4.Soojatootmise stsenaariumite puhul piiriülest keskkonnamõju ei kaasne.
5.Biokütuste osakaalu suurendamisega mootorikütuste tarbimises piiriülest
keskkonnamõju ei kaasne.
Loetletud meetmete rakendamisel tuleb meetme rakendajal igakordselt kaaluda
piiriülese keskkonnamõju võimalikkust ja vajadusel algatada vastav keskkonnamõju
hindamise menetlus.

14 ENMAKi rakendamisega kaasnev mõju Natura 2000
võrgustiku aladele
Hindamise tulemusena jõudis ekspertrühm järgmisele seisukohale:
1.ENMAK eesmärgid ei ole vastuolus üle-Euroopalise looduskaitse põhimõtetega.
2.ENMAKi meetmekava elluviimisega võib kaasneda negatiivne mõju Natura 2000
võrgustiku aladele järgmiste meetmete rakendamisel:
Meede
meede 1.1. uute energiaühenduste ja
infrastruktuuride rajamine Balti regioonis,
sh uute elektri ja maagaasi ühenduste ning
vedelgaasi ja/või veeldatud maagaasi
infrastukturide rajamine Balti regioonis
meede 2.2. uute keevkihtplokkide rajamine,
sh
väävlija
lämmastikheitmete
puhastusseadmete
paigaldamine,
põlevkivituha taaskasutuse suurendamine
ja
ladestamise
keskkonnaohutuse
parandamine
meede 2.3. efektiivsemate põlevkiviõli jagaasi tootmise tehnoloogiate rakendamine

Mõju Natura 2000 aladele
Võimalik negatiivne mõju maakasutusele, kuna ühenduste
ehitamine vajab maaressurssi. Ühendused tuleb rajada
väljapoole Natura-alasid

Postiivne mõju Natura-aladele, kuna väheneb õhusaaste ja
veereostus

Postiivne mõju Natura-aladele,
poolkoksi mahtu ja toksilisust
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kuna

vähendatakse

Meede
meede 2.5. taastuvenergia tegevuskava
koostamine

meede
3.3.
kui
selle
meetmega
kavandatakse tuumajaama rajamist

Meede 3.4. ökomaksureformi mõjude
analüüsimine, sh alates 2013 käivituvate
uute
heitmekaubanduse
põhimõtete
rakendumise koostoime analüüsimine
olemasoleva süsteemiga

Mõju Natura 2000 aladele
Võimalik negatiivne mõju Natura-aladele, kui plaanitakse
avamere tuuleparke. Taastuvenergia tegevuskavas tuleb
arvestada tuuleparkide paigutamisel Natura-alade kaitseeesmärke
Kui kavandatakse tuumajaama ja tuumajäätmete hoidla
ehitamist Eestisse, siis kaasneb oluline negatiivne mõju
Natura-aladele, kuna tuumajaama ehituse, käituse ja
sulgemisega ning jäätmete käitlemisega kaasneb
maaressursi ja vee vajadus
Negatiivne mõju Natura-aladele võib ilmneda siis, kui
heitmekaubanduse käivitumisel õhuheitmed ja veereostus
suurenevad. Selline olukord võib tekkida juhul, kui CO2
kvoodi maksumus ei hakka oluliselt mõjutama
põlevkivielektri tootmishinda, mis on nn ELi kliimapaketis
kavandatavast lähtudes ebatõenäoline

Loetletud meetmete rakendamisel tuleb meetme rakendajal igakordselt kaaluda
tegevuse võimalikku negatiivset mõju Natura 2000 võrgustiku alal ja vajadusel algatada
vastav keskkonnamõju hindamise menetlus.
Põlevkivistsenaariumite lõikes on mõju Natura 2000 võrgustikule kõige suurem
stsenaariumite D, C/C2 ja -/8 puhul, kuna nendes stsenaariumites nähakse ette
põlevkivist toodetava elektri valdavat osakaalu. Tuuleenergia suure osakaaluga
stsenaarium B võib potentsiaalselt kaasa tuua negatiivse mõju Natura 2000 aladele,
kuivõrd tuuleparke kavandatakse suurearvuliselt ka avamerele, kus asuvad kaitstavad
alad mereelupaikade ja liikide kaitseks. Mõne perspektiivse avamere tuulepargi
asukohas on vastavad elustikuuuirngud alles pooleli (nt Hiiu madal, Neugrundi madal).
Majandushuvide ja looduskaitse konflikte aitaks vältida merealade arengukava ja
vastav planeering. Soojuse tootmise stsenaariumitest hinnati ekspertide poolt parimaks
biomassi stsenaariumit. Sellegi stsenaariumi rakendamisel tuleb erilist tähelepanu
pöörata sellele, et puidu ja turba varumisel järgitakse looduskaitseseadusega
turbavarude kasutamise riiklikus kavas (koostamisel) sätestatud piiranguid.

15 Ettepanekud leevendavate meetmete rakendamiseks ja
arengukava täiendamiseks
ENMAK KSH töörühm tegi ENMAKi eelmiste tööversioonide analüüse ja esitas oma
ettepanekud arengukava koostajale. Ettepanekud puudutasid arengukava eesmärkide
täpsustamist (nt KSH töörühm tegi ettepaneku tuua eesmärkidesse sisse
keskkonnakaitse eesmärk), meetmete täpsustamist, arengukavas viidatud statistika
täpustamist ja redaktsioonilisi parandusi. Koopiad vastavatest ettepanekutest on lisatud
käesolevale aruandele (lisa, ptk 19.4)
Järgnevalt esitatakse KSH ekspertühma hinnang ettepanekute arvestamise kohta
ENMAK versioonis 7 (september 2008).
15.1.

KSH töörühma eelnevate ettepanekute arvestamine käesolevas arengukavas

Arengukava koostaja on käesolevas tööversioonis 7 arvestanud KSH töörühma
ettepanekutega järgmiselt:
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Tabel 36. KSH töörühma ettepanekute (09.05.2008 ja 27.06.2008) arvestamine arengukava
tööversioonis 7
Ettepanek
Viide
arengukava
peatükile,
meetmele

Ettepaneku sisu

Ettepaneku arvestamise määr ja kommentaar
arvestamise vajalikkuse kohta
Pole
Arvestatud
Arvestatud
arvestatud
osaliselt
täielikult

Ilmselt vajab/eeldab esitatud
tabelivormis
(st
meetmekava) kontsentraat
ka mõningast selgitavat
teksti, vähemalt mõnede
elementide
(indikaatorid,
meetmed,
tegevused,
näitajad) osas. Näiteks:
rahvusvahelised
tavad
võrguteenuste
hinnakujundusel
ja
atraktiivne
energiaturg.
Viimase (meede 3.5) osas on
ka mingi mittevastavus –
detailsem käsitlus räägitakse
hoopis
energeetika
valdkonna
hariduse
edendamisest?
Soojuse
sektori
arenguprobleemide esitus on
suhteliselt „varjus“. Neid
võib aimata energiasäästu ja
koostootmist
käsitlevate
elementide all. Praegusel
kujul ei olegi soojuse
sektoriga
seonduvaid
keskkonnaaspekte võimalik
hinnata, kuna kavas lihtsalt
ei ole, mida hinnata! Samas
on eraldi meetmena (2.6.)
esile toodud soojamajanduse
riikliku
arengukava
koostamine.
Kas
see
tähendab, et soojuse sektori
probleemid (milledele on
seni arengukavades vähe
tähelepanu
pööratud),
leiavad just seal käsitlemist
(meetme detailsem käsitlus
ei
anna
väga
selget
ülevaadet)?

