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Mis on keskkonnatoiMe ülevaated?

OECD keskonnatoime ülevaated pakuvad 

tõenduspõhist analüüsi ning hinnangut riikide 

keskkonnapoliitka eesmärkide saavutamiseks tehtud 

edusammude kohta.

Ülevaated soodustavad üksteiselt õppimist, aitavad 

tõsta riigi vastutust ning pakuvad riikidele just  

neile suunatud soovitusi oma keskkonnatoime 

parandamiseks. Ülevaated tuginevad paljudest 

erinevatest allikatest kogutud majandus- ja 

keskkonnaandmetele. Iga keskkonnatoime ülevaate 

koostamise tsükkel hõlmab lisaks kõikidele OECD 

liikmesriikidele ka valitud partnerriike.

Kõik aruanded ning lisateave on leitavad 

keskkonnatoime ülevaadete kodulehel:  

http://oe.cd/epr.

eesti esiMene keskkonnatoiMe ülevaade

Eesti sai OECD liikmeks on 9. detsember 2010. liikmesriik 

esimese keskkonnatoime ülevaatega. Aruanne 

vaatleb Eesti keskkonnatoime arengut alates 2005. 

aastast ning analüüsib alates 2000. aastast toimunud 

keskkonnaalaseid suundumusi. Ülevaate koostamise 

protsess hõlmas konstruktiivset ja vastastikku kasulikku 

poliitikadialoogi Eesti ja OECD keskkonnatoime 

töörühma (WPEP) riikide vahel. OECD tänab kahte 

hindajariiki – Madalmaid ja Soomet.

Keskkonnatoime aruanne sisaldab 30 keskkonnatoime 

töörühma poolt 7. novembril 2016. a heaks kiidetud 

soovitust. Soovituste eesmärgiks on aidata kaasa Eesti 

majanduse keskkonnasäästlikumaks kujundamisele 

ning parandada riigi keskkonnapoliitika juhtimist 

ja haldamist. Eritähelepanu all on jäätme- ja 

materjalikäitlus, samuti kaevandamine ja keskkond.

“Majanduslikult, keskkonnaalaselt 

ja ühiskondlikult on Eesti 

suurimaks väljakutseks põlevkivi 

kaevandamise ja kasutamise 

järkjärguline vähendamine. 

Täna pakuvad põlevkivile 

alternatiive taastuvenergia 

arendamine ja integreeritus 

Euroopa elektriturgudega.”

simon Upton 
OECD keskkonnadirektor

http://oe.cd/epr
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Ülevaade

Alates 2000. aastast on Eesti väike ja avatud majandus 

jõudsalt kasvanud, piirates samal ajal kaasnenud 

survet keskkonnale. Põlevkivist sõltuvuse tõttu on Eesti 

majandus jätkuvalt väga süsiniku- ja energiamahukas. 

Lisaks kahjustab põlevkivi kaevandamine ja töötlemine 

märkimisväärselt õhu-, pinnase ja veekvaliteeti. Eesti 

püüdleb ambitsioonika rohelise maksureformi suunas 

ning keskkonnasõbralike toodete ja teenuste sektor 

areneb kiiresti. Sellele vaatamata peab riik kiirendama 

üleminekut rohelisele, madala süsinikusisaldusega 

majandusele.

Võimalused

 z hästi toimivad keskkonnaasutused;

 z looduslik rikkus: piisavalt vett ning metsi, mis katavad pool 
riigi territooriumist;

 z välja töötatud ja 2015. aastal uuendatud ruumilise 
planeerimise süsteem;

 z dünaamiline keskkonnademokraatia ja mitmekülgne 
keskkonnaharidus;

 z käimasolev roheline maksureform eesmärgiga suunata osa 
maksukoormusest sissetulekult ressursside tarbimisele ja 
saastamisele;

 z suured kaitsealad ning ülejäänud euroopaga võrreldes 
elujõuliste liikide ja asualade suurem osakaal.

Väljakutsed

 z põlevkivist sõltuvuse tõttu oeCd riikidest kõige 
süsinikumahukam ja energiaintensiivsuselt kolmas majandus;

 z madala energiaväärtusega põlvekivil põhinevast 
energiatootmisest tingitud suur materjalikulu;

 z nõukogude aja regulatiivse süsteemi jäänukid;

 z poliitika puudumine maanteetranspordist tuleneva 
keskkonnakahju osas;

 z tahkete olmejäätmete ebapiisav ringlus;

 z õhu-, pinnase ja veesaastest tingitud kõrged terviseriskid 
põlevkivi kaevanduspiirkondades;

 z suures koguses ohtlike jäätmete teke ja ladestamine 
põlevkivisektoris;

 z vajadus vanade saastunud kohtade taastamiseks, mis on 
kulukas.

eesti 2015

Rahvaarv 
1.3 miljonit

skP inimese kohta 
(ostujõu standardi järgi)

USD 24 200
(OECD keskmine 40 100)

kogupindala
45 339 km2

Rahvastikutihedus 
29 elanikku/km² 
(OECD keskmine 35)

Rahaühik
Euro  
2015. a, USD 1 = EUR 0.9

E
es

ti



Maagaas

Põlevkivi

Nafta

Taastuvenergiaallikatel
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2015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

533 370 358 334 329 320 314 268 257 250
Eesti Kanada Austraalia Tšehhi 

Vabariik
Korea PoolaÜhendriigid Jaapan Iisrael Kreeka
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eesti on väike, hõredalt asustatud, suurte põlevkivivarude ning rikkalike metsa- ja 

veealadega riik. 2000. aastast alates on eesti teinud märkimisväärseid edusamme, 

hoides kiiret majanduskasvu lahus peamistest keskkonnale kahjulikest mõjudest. 

oeCd riikide võrdluses on eesti kõige süsinikumahukam ja energiaintensiivsuselt 

kolmas majandus, mis on peamiselt tingitud riigi suurest sõltuvusest põlevkivist. 

oeCd EESti kESkkOnnatOimE ülEvaaDE

 z Fossiilsete kütuste osakaal energiaallikate jaotuses on 
85% (vt lk 14-15). 

 z Alates Euroopa Liiduga liitumisest 2004. aastal on Eesti 
liitunud EL-i regionaalsete elektri- ja gaasiturgudega, 
suurendades selle kaudu nii oma energiajulgeolekut kui 
energiaallikate mitmekesisust.

 z Eelkõige tänu ulatuslikule biomassi kasutamisele 
kütmiseks, saavutas Eesti oma 2020. aastaks seatud 
EL-i taastuvenergia eesmärgi 2011. aastal. Samas 
on Eesti taastuvenergiaallikatest—tuuleenergiast ja 
biomassist—toodetava elektri näitajad ühed OECD 
madalamad. Transpordisektoris oli Eesti taastuvenergia 
kasutamise näitaja kõigest 0.2%, mis jääb kaugele maha 
Euroopa 2020. aastaks seatud 10% eesmärgist. 

 z Kasvuhoonegaasidest tingitud saaste suurenes 
ajavahemikul 2000—14 23% võrra. Strateegilises 
poliitikaraamistikus jääb vajaka kõikehõlmavast 
kliimamuutustega kohanemise tegevuskavast. 
Energiamajanduse riiklikus arengukavas aastani 
2030 on kaardistatud võimalusi kasvuhoonegaaside 
vähendamiseks Pariisi 2015. aasta kliimakokkuleppe 
ja EL-i eesmärkide saavutamiseks. Samas ei ole Eesti 
senini välja töötanud konkreetseid meetmeid nende 
eesmärkide saavutamiseks.

 z Tallinn ja Ida-Virumaa, kus paikneb suurem osa 
põlevkivitööstusest, kannatavad suure õhusaastatuse 
all (vt lk 14), kuigi riigi õhukvaliteet tervikuna on hea.

keskkonnatoime | olulisemad arengud
 

energia ja kliima

Joonis 1. eestil majandus on oeCd riikidest kõige süsinikumahukam 
kilo CO2 heitmete kohta 1000 USa dollarit Skt 2014, kümme OECD riikides

Joonis 2. Põlevkivi annab 70% energiavarustusest
miljonit tonni nafta ekvivalenti

Allikas: iEa (2016), IEA CO2 Emissions from Fuel Combustion Statistics (database); OECD (2016), National Accounts (database). 
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 z töötada välja ja viia ellu konkreetsed kliimamuutuste 
leevendamise meetmed, et saavutada Eesti 2030. ja 
2050. aastaks seatud eesmärgid.

 z vähendada majanduse kasvuhoonegaasidest tingitud 
saaste intensiivsust kasutades ära Eesti integreeritust 
Euroopa elektriturgudega, vähendades põlevkivi 
osakaalu energialiikide seas ning soodustades 
taastuvate energiaallikate kasutamist ja energiatõhusust.

 z Soodustada kestlikku metsamajandamist vähendades 
sealhulgas metsakasutuse intensiivsust ning 
suurendades säästliku metsanduse alast teadlikkust 
erametsaomanike seas.

 z tegeleda põllumajandusest tuleneva vee hajureostuse 
probleemiga.

 Järgmised sammud | kliimamuutused, elurikkus ja vesi

metsandus ja bioloogiline mitmekesisus

VeeVarud

Joonis 3. eesti saavutas aichi elurikkuse kaitsmise eesmärgi 
kaitsealuste maismaaterritooriumite maht protsentides, aprill 2016.   
Esialgsed tulemused.  
Allikas: OECD ülemaailmse kaitsealuste objektide andmebaasi (WDPa) andmete põhjal tehtud arvutused, 2016

 z Metsad katavad enam kui poole Eesti territooriumist. Enimlevinud 

puuliikideks on mänd ja kask.

 z Metsi kasutatakse intensiivselt ning viimase kümnendi jooksul on 

metsaraie metsatööstuses, mis moodustab 5% riigi ekspordist, märgatavalt 

suurenenud. Eesti peab senisest enam panustama säästva metsanduse 

edendamisesse tõhustades koostööd seotud ministeeriumite vahel ning 

tõstes erametsaomanike teadlikkust.