Meetme taust
selgitab meetme
vajadust,
ülejäänud
parameetrite
selgitused
puuduvad;
Nende lisamist ei
pea vajalikuks

Samuti on meie arvates
arengukavas
tähelepanuta
jäänud
vedelkütuste
temaatika.

Olemas on
peatükk
“Vedelkütuste
turg”, kuid samuti
nagu soojuse
tootmise juures,
puuduvad siin
vastavad
stsenaariumid.
KSH eksperdid
püstitasid kolm
stsenaariumi
biodiisli osakaalu
suurendamiseks

Olemas on
peatükk “Soojuse
turg”, kuid
stsenaariumid
puuduvad. KSH
eksperdid
püstitasid kolm
stsenaariumi ja
hindasid nende
keskkonnamõju
kvalitatiivse
meetodiga
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Ettepanek
Viide
arengukava
peatükile,
meetmele

Ettepaneku sisu

Ettepaneku arvestamise määr ja kommentaar
arvestamise vajalikkuse kohta
Pole
Arvestatud
Arvestatud
arvestatud
osaliselt
täielikult

mootorikütuste
tarbimises aastaks
2010.
Kooskõlale
ELMAKiga
otseselt
ENMAKis ei
viidata. KSH
eksperdid võtsid
ELMAKist ja
selle KSH
aruandest üle
elektristsenaarium
id, täiendasid neid
3
lisastsenaaiumiga
ja hindasid nende
keskkonnamõju
nii kvantitatiivse
(EcoSenseWebmudeli) kui
kvalitatiivse (27
kriteeriumi)
meetodiga.

Omaette
küsimus
on
vahekord elektrimajanduse
arengukavaga, st mil määral
kajastada energiamajanduse
arengukavas elektrisektori
probleeme. Ilmselt jääb
elektrikava
põhiteemaks
elektritootmise
stsenaariumite (ja vastavate
baastehnoloogiate) esitus ja
analüüs. Energiamajanduse
arengukavas aga vajaksid
kajastamist
(isegi
dubleerivalt)
üldisemad
valikud – näiteks elektrituru
avamisega seotud otsustused
(senise üleminekuperioodi
järgimine või ennetamine,
Eesti
Energia
AS
kujundamine
börsiettevõtteks ja sellest
tulenev
omanike
ringi
laienemine jne).
Oleme jätkuvalt seda meelt,
et lisaks elektrivarustuse
tagamisele on oluline, et
arengukava
missiooniks
oleks ka energiatarbimise
juhtimine, st energiatõhususe
tõstmine ja energiasääst.
“Nutikate”
energiasüsteemide temaatika
on juba täna aktuaalne, kava
aga vaatab ju 2020. aastani.
Energiasääst ja tarbimise
optimeerimine võiksid olla
missiooni iseseisva osana ära
märgitud.

ENMAKit on
täiendatud.
Eesmärk 2: “Eesti
energiavarustus
ja-tarbimine on
säästlikum”

Ettepanekut
arvestatud. Ptk-s
2 missioon: “Eesti
energiasektori
missiooniks
on
tagada
Eestis
pidev,
tõhus,
keskkonda säästev
ja
põhjendatud
hinnaga
energiavarustus
ning
säästlik
energiakasutus”

Missiooni põhjendustes ei
ole kordagi kasutaud sõna
“keskkond”.
Oleme
seisukohal, et arengukava
missiooniks peaks olema
keskkonna säästmine.

Seega
pakume
Eesti
energiasektori missiooniks:
“Eesti elanikele, keskkonda
säästva,
põhjendatud
hinnaga
ja
pideva
energiavarustuse tagamine
ning
energiatarbimise
tõhusust ja energiasäästu
suurendamine”.
Kas
meetmekavas

arengukava
on plaanis

ENMAKis (ptk-s
3) on märgitud, et
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Ettepanek
Viide
arengukava
peatükile,
meetmele

Ettepaneku sisu

Ettepaneku arvestamise määr ja kommentaar
arvestamise vajalikkuse kohta
Pole
Arvestatud
Arvestatud
arvestatud
osaliselt
täielikult

anda
ka
meetmete
maksumused, ehk eelarved?

Missioon

Konstanteering „Tulevikus
ei ületa ühegi energiaallika
osakaal energiabilansis
50%“ on meie arvates liiga
üldine. Siin ja ka mujal
arengukava tekstis oleks
ilmselt õigem kasutada
kõnealuse kava ajahorisonti
(aastani 2020). Samuti
ebamäärane „Osaletakse
fossiilkütuste põletamise
süsinikuvabade
tehnoloogiate
väljatöötamisel. Kas meil
asutakse välja töötama või
võetakse kasutusele mujal
väljatöötatud vastavad
tehnoloogiad?

arengukava juurde
kuulub
rakendusplaan
(koos
maksumustega)
Sõnastust on
muudetud. Lisatud
on “aastaks 2020”

Sõnastust ei ole
täpsustatud

Kaudseid
indikaatoreid on
eelkõige Eesmärk
2 all, nt
indikaatorid 3, 5
ja 7 jt

Indikaatorite
hulgas ei leidu
ühtegi otseselt
keskkonnaga
seonduvat (a la
keskkonna
seisund
ei
halvene
või
keskkonnakoor
mus ei suurene).
Kõige paremini
sobiks
taolise
indikaatori
lisamine ilmselt
Eesmärk 1 või/ja
Eesmärk 2 alla.
Eesmärk
2,
indikaator 4.

Ilmselt on tegemist 9%-ga
keskmisest energia
lõpptarbimisest.
Mitmetimõistmise
vältimiseks tuleks nii ka
kirjutada (muide, meie
arvuliseks tulemuseks
kujunes 9,6 PJ).

ENMAK (7)
indikaator 3. Pole
täpsustatud. KSH
eksperdid on
seisukohal, et tuleks
täpsustada

Miks Eesmärk
2, indikaator 7
sisu sulgudes?

ENMAK (7)
loobutud sellest
indikaatorist

Kuivõrd
energiasäästu
küsimus on
suuresti ka
tarbijate
teadlikkuse
küsimus, siis

Ettepanekut ei ole
arvestatud;
ENMAKis viidatakse
ELMAK meetmetele
2.4. ja Keskkonnastrateegia meetmetele
2.4.
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Ettepanek
Viide
arengukava
peatükile,
meetmele
pakume, et
meetmete hulka
tuleks lisada ka
energiasäästuala
se teabe
edastamine ja
tarbijate
teadlikkuse
tõstmine.
Eesmärk
3,
indikaator 2.

Meede 1.1 taust.

Meede 2.2 taust
ja ka meede 3.3
–

Ettepaneku sisu

Ettepaneku arvestamise määr ja kommentaar
arvestamise vajalikkuse kohta
Pole
Arvestatud
Arvestatud
arvestatud
osaliselt
täielikult

KSH eksperdid on
seisukohal, et
ettepanekut tuleks
arvestada

Energiasektori osakaal SKPs. Siin tuleks selgitavas
tekstis esitada ka selle
osakaalu leidmise
metoodika, sest teatavasti
ESA SKP jaotus
tegevusalade järgi ei anna
otsest energiasektori osa. On
mäetööstus eraldi (kas sealt
arvestatakse midagi
energiasektorisse?) ja
Elektrienergia-, gaasi- ja
veevarustus kokku (seal
tuleb energiasektori osa
eraldada). Samuti tuleks
märkida, kas tegemist
arvestusega jooksvas või
püsihinnas (ilmselt
viimasega).
2005. aastal oli põlevkivi osa
Eesti energiabilansis
(primaarenergiaga
varustatuses – TPES) 61,1%.
Miks ei võiks see tegelik
number olla, kas 55% on
mingi eriline piir?