 z 18% maismaast ja 27% territoriaalvetest kuulub ühe või teise kaitsealade 

kategooria alla. Natura 2000 alad katavad 18% riigi maismaa- ja 

merealadest. Ennaktempos saavutas Eesti Aichi 2020. aastaks seatud 

elurikkuse kaitsmise eesmärgid. 

 z Alates 2007. aastast on liikide olukord paranenud ning enam kui poole 

asualade ja liikide seisund on hea (võrreldes EL keskmistega, milleks on 

16% elualade ja 23% liikide puhul). 

kaitsealuste maismaa-alade hulk %, 2016

ranged loodusreservid, põlisloodusalad või rahvuspargid
loodusmälestis, elupaikade/liikde kaitseala
maastikukaitseala, kaitseala või kategoriseerimiata
regionaalne või rahvusvaheline nimetus
Aichi kaitsealade eesmärk

IUCN-i (Rahvusvahelise Looduskaitseliidu) kategooriad:

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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Tšehhi Vabariik
Portugal

Ungari
Belgia

Prantsusmaa
Hispaania
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Suurbritannia

Brasiilia
Uus-Meremaa

Kreeka
Slovakkia

Saksamaa
Poola

Sloveenia 54%

Belgia

Tšehhi Vabariik Šveits Rootsi Soome Poola

Eesti Saksamaa Slovakkia Uus-Meremaa

106% 91% 81% 78% 73%

71% 71% 68% 64% 64%

 z Eesti on keskmise veestressi tasemega riik, kus 2014. aastal rafineeriti umbes 
14% taastuvast mageveevarust. Rafineerimise brutokogus on alates 2000. 
aastast, peamiselt elektritootmisest tingituna, suurenenud 20% võrra ning on 
üks OECD riikide üks kõrgemaid. 

 z Veesaaste on oluliselt vähenenud: 70% pinnaveest ja 90% põhjaveest on 
EL-i standardite järgi heas seisundis. Kõikidele vesikondadele avaldab enim 
survet põllumajandusest tulenev hajureostus. Samuti mõjutab veekvaliteeti 
põlevkivikaevanduste reovesi.

Joonis 4. Metsade intensiivne kasutamine
metsaressursside kasutamise intensiivsus peegeldab tegelikku raiemahtu aastase 
juurdekasvu võrdluses. 2014, kümme OECD riikides Allikas: OECD Environment Statistics
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seadused ja asutused

 z Eesti keskkonnajuhtimine, välja arvatud kohalikud 
keskkonnateenused, on tsentraliseeritud.

 z Käimasolevalt haldusreformilt oodatakse kohalike 
omavalitsuste arvu vähenemist ning kohaliku 
haldussuutlikkuse probleemide leevendamist. Tänaseni 
on kohalike omavalitsuste koostöö piirdunud regionaalse 
veevärgi, sealhulgas veega varustatuse temaatikaga. 
Poliitikate edukaks elluviimiseks on omavalitsuste 
omavaheline parem koostöö hädavajalik.

 z Pikka aega teostati regulatiivset reformi jaokaupa, 
millega kaasnesid killustatud ja vastuolulised 
nõuded ning protseduurid. 2007. aastast alates 
toimunud keskkonnaseadustiku konsolideerimine ja 
kodifitseerimine peaks lõppema lähitulevikus.

nõuetele VastaVus 

 z Paljud meetmed (load, sanktsioonide täitmise 
tagamine ja vastutussüsteem) on pärit nõukogude 
ajast ning takistavad nii tõhusamat reguleerimist kui 
keskkonnakahju ennetamist ja heastamist.

 z Keskkonnainspektsioon on võtnud kasutusele oma 
tegevuste riskipõhise planeerimise (Joonis 5). See on 

keskkonnahaldus
 

eesti on läbi käinud pika euroopa integratsiooni teekonna ühtlustades oma 

seadusandluse el-i keskkonna acquis’ga. Protsesssi käigus tegi riik suure arenguhüppe 

keskkonnademokraatia edendamises. selleks, et eemaldada lahknevused ning vähendada 

bürokraatiat ettevõtjate jaoks, tegeleb eesti seadusandluse konsolideerimisega.

oli keskmise trah-
vi suurus 2014. aastal. 

€ 248
kuigi tegemist on kõrgeima  
trahvimääraga 2010. aastast 

alates, on see rikkumiste  
ärahoidmiseks jätkuvalt  

liiga madal.

parandanud rikkumiste 
tuvastamist, kuigi 
inspektorid reageerivad 
üldjuhul kaebustele ja 
intsidentidele.

 z Viimase kümne aasta 
jooksul on rahatrahvid 
k e s k k o n n a a l a s t e 
rikkumiste eest oluliselt 
suurenenud, kuid on ebaselge, 
kas need toimivad mõjusa 
heidutusvahendina ning karistused ei 
ole alati vastavuses rikkumise tõsidusega. 

 z Keskkonnavastutuse süsteem on ebaühtlane ega 
soodusta keskkonna taastamist. Üldiselt näevad 
spetsiifiliste keskkonnaseaduste vastutusüsteemid 
vastutavale poolele ette riigile makstavat rahalist 
kompensatsiooni. EL-i normidele vastavat keskkonna 
parandamisele suunatud süsteemi kasutatakse 
haruharva.

 z Valitsus edendab rohelist ettevõtlust vabatahtlike 
kokkulepete, tunnustusauhindade ja avalike hangete 
poliitikate kaudu. Samas ei ole seni pööratud piisavalt 
tähelepanu sektoripõhisele nõuete järgimise olulisuse 
rõhutamisele väike- ja keskmise suurusega ettevõtete seas. 



 z viia lõpule keskkonnaalase seadusandluse 

kodifitseerimine, et tagada parem sidusus ning 

vähendada regulatsioonide täitmisega seotud 

halduskoormust.

 z kaaluda kohandatud lubade asendamist 

sektoripõhiste üldiste siduvate reeglitega, 

et lihtsustada seadusandlust vähese 

keskkonnamõjuga käitiste jaoks.

 z Reformida keskkonnarikkumiste eest ette nähtud 

karistuste süsteemi – trahvide määramisel tuleks 

lähtuda nii rikkumise tõsidusest kui nõuete 

mittetäitmisest tulenevast majanduslikust kasust.

 z Suurendada valitsuse jõupingutusi 

keskkonnanõuete täitmise ja keskkonnasõbraliku 

ettevõtluse edendamisel erinevate teabevahendite 

ja seaduses sätestatud stiimulite abil.

7

     H
ig

H
lig

H
t

s

demokraatia

 z Üldsusele on tagatud juurdepääs 
keskkonnateabele ning antud ulatuslikud 
võimalused poliitikakujundamises, 
keskkonnamõju hindamistes, lubade 
väljastamisel ja ruumiplaneerimises osalemiseks. 
Valitsus tegeleb aktiivselt keskkonnahariduse ja 

keskkonnaalase teadlikkuse tõstmisega (vt lk 8).

Järgmised sammud

Joonis 5. Paremini suunatud kontrolltegevus

Allikas: Eesti valitsus

Ülemaailmses 
keskkonnademokraatia  

indeksis asub eesti

14.
kohal.

käitumise muutmine – Üks autoremonditöökoda korraga

2013. aastal märkas üks kaubandusliit, et arvestatav hulk 

autoremonditöökodasid ei viinud kõiki õlijäätmeid jäätmekäitlusjaamadesse. 

keskkonnauuringute keskus kinnitas, et kuni pool remonditöökodades 

tekkinud õlijäätmetest ei jõudnud ametlikku jäätmekäitlussüsteemi. Saadud 

teabe kontrollimise järel saatis keskkonnainspektsioon (kki) võimalikele 

seotud autoremonditöökodadele nende jäätmekäitlemise kohustuste alase 

meeldetuletuse.

lisaks korraldasid keskkonnanõukogu, Eesti Jäätmekäitlejate liit ja amtEl 

ühise teavituspäeva ning saatsid välja teemakohase pressiteate. üritusel 

osales enam kui pool kutsutud sajast ettevõtjast. Järgnenud kuude jooksul jälgis kki jäätmekäitlusettevõtetelt saadud info 

põhjal muutusi remonditöökodade tegutsemises. niinimetatud armuandmisperioodi lõpus inspekteerisid kki ja politsei 105 

autoremonditöökoda ning nõudeid mitte täitnud ettevõtetes viidi läbi järelkontorillid.

2010

2014

3318
kontrolle

kontrolle
4000

473
avastused

589
avastused



juhtumiuuringud
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tallinna edUkas jäätMeRinglUs

alates 2008. aastast on kohalikud omavalitsused rajanud 
El-i ja riiklike toetusmeetmete abil üle kogu riigi ligemale 
100 taaskasutatavate jäätmete, aia- ja haljastusjäätmete, 
ohtlike majapidamisjäätmete ning elektriliste ja elektrooniliste 
seadmete kogumispunkti. tallinna linn on lisaks paigaldanud 
elumajade lähedusse kogumiskonteinerid taaskasutatavate 
jäätmete jaoks. tänu sellele koguti tallinnas 2012. aastal 
liigiti 53% tekkinud tahketest olmejäätmetest, mis on El-i 
pealinnade võrdluses paremuselt kolmas tulemus. tallinnas 
koguti 85% klaasi- ja 74% paberijäätmetest. lisaks kogub 
tallinna linn kortermajade, restoranide ja toidukaupluste 
biolagunevaid jäätmeid.

eURooPa eneRgiatURUga liitUMine

2004. aastast alates on Eesti teinud tööd selle nimel, et 
saavutada senisest parem integreeritus regionaalsete elektri- 
ja gaasiturgudega eesmärgiga vähendada sõltuvust nii 
vene föderatsioonist imporditavast gaasist kui põlevkivist. 
tänu osalusele nord Pooli elektribörsil, saab Eesti täna 
osta taastuvelektrit kõikjalt Euroopast. Seeläbi saab riik 
vähendada nii põlevkivi osakaalu energiaallikate jaotuses kui 
majanduse kasvuhoonigaasiheitmete intensiivsust. Samas ei 
soodusta hinnad puhtamatest allikatest pärit elektri impordi 
suurendamist, mis võib aga muutuda, kui Soome jõuab 
lõpule tuumajaamade võimsuse tõstmisega.