Ettepanekut ei ole
arvestatud. KSH
eksperdid on
seisukohal, et tuleks
anda 2005.a. SKP
maht, et sellest saaks
edaspidi juhinduda

Potentsiaalne tuumajaama
rajamine Eestis. Lähtudes
kujunenud olukorrast seoses
Baltimaade ja Poola
ühisprojektiga Ignalina
renoveerimise osas (eriti
Leedu President Adamkuse
viimaste konkreetsete
avalduste foonil) tuleks teha
selget vahet variantidel
„Ignalina ühistuumaprojekt
(või ka koostööprojekt
Soomega) ja „tuumajaama
rajamine Eestisse“. Ilmselt
ebatõenäoline, et neid kahte
varianti hakatakse arendama
korraga. Lisaks veel kogu
Balti mere äärses piirkonnas
Soomes Loviisa, Venemaal
Leningradi ja Kaliningradi
uued tuumajaamad. Kui
Ignalina projekt realiseerub,

KSH eksperdid on
seisukohal, et
ENMAKi
ajahorisondis (ehk
aastani 2020) ei ole
võimalik Eestisse
tuumajaama rajada

ENMAK (7) on
täpsustatud
põlevkivi
osatähtsust Eesti
sisemaises
energiabilansis
(45%). Sõnastust
on muudetud,
lisatud on tuumaenergeetika
arendamise
vajadus.
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Ettepanek
Viide
arengukava
peatükile,
meetmele

Meede
2.2
detailiseering
(olulisemad
tegevused).

Eesmärkide
tabelis (lisa 2)

Ettepaneku sisu

siis Eesti tuumajaama
vajadus väheneb oluliselt ja
seda pole mõtet kas üldse
kavandada või lükkub see
variant kaugemasse
tulevikku ja Ignalina saabki
ühtlasi ka õppepolügooniks.
Mõneti kummaline tundub
meile väljend riigiabi
andmine uute põlevkivi
plokkide rajamiseks.
Tegemist ju abi andmisega
investeerimiseks Eesti
Energia AS-le, kes on aga
100% riigi omanduses.
Seega riik nagu annaks abi
iseendale?! Tegelikult aga ju
tegemist tavalise
investeerimisprotsessiga
omaniku poolt, kus reeglina
kasutatakse omavahendite ja
laenukapitali võimalikult
sobivamat kombinatsiooni.
Nii toimus see – ja üpris
edukalt ju ka kahe esimese
ploki renoveerimisel.
Käesolevat praktikat
analüüsides ei teosta riik
oma ettevõtte üle piisavat
omanikupoolset järelevalvet.
Strateegilist tähtsust
omavaid otsuseid peab
tegema siin riik ja vastavad
meetmed tuleks arengukavas
ka käsitleda. 14. mail 2008
toimunud kolmandal
Energiafoorumil oli vastav
küsimus esitatud
vastamiseks nii poliitikutele
kui ekspertidele. Selgus jäi
saamata, sest olukord on
märkimisväärselt
komplitseerunud seoses EL
uue kliima ja
energeetikapaketiga, mis on
loonud energeetikasektori
arengus täiesti uue olukorra.
Riigil kui omanikul peab
2020.a perspektiivis olema
nüüd sellekohane selge
seisukoht, mis avaldub
vastavates meetmetes.
Teiseks peaks uue
keevkihtploki (või isegi
kahe!?) rajamise puhul ära
märkima ka uue ploki
võimsuse.
Eesti
keskkonnastrateegia
2030 2. eesmärgi mõõdikute
veerus teksti ületoomisega
veergu sattunud ka originaali
joonealuste viidete numbrid.

Ettepaneku arvestamise määr ja kommentaar
arvestamise vajalikkuse kohta
Pole
Arvestatud
Arvestatud
arvestatud
osaliselt
täielikult

Uute plokkide
võimsusi ei ole
meetmekavas
märgitud

Riigiabi andmist
käsitleb meede
2.2., kus
väljundnäitajaks
on riigiabi
oõhimõtete ja
lepin gute
fikseerimine

Parandus tehtud
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Ettepanek

Ettepaneku arvestamise määr ja kommentaar
arvestamise vajalikkuse kohta
Pole
Arvestatud
Arvestatud
arvestatud
osaliselt
täielikult

Viide
arengukava
peatükile,
meetmele

Ettepaneku sisu

Missioon

“
....
suurendatakse
mõistlikult
taastuvate
energiaallikate
ning
koostootmise
osakaalu
energiabilansis”.
Mõistet
“mõistlik
osakaal”
on
raskemini mõistetav ja ka
mõõdetav.
Teeme
ettepaneku sõnastada lause “
ning
pürgitakse
energiabilansis
taastuvenergia
ja
koostootmise
optimaalse
tasemeni,
millega
ei
kahjustata keskkonda”.

Sõnastust ei ole
muudetud

Eesmärk 1,
indikaator 2

Kuidas garanteerida, et
“Eestis ei toimu vääramatu
jõu tagajärjel ühtegi
energiavarustuse katkestust,
...”? Kuigi täpsustatud, et
sellist, mis mõjutaks üle
20000 tarbija üle 5 tunni,
tundub võimatu ülesandena?
Pole vist otsest kohustust
sellist ülesannet võtta?
Tulemusnäitaja põlevkivi
osakaalu kohta “alla 30%”,
aga mis aastaks peaks
tulemus saavutatama?
Aastaks 2020? Ja milliste
stsenaariumide korral selline
sihtarv tuleks saavutada?
(põlevkivi kasutamine
elektri tootmisel) sees on
väljundnäitajaid täiendatud
ja laiendatud. Mitmel puhul
on viidatud põlevkivi
kasutamise riiklikule
arengukavale (PÕKK). KSH
töörühm juhib tähelepanu
asjaolule, et nimetatud
arengukava, mille valitsus
esitas riigikogule
kehtestamiseks, on läbi
teinud olulise taandarengu
võrreldes selle versiooniga,
millele tehti KSH. Kui
riigikogu kehtestab PÕKK
“lahjema” versiooni, tuleb
ENMAKi meetmekava
täiendamisel kontrollida, kas
PÕKKi KSHs hinnatud, aga
kehtestamata jäänud
meetmetel oleks oluline
väärtus energiamajanduse
seisukohast.
Teeme ettepaneku tõsta
meede 3.3 Eesmärk 1 alla,
kuna meie arvates ei ole
tuumaenergeetika-alane
tegevus (otseselt) seotud
“põhjendatud energiahinna

Sõnastust ei ole
muudetud

Meede 1.1.

Meede 2.2.

Meede 3.3.

Tulemusnäitajat pole
muudetud

Meedet 2.2. on
täiendatud PÕKK
eelnõust
tulenevate
kohustustega

Ettepanekut ei ole
arvestatud
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Ettepanek
Viide
arengukava
peatükile,
meetmele

Ettepaneku sisu

Ettepaneku arvestamise määr ja kommentaar
arvestamise vajalikkuse kohta
Pole
Arvestatud
Arvestatud
arvestatud
osaliselt
täielikult

tagamisega”.
Arengukava
kolmest eesmärgist sobiks
antud
teema
paremini
eesmärk
1
(pidev
energiavarustus) juurde.
“Olulisemate
tegevuste”
hulka tuleks lisada ka
elanike
ning
ametnike
tuumaenergeetika
ja
ohutuse alane teadlikkuse
suurendamine, sh suhtumise
uuring.
Meede 3.4.