aHeRaine Rail BaltiCU RajaMiseks? 

lähiaastatel on Eestil, lätil ja leedul kavas rajada Rail Balticu 
raudteetrass – osaliselt El-i abil loodav transpordiühendus 
piirkonna ja ülejäänud Euroopa vahel. Suures osas tuleb 
trassile rajada uus raudtee ning ehitustööd peaksid algama 
2017. aastal. Eesti valitsus on tellinud tasuvusuuringu, milles 
soovitakse hinnata põlevkivikaevandusest tekkiva aheraine 
kasutamise võimalikkust raudteetrassi ehitamisel. kuigi 
aheraine kvaliteet ei ole sobiv raudteeballasti jaoks, saaks seda 
kasutada täiendavateks töödeks. Samas oleks aheraine vedu 
kirde-Eesti kaevanduspiirkondadest kulukas ning tooks kaasa 
keskkonnamõju. 

tallinn

Pärnu

SUOmi

latviJa

Helsingfors
oeCd EESti kESkkOnnatOimE ülEvaaDE
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Metsakaitse toetUsed

Peaaegu poole Eesti territooriumist katvaid metsi 
majandatakse intensiivselt ning kolmandik kaitsealustest 
metsadest kuulub eraomandisse. natura 2000 aladel 
asuvate metsade omanikele pakutakse hüvitist El-i 
rahadest—sihtakaitsevööndis 110 ja piiranguvööndis 60 
eurot hektari kohta aastas. natura 2000 erametsamaa 
toetuseks ette nähtud toetussummast on Eesti eelarve 
kõige suurem – 2014. aastal oli see 28 miljonit eurot. 
muude hüvitiste maksmist ökosüsteemi teenuste eest Eesti 
ei kavanda. kui erakätes olevast loodusturismist saadav 
aastane tulu jääb 10—15 miljoni euro kanti, siis juurdepääs 
kõikidele, ka eraomandis olevatele, kaitsealadele on Eestis 
Põhjalale omaselt tasuta.

aRMastUs loodUse vastU jUBa laPseeas

Eesti eeskujulik haridussüsteem käsitleb keskkonda ja 
kestlikku arengut kohustuslikus korras. internetipõhine 
keskkonnahariduse andmebaas sisaldab kontaktandmeid, 
koolidele mõeldud õppeprogrammide, töölehtede ja 
filmiklippide valikut ning sündmuste kalendrit. 2014. aastal 
osales taolistes haridusprogrammides enam kui 86 000 
lasteaialast ja kooliõpilast. Euroopa Regionaalarengu 
fond toetab 21.2 miljoni euroga üle Eesti paikneva 30 
loodusmaja (haldaja Riigimetsa majandamise keskus) ja 
keskkonnahariduskeskuse rajamist ja renoveerimist. Hiljuti 
said uue keskkonnahariduskeskuse tallinn, tartu ja Pärnu.

kaevandUsjäätMete käitleMine

kohtla-Järve suurde prügilasse on põlevkivi töötlemisest 
tekkinud jäätmeid ladestatud 1938. aastast. tänaseks 
sisaldab prügila enam kui 80 miljonit tonni poolkoksi, millele 
lisanduvad samast tingitud õhusaaste, sealhulgas lenduvad 
orgaanilised ained ja põhjavee saastatus. 1997. aastal 
kaevati prügila ümber nõrgvee kraavid nõrgvee juhtimiseks 
reoveepuhastisse. Euroopa liidu nõuete täitmiseks 
sulges keskkonnaministeerium suure osa prügilast ning 
valdavalt El-i rahalise toetuse abil alustati 2010. aastal 
kuivenduskraavide rekonstrueerimist ning suletud alale 
veekindla katte paigaldamist. töid aeglustas suletud 
prügila ulatuslik põlemasüttimine ning kuigi 2015. aastal 
jõuti projektiga suurest lõpule, saastab prügila sõltumatute 
ekspertide hinnangul jätkuvalt nii õhku kui põhjavett.

kohtla-Järve

tartu

vEnEmaaEESti

Ida-VIru
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eestil ei ole eraldi rohelise majanduskasvu strateegiat, kuid keskkonnaprobleeme 

käsitletakse mitmetes sektoraalsetes kavades ja programmides ning lisaks on töös 

roheline maksureform. energia arengukavades julgustatakse taastuvenergiaallikate 

kasutamist, samas puuduvad neis konkreetsed meetmed fossiilsetest kütustest 

sõltuvuse minimeerimiseks.

 z Valitsus on seadnud eesmärgiks ambitsioonika 
rohelise maksureformi, mis peaks nihutama osa 
maksukoormusest tööjõult saastamisele ning muudele 
keskkonnakahjulikele teguritele elluviimise.

 z 2014. aastal kasvas keskkonnatasudelt saadud tulu 
2.6 protsendini ning kogu maksutulust moodustasid 
keskkonnatasud ligemale 8%. Nimetatud asjaolu oli 
tingitud energiatasude märgatavast tõusust ning 
elektriaktsiisi kehtestamisest.