“Meetme tausta” kirjelduses
oleks vajalik täpsustada
“Olulist mõju energiasektori
arengusuundadele omavad
energiamaksud
ja
keskkonnatasud“ vastavuse
mõttes
Keskkonnatasude
seaduse terminoloogiaga.

Meede 3.5.

Teeme ettepaneku tõsta
meede Eesmärk 1 alla, kuna
õppe- ja teadustöö ei ole
meie arvates seotud
“põhjendatud energiahinna
tagamisega”.
Kas poleks otstarbekas
käsitleda antud meetme
puhul ka energeetikaalase
kutsehariduse edendamist ja
riikliku koolitustellimuse
laiendamist sellele
haridustasemele.

Sõnastust on
muudetud, nüüd :
“energia- ja
keskkonnamaksud”

Ettepanekut ei ole
arvestatud

Kokkuvõtteks võib märkida, et ENMAK tööversioonis (7) on arvestatud KSH
ekspertide põhimõtteliste ettepanekutega. Näiteks muudeti arengukava missiooni,
lisades juurde sõnad “ keskkonda säästev”, “säästlik energiakasutus” ja meetme 2.1.
tulemusnäitajaks võeti “energiasäästu alase teadlikuse tõus”.
KSH ekspertide esitatud teiste ettepanekute arvestamise vajalikkuse üle saab otsustada
avalikkus ja huvipooled. Koopiad ettepanekute esitamise kirjadest asuvad lisas.
15.2.

Ettepanekud arengukava täiendamiseks

KSH ekspertrühm teeb arengukava koostajatele ettepaneku kaaluda järgmisi täiendusi
ENMAK tööversiooni (7):
1. Eesmärk 1: muuta sõnastust – asendada “elanikkond” sõnaga “tarbijad”,
kuivõrd energiavarustus peab olema tagatud ka teistele tarbijatele.
“Elanikkonna” sünonüümiks võib pidada kodutarbijad. Samadel kaalutlustel
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võiks muuta sõnastust eesmärgi 2 puhul “Eesti tarbijate ...”. Eesmärgi 3
sõnastuses on juba sõna “tarbija”.
2. Täiendada arengukava ELMAK KSH aruandes ja käesolevas ENMAK KSH
aruandes toodud stsenaariumidega, ning selgitades “parima” stsenaariumi
valikut ja rakendamist
3. ENMAKi KSH aruande koostamise käigus ilmnes, et biodiisli osatähtsuse
suurendamine mootorikütuste tarbimises 5,75%-ni aastaks 2010 on ebareaalne,
kuivõrd tänane tarbimine moodustab vaid 0,06%. KSH ekspertrühm peab
meedet 2.5. (taastuvenergia tegevuskava koostamist aastaks 2010) juba ette
hilinenuks, ja teeb ettepaneku alustada vastavate meetmete koostamist koheselt.
Samas KSH eksperdid nõustuvad arengukava koostajatega, et vedelate
biokütuste osatähtsuse tõstmisel tuleb rakendada teise põlvkonna biokütuseid, et
mitte tekitada keskkonnale kahju.

16 KSH töörühma ettepanekud käesoleva arengukava
keskkonnamõju seireks
ENMAKi kohaselt viiakse läbi seiret arengukava elluviimise üle vähemalt üks kord
nelja aasta jooksul (ENMAK, ptk.3). KSH ekspertrühm teeb ettepaneku arengukava
elluviimise aruande koostamise käigus hinnata arengukava eesmärkide ja meetmete
kooskõla keskkonnaeesmärkidega. Soovitame kasutada Eesti õigusaktides, Euroopa
Liidu ja rahvusvahelistes lepetes sätestatud ja käesolevas aruandes toodud
keskkonnaeesmärke (vt ptk-d 8.1, 8.2, 8.3).

17 KSH käigus esile kerkinud probleemid
KSH aruande koostamisel oli põhiliseks probleemiks analüüsiks vajalike
usaldusväärsete andmete vähesus ja kättesaadavus. Eriti suure töö tegid ära
eksperdid Enn Kareda ja Reeli Kuhi-Thalfeldt, kes koondasid mahuka andmestiku
elektri- ja soojusetootmise tehnoloogiliste parameetrite ja emissioonide kohta.
Vastavaid andmeid kasutati mudelites EcoSenseWeb ja LEAP, mille abil võrreldi
stsenaariume. Ekspertidel ei õnnestunud saada usaldusväärseid andmeid biodiisli
tootmiseks kasutatava tooraine päritolu kohta, et hinnata kodumaise biodiisli toorainega
- rapsiseemne kasvatamisega kaasnevaid keskkonnamõjusid.
Teise olulise probleemina tõstavad eksperdid esile objektsüsteemi – energiasektori
arengu suurt määramatust, millega tuli tegeleda stsenaariumite püstitamisel ja
analüüsimisel. Suures osas on määramatus põhjustatud regulatiivsest, majandusarengu
ja poliitilisest määramatusest. Regulatiivne määramatus on seotud eelkõige menetluses
olevate Euroopa Liidu direktiivide (nt kliimapakett) ja nendes sätestatud sihtarvude ja
eesmärkide saavutamise määramatusega. Majandusarengu määramatust suurendab
esmajärjekorras naftahinna prognoosimatus ja maailma finantsturgude ebastabiilsus.
Poliitiline määramatus on seotud suhete, sh majandussuhete pingestumisega Euroopa
Liidu ja Venemaa vahel, mis mõjutab omakorda riikide energeetilist julgeolekut.
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18 Kokkuvõte avalikustamise protsessist ja selle tulemustest
18.1.

KSH avalikustamise ajakava

Majandus ja kommunikatsiooniministeerium koos SEI Tallinnaga viis läbi arengukava
KSH avalikustamise järgmise kava alusel (Tabel 37).
Tabel 37. ENMAK KSH avalikustamise kava

Tegevus

Meetod

Toimumise koht ja aeg

Teatamine ENMAK ja selle KSH
algatamisest
ning
KSH
programmi
avalikust
väljapanekust
ja
avalikust
arutelust Ametlikes Teadaannetes
Teatamine ENMAKi ja selle
KSH algatamisest ning KSH
programmi
avalikust
väljapanekust
ja
avalikust
arutelust ajalehes “Postimees”
KSH
programmi
eelnõu
avalikustamine, avalik väljapanek
ENMAKi
KSH
programmi
avaliku väljapaneku ja avaliku
arutelul
laekunud
kirjadele
vastamine
KSH programmi eelnõu avalik
arutelu

www.ametlikudteadaanded.ee

5.märts 2008;
http://www.ametlikudteadaanded.ee/in
dex.php?act=1&teade=816127

Teade üleriigilise
ajalehes

levikuga Teade ilmus ajalehes “Postimees”
7.märtsil 2008

Internetis

http://www.mkm.ee/
5. märts 2008 kuni 26.märts 2008
Vastuste koostamine ja KSH Laekunud küsimustele, ettepanekutele
programmi täiendamine
ja vastuväidetele vastamiseks tehti
väljavõte KSH programmi peatükist
19 ja saadeti kirjade autoritele postiga.
Avalik koosolek
27. märts 2008,
MKM Aatriumi saalis, Harju tn 11,
Tallinnas, osa võttis 19 inimest
(osalejate nimekiri asub KSH
programmi peatükis 17)
KKM kiitis KSH programmi heaks
KSH
programmi esitamine KKM järelevalve
7.mail 2008
KKM-le läbi vaatamiseks ja
heakskiitmiseks
KSH
aruande
eelnõu Internetis
http://www.mkm.ee/
avalikustamine, avalik väljapanek
orienteeruvalt 6.-7.oktoober 2008
KSH aruande eelnõu avalik Avalik koosolek
31.oktoober 2008, kl 13.00
arutelu
MKM Aatriumi saalis, Harju tn 11
Tallinnas
KSH aruande esitamine KKM-le KKM järelevalve
Täpne kuupäev selgub töö käigus
läbi
vaatamiseks
ja
heakskiitmiseks
Heskkiidetud
KSH
aruande Internetis
http://www.mkm.ee/
avalik väljapanek
täpne kuupäev selgub pärast KSH
aruande heakskiitmist

ENMAK KSH aruande eelnõu saadeti osapooltele, kelle loetelu on toodud KSH
programmis (Lisa 19.1).
18.2.