 z Suur ja kasvav osa õhusaastest ning süsinikuemissioonist 
tuleneb maanteetranspordist. Samas rakenduvad 
Eestis mootorsõidukitele üksnes vähesed maksud, 
mis moodustavad 2.5% keskkonnatasudest tulenevast 
maksutulust. Seda on oluliselt vähem kui OECD riikides 
keskmiselt.

 z Erinevused energiatasude maksumäärade vahel 
on sõltuvalt energiaallikatest ja nende kasutusest 
märkimisväärsed ning mitmesuguste eranditega. 
Suur osa kütuse- ja elektritarbimisega seotud 
maksukoormusest langeb majapidamistele ning 
kehtivad tasumäärad ei paku selget CO2-hinnasignaali. 
CO2 saastemaks rakendub energiatootjatele,  
elektritootmine välja arvatud, hinnaga 2 eurot CO2  
tonni kohta, millel puudub tegelik mõju.

 z Saastetasude kehtestamisel on lähtutud erinevatest 
parameetritest, muu hulgas on saastetasud ette nähtud 
õhku paisatud raskemetallide ning ohtlike ainete 
vette juhtimise eest. Samas puudub neist enamuse 
üle otsene järelevalve. Kuigi tasumäärad on alates 
2000. aastast märgatavalt tõusnud, on need ettevõtete 
keskkonnatoime mõjutamiseks jätkuvalt liiga madalad.

keskkonnasäästlik majanduskasv
 

keskkonnatasud

Joonis 6. Rohelise maksureformi pikk teekond
tulu-, kasumi- ja kinnipeetavad maksud ning 
keskkonnatasud, % SkP

Allikad: OECD (2016), OECD Revenue Statistics and OECD Environment Statistics (databases)

Eesti energiamajanduse 
riikliku arengukava aastani 
2030 kavandi kohaselt 
vajab riik aastatel 2016–
19 energiatõhususe 
p a r a n d a m i s e k s 
e l a m u m a j a n d u s e 
sektoris 336, tööstuse 
ja tänavavalgustuse 
osas 87, avaliku 
sektori hoonetes 68 ja 
kaugküttesüsteemis 45 
miljonit eurot. Perioodil 2014–20 investeerib El 
ühtekuuluvuspoliitika raames energiatõhususe 
parandamisesse umbes 238 miljonit eurot, 
mis peaks vähendama ligikaudu 40 000 
majapidamise energiatarbimist. 

Eesti

OECD Euroopa

20102006 2014

11.8%11.5% 12.2%
(2013)

12.8%10.0% 11.0%

2.5%2.5% 2.5%

2.9%2.2% 2.6%

Tööjõumaksud

Tööjõumaksud

Keskkonnatasud

Keskkonnatasud

Euroopa suur rahaline toetus 
aitab parandada energiatõhusust

oeCd EESti kESkkOnnatOimE ülEvaaDE
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 z Rakendada õhu- ja veesaaste tasusid kindlale 
hulgale peamistele saasteainetele, mille 
väljutatavaid heitkoguseid mõõdetakse. tõsta 
nende saasteainete tasusid määrani, mis nende 
ainete heitkoguseid päriselt vähendada aitaksid.

 z maanteetranspordist tingitud keskkonnakahjude 
vähendamiseks töötada välja teemaksu süsteem 
või kehtestada sõiduki keskkonnanäitajatele 
vastav mootorsõidukimaks.

 z töötada välja keskkonnakahjulike toetuste 
ulatuse ja suuruse väljaselgitamise kõikehõlmav 
hindamine.

 z tugevdada ökoinnovatsiooni parandades 
juurdepääsu kapitalile ettevõtete (eriti vkEde) 
teadlikkuse tõstmisega olemasolevate 
toetusvõimaluste kohta ning taotlusprotseduuri 
lihtsustamisega.

Järgmised sammud

Joonis 7. eesti toetab taastuvenergia kasutamistrohelised inVesteeringud ja ökoinnoVatsioon

 z Ajavahemikul 2000–2012 suurenesid valitsuse kulutused 
keskkonnakaitsele 0.7 protsendilt 0.9 protsendini 
sisemajanduse koguproduktist (SKP), ületades sellega 
napilt EL-28 keskmise näitaja. Riiklikult toetatakse kohaliku 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kordategemist. Samas 
tuleks tõhustada tehtud investeeringute üle teostatavat 
järelvalvet, et tagada nende vastavus valitsuse prioriteetide 
ning hea riigirahandusega. Aastatel 2010–2013 kasvasid 
tootmisettevõtete kulutused reostustõrjele enam kui kaks korda, 
kuigi peamiselt keskendutakse pigem toruotsatehnoloogiale 
kui tootmistehnoloogiate integreerimisele.

 z Eesti tegeleb aktiivselt taastuvenergia kasutamise 
soodustamisega 2007. aastal kasutusele võetud soodustariifide 
süsteemi kaudu. Tänase tuuleenergiast toodetava elektrikoguse 
saavutamine on nõudnud riigipoolseid toetuseid. Kuna aga 
valitsusel puudub sektorile lisatoetuste maksmise plaana, 
on täiendavate tuulenergia projektide jätkusuutlikkus tänase 
süsinikdioksiidi ja üldisemalt ka madala elektrihinna valguses 
küsitav. Rohkem kui 95% biomassist saadavast elektrist tuleb 
toetuskõlblikest soojuse ja elektri koostootmisjaamadest. 
Suured investeeringud biomassi- ja tuuleenergia tootmisesse 
aitasid Eestil jõuda oma 2020. aastals 
seatud EL-i taastuvenergia 
eesmärgini (vt lk 4).