KSH avalikustamise käik ja tulemused

[Siin kirjeldatakse avalikustamisel esile tõstetud probleeme ja kas neid on arvestatud
arengukavas ja KSH aruandes]
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19 Lisad
19.1 KSH programm

[Lisatud eraldi failina]
19.2 Avaliku koosoleku protokoll
Kuupäev:
Kellaaeg:
Juhatas ............, MKM
Protokollis ................., MKM
Päevakord:
1. Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 koostamise tutvustus – Einari Kisel, MKM
asekantsler
2. Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
eelnõu tutvustus – Kaja Peterson, SEI Tallinn
3. Arutelu, küsimused, ettepanekud
Osalejad:
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nimi

Asutus

Postiaadress

Telefon, e-post

Ettekanded:
1. Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 koostamise tutvustus – Einari Kisel, MKM
asekantsler
Ettekande slaidid on lisatud protokollile.
2. Seejärel tutvustas Säästva Eesti Instituudi programmijuht Kaja Peterson Energiamajanduse riikliku
arengukava aastani 2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõud. Ettekande slaidid on
lisatud protokollile.
Arutelu, küsimused, ettepanekud:
......................................
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19.3 Avalikustamise käigus esitatud ettepanekud, küsimused ja vastuväited ning KSH
töörühma vastused neile

Jrk nr

Esitaja

Kirja kuupäev

Küsimus/ettepanek, vastuväide

1

2

3
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KSH
töörühma
kommentaar

vastus,

19.4 ENMAK KSH töörühma ettepanekud ENMAK tööversioonide täpsustamiseks
(koopiad kirjadest)

19.4.1

Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise
töörühma kommentaarid arengukava meetmete tööversioonile (09.05.2008)

Võrdlusena varasemate energiamajanduse arengukavadega (1998, 2004) tuleb
tunnustusena kahtlemata märkida arvestatavat arengut – kui eelmistes kavades olid
eesmärgid ja tegevused (meetmed) esitatud põhiliselt nö vaba tekstina, mida
illustreerisid paar kokkuvõtvat tabelit, siis nüüd on tegemist hoopis süsteemsema
esitusega. Eesmärgid ja neid iseloomustavad indikaatorid on vahetult seostatud
vastavate meetmetega. Viimased on omakorda detailiseeritud (meetme taust,
olulisemad tegevused, väljundnäitajad, vastutajad). Lisanduvad SWOT-analüüs ja
haakuvate riiklike arengukavade ja strateegiate eesmärkide ülevaade.
KSH töörühma kommentaarid-ettepanekud arengukava meetmete tööversioonile
seisuga 09.05.2008 oleksid järgmised:
A. Üldised kommentaarid
A.1. Ilmselt vajab/eeldab esitatud tabelivormis kontsentraat ka mõningast selgitavat
teksti, vähemalt mõnede elementide (indikaatorid, meetmed, tegevused, näitajad) osas.
Näiteks: rahvusvahelised tavad võrguteenuste hinnakujundusel ja atraktiivne
energiaturg. Viimase (meede 3.5) osas on ka mingi mittevastavus – detailsem käsitlus
räägitakse hoopis energeetika valdkonna hariduse edendamisest?
A.2. Soojuse sektori arenguprobleemide esitus on suhteliselt „varjus“. Neid võib aimata
energiasäästu ja koostootmist käsitlevate elementide all. Praegusel kujul ei olegi
soojuse sektoriga seonduvaid keskkonnaaspekte võimalik hinnata, kuna kavas lihtsalt ei
ole, mida hinnata! Samas on eraldi meetmena (2.6.) esile toodud soojamajanduse
riikliku arengukava koostamine. Kas see tähendab, et soojuse sektori probleemid
(milledele on seni arengukavades vähe tähelepanu pööratud), leiavad just seal
käsitlemist (meetme detailsem käsitlus ei anna väga selget ülevaadet)?
A.3. Samuti on meie arvates arengukavas tähelepanuta jäänud vedelkütuste temaatika.
A.4. Omaette küsimus on vahekord elektrimajanduse arengukavaga, st mil määral
kajastada energiamajanduse arengukavas elektrisektori probleeme. Ilmselt jääb
elektrikava
põhiteemaks
elektritootmise
stsenaariumide
(ja
vastavate
baastehnoloogiate) esitus ja analüüs. Energiamajanduse arengukavas aga vajaksid
kajastamist (isegi dubleerivalt) üldisemad valikud – näiteks elektrituru avamisega
seotud otsustused (senise üleminekuperioodi järgimine või ennetamine, Eesti Energia
AS kujundamine börsiettevõtteks ja sellest tulenev omanike ringi laienemine jne).
A.5. Oleme jätkuvalt seda meelt, et lisaks elektrivarustuse tagamisele on oluline, et
arengukava missiooniks oleks ka energiatarbimise juhtimine, st energiatõhususe
tõstmine ja energiasääst. “Nutikate” energiasüsteemide temaatika on juba täna
aktuaalne, kava aga vaatab ju 2020. aastani. Energiasääst ja tarbimise optimeerimine
võiksid olla missiooni iseseisva osana ära märgitud.
A.6. Missiooni põhjendustes ei ole kordagi kasutaud sõna “keskkond”. Oleme
seisukohal, et arengukava missiooniks peaks olema keskkonna säästmine.
A.7. Seega pakume Eesti energiasektori missiooniks: “Eesti elanikele, keskkonda
säästva, põhjendatud hinnaga ja pideva energiavarustuse tagamine ning
energiatarbimise tõhusust ja energiasäästu suurendamine”.
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A.8. Kas arengukava meetmekavas on plaanis anda ka meetmete maksumused, ehk
eelarved?
B. Konkreetsed ettepanekud
B.1. Lk. 1 (MISSIOON). Konstanteering „Tulevikus ei ületa ühegi energiaallika
osakaal energiabilansis 50%“ on meie arvates liiga üldine. Siin ja ka mujal arengukava
tekstis oleks ilmselt õigem kasutada kõnealuse kava ajahorisonti (aastani 2020). Samuti
ebamäärane „Osaletakse fossiilkütuste põletamise süsinikuvabade tehnoloogiate
väljatöötamisel“. Kas meil asutakse välja töötama või võetakse kasutusele mujal
väljatöötatud vastavad tehnoloogiad?
B.2. Indikaatorite hulgas ei leidu ühtegi otseselt keskkonnaga seonduvat (a la
keskkonna seisund ei halvene või keskkonnakoormus ei suurene). Kõige paremini
sobiks taolise indikaatori lisamine ilmselt Eesmärk 1 või/ja Eesmärk 2 alla.
B.3. Eesmärk 2, indikaator 4. Ilmselt on tegemist 9%-ga keskmisest energia
lõpptarbimisest. Mitmetimõistmise vältimiseks tuleks nii ka kirjutada (muide, meie
arvuliseks tulemuseks kujunes 9,6 PJ).
B.4. Miks Eesmärk 2, indikaator 7 sisu sulgudes?
B.5. Kuivõrd energiasäästu küsimus on suuresti ka tarbijate teadlikkuse küsimus, siis
pakume, et meetmete hulka tuleks lisada ka energiasäästualase teabe edastamine ja
tarbijate teadlikkuse tõstmine.
B.6. Eesmärk 3, indikaator 2. Energiasektori osakaal SKP-s. Siin tuleks selgitavas
tekstis esitada ka selle osakaalu leidmise metoodika, sest teatavasti ESA SKP jaotus
tegevusalade järgi ei anna otsest energiasektori osa. On mäetööstus eraldi (kas sealt
arvestatakse midagi energiasektorisse?) ja Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus kokku
(seal tuleb energiasektori osa eraldada). Samuti tuleks märkida, kas tegemist
arvestusega jooksvas või püsihinnas (ilmselt viimasega).
B.7. Meede 1.1 taust. 2005. aastal oli põlevkivi osa Eesti energiabilansis
(primaarenergiaga varustatuses – TPES) 61,1%. Miks ei võiks see tegelik number olla,
kas 55% on mingi eriline piir?
B.8. Meede 2.2 taust ja ka meede 3.3 – potentsiaalne tuumajaama rajamine Eestis.
Lähtudes kujunenud olukorrast seoses Baltimaade ja Poola ühisprojektiga Ignalina
renoveerimise osas (eriti Leedu President Adamkuse viimaste konkreetsete avalduste
foonil) tuleks teha selget vahet variantidel „Ignalina ühistuumaprojekt (või ka
koostööprojekt Soomega) ja „tuumajaama rajamine Eestisse“. Ilmselt ebatõenäoline, et
neid kahte varianti hakatakse arendama korraga. Lisaks veel kogu Balti mere äärses
piirkonnas Soomes Loviisa, Venemaal Leningradi ja Kaliningradi uued tuumajaamad.
Kui Ignalina projekt realiseerub, siis Eesti tuumajaama vajadus väheneb oluliselt ja
seda pole mõtet kas üldse kavandada või lükkub see variant kaugemasse tulevikku ja
Ignalina saabki ühtlasi ka õppepolügooniks.
B.9. Meede 2.2 detailiseering (olulisemad tegevused). Mõneti kummaline tundub meile
väljend riigiabi andmine uute põlevkivi plokkide rajamiseks. Tegemist ju abi
andmisega investeerimiseks Eesti Energia AS-le, kes on aga 100% riigi omanduses.
Seega riik nagu annaks abi iseendale?! Tegelikult aga ju tegemist tavalise
investeerimisprotsessiga omaniku poolt, kus reeglina kasutatakse omavahendite ja
laenukapitali võimalikult sobivamat kombinatsiooni. Nii toimus see – ja üpris edukalt
ju ka kahe esimese ploki renoveerimisel. Käesolevat praktikat analüüsides ei teosta riik
oma ettevõtte üle piisavat omanikupoolset järelevalvet. Strateegilist tähtsust omavaid
otsuseid peab tegema siin riik ja vastavad meetmed tuleks arengukavas ka käsitleda.
14. mail 2008 toimunud kolmandal Energiafoorumil oli vastav küsimus esitatud
vastamiseks nii poliitikutele kui ekspertidele. Selgus jäi saamata, sest olukord on
märkimisväärselt komplitseerunud seoses EL uue kliima ja energeetikapaketiga, mis on
loonud energeetikasektori arengus täiesti uue olukorra. Riigil kui omanikul peab 2020.a
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perspektiivis olema nüüd sellekohane selge seisukoht, mis avaldub vastavates
meetmetes. Teiseks peaks uue keevkihtploki (või isegi kahe!?) rajamise puhul ära
märkima ka uue ploki võimsuse.
B.10. Eesmärkide tabelis (lisa 2) Eesti keskkonnastrateegia 2030 2. eesmärgi
mõõdikute veerus teksti ületoomisega veergu sattunud ka originaali joonealuste viidete
numbrid.