keskkonnasäästlike 
turgude arendamine

 z Energiasääst ja -juhtimine 
ning taastuvenergia 
tootmine on peamised 
panustajad dünaamilise 
keskkonnakaupade ja 
-teenuste sektori arengusse. 2013. 
aastal moodustasid taastuvenergiaga seotud töökohad 0.7% 
riigi tööhõivest, mida on rohkem kui Euroopa Liidus keskmiselt.

 z Nende turgude arengule ja ettevõtluskäitumise paranemisele 
võiksid kaasa aidata riigihanked, millest n-ö roheliste 
hangete (st hõlmavad konkreetseid kogu tarneahelat 
katvaid keskkonnastandardeid) osakaal on kõigest 6%, 
mis on oluliselt väiksem EL-i keskmisest 26% näitajast. 
Keskkonnaministeeriumi eesmärgiks on suurendada roheliste 
hangete osakaalu 2018. aastaks 15 protsendini.

 z Ökoinnovatsiooni tehtavate sisendite osas on Eesti 
EL-i keskmisele järele jõudmas, kuid jääb maha 
tulemuslikkuse osas (kasvuhoonegaaside vähendamine, 
sotisaalmajanduslikud mõjud või ressursitõhusus). Osaliselt 
on see tingitud kapitalile juurdepääsu raskustest, lisaks ei 
ole paljud ettevõtted teadlikud teadus- ja arendustegevuseks 
(T&A) ette nähtud toetustest või kurdavad toetuste pika ja 
bürokraatliku taotlusprotseduuri üle. Samuti jätab soovida 
seotud ministeeriumite vaheline kooskõlastamine.

 z Riiklikud kulutused T&A tegevusele saavutasid haripunkti 
2010. aastal, mil tehti märkimisväärseid ühekordseid 
investeeringuid põlevkivitööstusesse. Samal ajal on 
energiatõhususe osakaal Eesti energiavaldkonnaga seotud 
riiklikus T&A-tegevuse eelarves OECD riikidest madalaim.

keskkonnakaupade  
ja -teenuste sektori 

arengusse 

6%
osakaaluga skPst ületab 
valdkond el-i keskmist  

pea kolmekordselt.

2004
1.5 mln eurot

2014
65 mln eurot

Toetused
taastuvenergia tootmiseks

Investeeringud
taastuvenergia tootmiseks

2013. a: hinnanguliselt 706 mln eurot

22% 
Eesti Energia

53%
Tuuleenergia
372 mln eurot

41.5%
Biomass

293 mln eurot

Muud 
(biogaas, päikese- ja hüdroenergia)

78%
erainvestorid

Allikad: Keskkonnaministeerium, 2015; Elering, 2015.

€
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majanduslikud ProoVikiVid

 z Põlevkivisektor moodustab 4% SKPst ja 1.5% tööhõivest. 

Kaevandusluba omab neli ettevõtet, kuid 75-80% 

põlevkivist kaevandab riigile kuuluv Eesti Energia.

 z Vananev põlevkivisektor seisab majanduslike 

väljakutsete ees. Kaevanduskarjääride ammendumine 

vähendab tootlikkust ning kaevandumine 

nihkub kallimatesse ja madalama tootlikkusega 

allmaakaevandustesse. Lähitulevikus ammendub ¾ 

töötlemisvõimekuse elutsüklist.

 z Sektori kasumlikkuse säilitamiseks soovib Eesti 

valitsus vähendada põlevkivi osakaalu elektritootmises 

(arvestades selle madalat energeetilist väärtust) 

ning suurendada põlevkivi töötlemist põlevkiviõliks 

ja rahvusvahelisel turul hinnatud keemilistest 

toodeteks. Selleks, et tagada põlevkiviõli tootmise 

konkurentsivõime, peab aga ka ülemaailmne naftahind 

oma praeguselt madalalt tasemelt taas kasvule 

pöörama.

 z Hiljuti vastu võetud põlevkivi kasutamise riiklik 

arengukava 2016–2030 seab eesmärgiks kaevandamise 

tootlikkuse suurendamise minimeerides samas sektori 

kahjulikku mõju keskkonnale.

keskkonna mõjutegur

 z Põlevkivi kaevandamine ja kasutamine on riigi 

peamised keskkonna mõjutegurid. Kuigi viimase 

kümnendi jooksul on nende mõju vähendatud, on õhu- 

ja veesaaste Ida-Virumaal jätkuvalt murettekitav.

 z Kaevandussektor on riigi suurim veetarbija. 