Lugupidamisega,
Anton Laur
Tiit Kallaste
Kaja Peterson
Tea Nõmmann
15.05.2008
SEI Tallinn
Pk 160 Tallinn 10502
19.4.2

Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise
töörühma kommentaarid arengukava meetmete tööversioonile (27.06.2008)

KSH töörühm esitas 15.05.2008 oma kommentaarid-ettepanekud energiamajanduse
arengukava meetmekavale_1 (seisuga 09.05.2008). Käesolevad KSH töörühma
kommentaarid-ettepanekud arengukava meetmekava_2 (MKM fail versioon 5) (seisuga
27.06.2008) lähtuvad kahest aspektist. Esmalt antakse hinnang selle, kuivõrd on
meetmekavas_2 võetud arvesse KSH töörühma ettepanekuid meetmekavale_1 (osad A
ja B). Seejärel antakse kommentaarid meetmekavas_2 esitatud uutele meetmetele ja
mõõdikutele, mida ei olnud meetmekavas_1 (osa C).
Lugemise hõlbustamiseks oleme osade A ja B alapunktide juures kasutanud värve
(roheline – ettepanek arvestatud, sinine – arvestatud osaliselt või pole arvestatud, aga
küsimus väiksema tähtsusega, punane – pole arvestatud, aga meie arvates jätkuvalt
oluline). Seetõttu vajavad arengukava koostajate tähelepanu vähem rohelised punktid,
enam aga sinised ja eriti punased.
A. KSH töörühma ettepanekute arvestamine meetmekavas_2
A.1. Ilmselt vajab/eeldab esitatud tabelivormis kontsentraat ka mõningast selgitavat
teksti, vähemalt mõnede elementide (indikaatorid, meetmed, tegevused, näitajad) osas.
Näiteks: rahvusvahelised tavad võrguteenuste hinnakujundusel ja atraktiivne
energiaturg. Viimase (meede 3.5) osas on ka mingi mittevastavus – detailsem käsitlus
räägitakse hoopis energeetika valdkonna hariduse edendamisest?
Arvestamine meetmekavas_2: Osaliselt on selgitavat teksti lisatud. Meetme 3.5.
nimetus korrigeeritud. Eeldame ka, et meetmekava ees saab olema lühike üldistav
selgitus kasutatava süsteemi struktuurist/loogikast (visioon, missioon, eesmärgid,
indikaatorid, meetmed ja nende alajaotused) – 15.05 koosolekul MKM-s jäi selline
mulje.
A.2. Soojuse sektori arenguprobleemide esitus on suhteliselt „varjus“. Neid võib aimata
energiasäästu ja koostootmist käsitlevate elementide all. Praegusel kujul ei olegi
soojuse sektoriga seonduvaid keskkonnaaspekte võimalik hinnata, kuna kavas lihtsalt ei
ole, mida hinnata! Samas on eraldi meetmena (2.6.) esile toodud soojamajanduse
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riikliku arengukava koostamine. Kas see tähendab, et soojuse sektori probleemid
(milledele on seni arengukavades vähe tähelepanu pööratud), leiavad just seal
käsitlemist (meetme detailsem käsitlus ei anna väga selget ülevaadet)?
Arvestamine meetmekavas_2: Soojuse sektori temaatika piirdub endiselt vaid
soojamajanduse arengukava koostamisega (meede 2.6) ja mõneti leidub teemakäsitlust
ka meetmes 1.1 ja eesmärgi 2, indikaatoris 3, kuid meie arvates tuleks elektri ja soojuse
koostootmise temaatikat käsitleda eraldi meetmena eesmärgi 2 all.
A.3. Samuti on meie arvates arengukavas tähelepanuta jäänud vedelkütuste temaatika.
Arvestamine meetmekavas_2: Vedelkütuste temaatika on meetmekavas vaid vajaliku
riikliku varu loomise ja haldamise teemana. Puudub vedelkütuste kasutamise ja selle
mahu ning biokütuste temaatika.
A.4. Omaette küsimus on vahekord elektrimajanduse arengukavaga, st mil määral
kajastada energiamajanduse arengukavas elektrisektori probleeme. Ilmselt jääb
elektrikava
põhiteemaks
elektritootmise
stsenaariumide
(ja
vastavate
baastehnoloogiate) esitus ja analüüs. Energiamajanduse arengukavas aga vajaksid
kajastamist (isegi dubleerivalt) üldisemad valikud – näiteks elektrituru avamisega
seotud otsustused (senise üleminekuperioodi järgimine või ennetamine, Eesti Energia
AS kujundamine börsiettevõtteks ja sellest tulenev omanike ringi laienemine jne).
Arvestamine meetmekavas_2: Täpne vahekord energiamajanduse arengukavaga
selgub elektrimajanduse arengukava järgmises versioonis.
A.5. Oleme jätkuvalt seda meelt, et lisaks elektrivarustuse tagamisele on oluline, et
arengukava missiooniks oleks ka energiatarbimise juhtimine, st energiatõhususe
tõstmine ja energiasääst. “Nutikate” energiasüsteemide temaatika on juba täna
aktuaalne, kava aga vaatab ju 2020. aastani. Energiasääst ja tarbimise optimeerimine
võiksid olla missiooni iseseisva osana ära märgitud.
Arvestamine meetmekavas_2: Ettepanekut on arvestatud (Eesti energiasektori
missiooniks on tagada Eestis pidev, tõus, keskkonda säästev ja põhjendatud hinnaga
energiavarustus ja säästlik energiakasutus”).
A.6. Missiooni põhjendustes ei ole kordagi kasutaud sõna “keskkond”. Oleme
seisukohal, et arengukava missiooniks peaks olema keskkonna säästmine.
Arvestamine meetmekavas_2: Ettepanekut on arvestatud (Eesti energiasektori
missiooniks on tagada Eestis pidev, tõus, keskkonda säästev ja põhjendatud hinnaga
energiavarustus ja säästlik energiakasutus”).
A.7. Seega pakume Eesti energiasektori missiooniks: “Eesti elanikele, keskkonda
säästva, põhjendatud hinnaga ja pideva energiavarustuse tagamine ning
energiatarbimise tõhusust ja energiasäästu suurendamine”.
Arvestamine meetmekavas_2: Ettepanekut on arvestatud (Eesti energiasektori
missiooniks on tagada Eestis pidev, tõus, keskkonda säästev ja põhjendatud hinnaga
energiavarustus ja säästlik energiakasutus”).
A.8. Kas arengukava meetmekavas on plaanis anda ka meetmete maksumused, ehk
eelarved?
Arvestamine meetmekavas_2: Maksumusi meetmekavas_2 pole antud. Aga need
saavad väidetavalt olema rakenduskavas.
B. Konkreetsed ettepanekud
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B.1. Lk. 1 (MISSIOON). Konstanteering „Tulevikus ei ületa ühegi energiaallika
osakaal energiabilansis 50%“ on meie arvates liiga üldine. Siin ja ka mujal arengukava
tekstis oleks ilmselt õigem kasutada kõnealuse kava ajahorisonti (aastani 2020). Samuti
ebamäärane „Osaletakse fossiilkütuste põletamise süsinikuvabade tehnoloogiate
väljatöötamisel“. Kas meil asutakse välja töötama või võetakse kasutusele mujal
väljatöötatud vastavad tehnoloogiad?
Arvestamine meetmekavas_2: Esimest ettepanekut on arvestatud, “tulevik” on
asendatud aastaga 2020. Teist ettepanekut ei ole arvestatud. Teeme ettepaneku
täpsustada lauset nii et “Riik osaleb” või “Riik käivitab ...”.
B.2. Indikaatorite hulgas ei leidu ühtegi otseselt keskkonnaga seonduvat (a la
keskkonna seisund ei halvene või keskkonnakoormus ei suurene). Kõige paremini
sobiks taolise indikaatori lisamine ilmselt Eesmärk 1 või/ja Eesmärk 2 alla.
Arvestamine meetmekavas_2: Meetmekavas_2 on täiendatud eesmärki 2 (Eesti
energiavarustus- ja tarbimine on säästlikum).
B.3. Eesmärk 2, indikaator 4. Ilmselt on tegemist 9%-ga keskmisest energia
lõpptarbimisest. Mitmetimõistmise vältimiseks tuleks nii ka kirjutada (muide, meie
arvuliseks tulemuseks kujunes 9,6 PJ).
Arvestamine meetmekavas_2: Vajab jätkuvalt täpsustamist.
B.4. Miks Eesmärk 2, indikaator 7 sisu sulgudes?
Arvestamine meetmekavas_2: Sulud endiselt alles, põhjenduseks oli, et vastav
poliitiline otsus selgumas. Kava lõppversioonis soovitav nendest loobuda.
Energiasäästu küsimuse lahendamisel viidatakse vastavale arengukavale ja seal toodud
meetmete rakendamisele.
B.5. Kuivõrd energiasäästu küsimus on suuresti ka tarbijate teadlikkuse küsimus, siis
pakume, et meetmete hulka tuleks lisada ka energiasäästualase teabe edastamine ja
tarbijate teadlikkuse tõstmine.
Arvestamine meetmekavas_2: Ettepanekut on arvestatud (meede 2.1 taustas: ...
Peamise tegevussuunana tuleb tegeleda elanike teavitamisega energiasäästu
võimalustest ning selle majanduslikest ja keskkonna-alastest mõjudest ning aidata kaasa
energiasäästlike otsuste ja investeeringute tegemiseks nii äri-, riigi- kui ka erasektoris).
B.6. Eesmärk 3, indikaator 2. Energiasektori osakaal SKP-s. Siin tuleks selgitada ka
selle osakaalu leidmise metoodikat, sest teatavasti ESA SKP jaotus tegevusalade järgi
ei anna otsest energiasektori osa. On mäetööstus eraldi (kas sealt arvestatakse midagi
energiasektorisse?) ja Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus kokku (seal tuleb
energiasektori osa eraldada). Samuti tuleks märkida, kas tegemist arvestusega jooksvas
või püsihinnas (ilmselt viimasega).
Arvestamine meetmekavas_2: Selgitusi ei ole lisatud. Nimetatud on “energiasektori
osakaal SKP-s alla 2005.a. taseme”, seejuures ei märgita, mis see tase 2005.a. oli.
B.7. Meede 1.1 taust. 2005. aastal oli põlevkivi osa Eesti energiabilansis
(primaarenergiaga varustatuses – TPES) 61,1%. Miks ei võiks see tegelik number olla,
kas 55% on mingi eriline piir?
Arvestamine meetmekavas_2: Ettepanekut on arvestatud (lisatud selgitus „sisemaises
energiabilansis“). Samas tundub olevat viga tulemusnäitajas – ka seal peaks 2005. a
kohta olema siis 55%, aga on 45%.
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B.8. Meede 2.2 taust ja ka meede 3.3 – potentsiaalne tuumajaama rajamine Eestis.
Lähtudes kujunenud olukorrast seoses Baltimaade ja Poola ühisprojektiga Ignalina
renoveerimise osas (eriti Leedu President Adamkuse viimaste konkreetsete avalduste
foonil) tuleks teha selget vahet variantidel „Ignalina ühistuumaprojekt (või ka
koostööprojekt Soomega) ja „tuumajaama rajamine Eestisse“. Ilmselt ebatõenäoline, et
neid kahte varianti hakatakse arendama korraga. Lisaks veel kogu Balti mere äärses
piirkonnas Soomes Loviisa, Venemaal Leningradi ja Kaliningradi uued tuumajaamad.
Kui Ignalina projekt realiseerub, siis Eesti tuumajaama vajadus väheneb oluliselt ja
seda pole mõtet kas üldse kavandada või lükkub see variant kaugemasse tulevikku ja
Ignalina saabki ühtlasi ka õppepolügooniks.
Arvestamine meetmekavas_2: Loobuda mõistest “teadmus” meetme 3.3. pealkirjas.
Wikipedias puudub mõiste, ainuke sõnakasutus on seotud informatsiooniga
(informatsioon
on
teadmus
ehk
ajus
tekkinud
teadmine
(http://et.wikipedia.org/wiki/Eri:Search?search=teadmus&go=Mine)).
Pakume
“teadmuse” asemele “pädevuse”, mis hõlmab nii informatsiooni, teadmisi kui
asjatundlikkust. KSH töörühm toetab meetmekavas lähenemist viisil “ettevalmistustööd
tuumaenergeetika ja –ohutuse alase pädevuse loomiseks”, ilma seejuures Eesti?
tuumajaamast kui konkreetsest projektist rääkimata.
B.9. Meede 2.2 detailiseering (olulisemad tegevused). Mõneti kummaline tundub meile
väljend riigiabi andmine uute põlevkivi plokkide rajamiseks. Tegemist ju abi
andmisega investeerimiseks Eesti Energia AS-le, kes on aga 100% riigi omanduses.
Seega riik nagu annaks abi iseendale?! Tegelikult aga ju tegemist tavalise
investeerimisprotsessiga omaniku poolt, kus reeglina kasutatakse omavahendite ja
laenukapitali võimalikult sobivamat kombinatsiooni. Nii toimus see – ja üpris edukalt
ju ka kahe esimese ploki renoveerimisel. Käesolevat praktikat analüüsides ei teosta riik
oma ettevõtte üle piisavat omanikupoolset järelevalvet. Strateegilist tähtsust omavaid
otsuseid peab tegema siin riik ja vastavad meetmed tuleks arengukavas ka käsitleda.
14. mail 2008 toimunud kolmandal Energiafoorumil oli vastav küsimus esitatud
vastamiseks nii poliitikutele kui ekspertidele. Selgus jäi saamata, sest olukord on
märkimisväärselt komplitseerunud seoses EL uue kliima ja energeetikapaketiga, mis on
loonud energeetikasektori arengus täiesti uue olukorra. Riigil kui omanikul peab 2020.a
perspektiivis olema nüüd sellekohane selge seisukoht, mis avaldub vastavates
meetmetes. Teiseks peaks uue keevkihtploki (või isegi kahe!?) rajamise puhul ära
märkima ka uue ploki võimsuse.
Arvestamine meetmekavas_2: Meetmekavas_2 on lisatud “väljundina” – “riigiabi
põhimõtted ja lepingud fikseeritud”, millega võib nõustuda. Lisatud on ka “jätkavatele
vanadele plokkidele paigaldatud puhastusseadmed, aastaks 2015” ja “uue keevkihtploki
rajamine aastaks 2015”. Viimase puhul ei ole märgitud ploki võimsust.
B.10. Eesmärkide tabelis (lisa 2) Eesti keskkonnastrateegia 2030 2. eesmärgi
mõõdikute veerus teksti ületoomisega veergu sattunud ka originaali joonealuste viidete
numbrid (13 ja 14).
Arvestamine meetmekavas_2: See formaalne viga veel parandamata.
C. Kommentaarid meetmekavas_2 esitatud uutele meetmetele ja mõõdikutele,
mida ei olnud meetmekavas_1
C. 1. Missioon.
“ .... suurendatakse mõistlikult taastuvate energiaallikate ning koostootmise osakaalu
energiabilansis”. Mõistet “mõistlik osakaal” on raskemini mõistetav ja ka mõõdetav.
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Teeme ettepaneku sõnastada lause “ ning pürgitakse energiabilansis taastuvenergia ja
koostootmise optimaalse tasemeni, millega ei kahjustata keskkonda”.
C.2. Eesmärk 1, indikaator 2. Kuidas garanteerida, et “Eestis ei toimu vääramatu jõu
tagajärjel ühtegi energiavarustuse katkestust, ...”? Kuigi täpsustatud, et sellist, mis
mõjutaks üle 20000 tarbija üle 5 tunni, tundub võimatu ülesandena? Pole vist otsest
kohustust sellist ülesannet võtta?
C.3. Meede 1.1. tulemusnäitaja põlevkivi osakaalu kohta “alla 30%”, aga mis aastaks
peaks tulemus saavutatama? Aastaks 2020? Ja milliste stsenaariumide korral selline
sihtarv tuleks saavutada?
C.4. Meede 2.2. (põlevkivi kasutamine elektri tootmisel) sees on väljundnäitajaid
täiendatud ja laiendatud. Mitmel puhul on viidatud põlevkivi kasutamise riiklikule
arengukavale (PÕKK). KSH töörühm juhib tähelepanu asjaolule, et nimetatud
arengukava, mille valitsus esitas riigikogule kehtestamiseks, on läbi teinud olulise
taandarengu võrreldes selle versiooniga, millele tehti KSH. Kui riigikogu kehtestab
PÕKK “lahjema” versiooni, tuleb ENMAKi meetmekava täiendamisel kontrollida, kas
PÕKKi KSHs hinnatud, aga kehtestamata jäänud meetmetel oleks oluline väärtus
energiamajanduse seisukohast.
C.5. Meede 3.3.
Teeme ettepaneku tõsta meede 3.3 Eesmärk 1 alla, kuna meie arvates ei ole
tuumaenergeetika-alane tegevus (otseselt) seotud “põhjendatud energiahinna
tagamisega”. Arengukava kolmest eesmärgist sobiks antud teema paremini eesmärk 1
(pidev energiavarustus) juurde.
“Olulisemate tegevuste” hulka tuleks lisada ka elanike ning ametnike tuumaenergeetika
ja -ohutuse alane teadlikkuse suurendamine, sh suhtumise uuring.
C.6. Meede 3.4. “Meetme tausta” kirjelduses oleks vajalik täpsustada “Olulist mõju
energiasektori arengusuundadele omavad energiamaksud ja keskkonnatasud“ vastavuse
mõttes Keskkonnatasude seaduse terminoloogiaga.
C.7. Meede 3.5.
Teeme ettepaneku tõsta meede Eesmärk 1 alla, kuna õppe- ja teadustöö ei ole meie
arvates seotud “põhjendatud energiahinna tagamisega”.
Kas poleks otstarbekas käsitleda antud meetme puhul ka energeetikaalase kutsehariduse
edendamist ja riikliku koolitustellimuse laiendamist sellele haridustasemele.

Lugupidamisega,
Anton Laur
Tiit Kallaste
Kaja Peterson

02.07.2008
SEI Tallinn
Lai 34, Tallinn 10133
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