Tööstusprotsessid avaldavad mõju põhjavee 

infiltratsioonile ning jõgede äravoolule ja voolule, 

saastavad vett, eelkõige sulfaadi heitmetega, ning 

tõstavad jõevee temperatuuri.

 z Põlevkivi kaevandamine ja töötlemine tekitab 

hulgaliselt, ja üha suuremal hulgal jäätmeid, millest 

kõigest väike osa jõuab taaskasutusse (vt lk 14).

Põlevkivi küsimus
 

Põlevkivi on settekivim, mis koosneb kuni 50% ulatuses 
kerogeenist, orgaaniliste kemikaalide tahkest segust. 
Suuri põlevikivimaardlaid leidub kõikjal maailmas, 
kuid enamus neist asuvad liiga sügaval või on nende 
kaevandamine liiga kulukas. täna toodetakse põlevkivi 
ärilistel eesmärkidel vaid Hiina Rahvavabariigis ja Eestis. 

Eestis läheb üle 80% kaevandatud põlevkivist 
soojuselektrijaamadele elektri- ja soojusenergia 
tootmiseks. ülejäänud kaevandatud põlevkivi 
töödeldakse põlevkiviõliks (võimalik rafineerida diisli- 
ja lennukikütuseks) ja väärtuslikeks kemikaalideks, 
näiteks fenoolideks.

Põlevkivi ja põlevkiviõli

tasud ja load

 z Põlevkivisektorile rakenduvad maavarade 

kaevandamise, õhu- ja veesaaste ning 

jäätmekäitlustasud ning peaaegu 80% riigi 

keskkonnatasudest laekub põlevkivisektorist. Kuigi 

aastatel 2005—2015 tõusid tasumäärad märgatavalt, 

pole see avaldanud reaalset mõju maavarade 

kaevandusmahtudele ning ka mõju keskkonnakahjude 

leevendamisele on jäänud tagasihoidlikuks. Õhku 

paisatavate saasteainete ning reovee heitkoguseid 

on vähendatud, kuid seda peamiselt EL-i rangemate 

keskkonnanõuete järgimise vajaduse tõttu.

 z 2016. aasta juuni seadusemuudatusega vähendati 

kaevandustasude määra sisuliselt enam kui viis 

korda. Mainitud reform jätab valitsuse ilma olulisest 

maksutulust ning on vastuolus rohelise maksureformi 

ideedega.

 z Põlevkivi põletamisele ja töötlemisele rakenduvad 

saastuse komplekse vältimise ja kontrolli seadus 

või spetsiifilised keskkonnaload. Samas ei sisalda 

load mingeid rahalisi nõudeid ja tagatisi tegevusega 

kaasnenu heastamiseks.

oeCd EESti kESkkOnnatOimE ülEvaaDE

Põlevkivi on eesti peamine keskkonna mõjutegur, eelkõige õhusaaste ja jäätmetekke 

osas. kuigi põlevkivi on pikka aega peetud eesti energiajulgeoleku tagamise 

seisukohast hädatarvilikuks, pakub riigi integreeritus euroopa energiaturgudega täna 

juurdepääsu ka alternatiivsetele energiaallikatele. tootmisvahendite vananemise ja 

kaevanduskarjääride ammendumise tõttu vajab põlevkivisektor lähiajal oma elujõulisuse 

säilitamiseks suuri investeeringuid.
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 z muuta riiklikus arengukavas aastateks 2025 
ja 2030 seatud tootlikkuse ja keskkonnaga 
seotud eesmärgid ambitsioonikamakas 
vähendades selleks põlevkivi osatähtsust 
energialiikide seas.

 z kaaluda ida-virumaa majanduse 
mitmekesistamist põlevkivi kaevandamise ja 
kasutamise vähendamise arvelt ning töötada 
samas välja meetodid võimalike kaasnevate 
sotsiaalsete mõjude leevendamiseks.

Järgmised sammud

Energiavaru mitmekesistamine ja selles põlevkivi 
osakaalu vähendamine nõuab sotsiaalsete garantiide 
pakkumist kirde-Eesti peamiselt vene keelt kõnelevale 
tööjõule. loodusvaradelt põhinevalt majanduselt 
teadmistepõhisele majandusele üleminekuprotsessi 
kohta võib eeskuju saada Saksamaa Ruhri 

piirkonna kogemusest. Sotsiaalselt vastutustundlik 
vähendamisprotsess võib kätkeda näiteks tööhõive 
soodustamist ning pädevate asutuste poolt korraldatud 
ümberõpet. tihe koostöö keskvalitsuse, kohalike 
omavalitsuste, tööandjate ning ametiühingute vahel on 
eduka ja õiglase ülemineku tagamiseks hädavajalik.

ühiskondlikult aktsepteeritava ülemineku tagamine

Joonis 8. Põlevkivitööstus avaldab suurt mõju ida-virumaa õhu- ja veekvaliteedile. 

69%
NOx-heitest

95% 
veekasutusest

67% 
tahkete osakeste heitest

87% 
CO-heitest

97% SO2-heitest

Valdav osa põlevkivitööstusest paikneb  Ida-Virumaal. Sektor hõlmab 11.2% rahvastikust ja põhjustab:

IDA-
VIRU

Co: süsinikmonoksiid reageerib teiste saasteainetega tekitades maapinnalähedast osooni. Süsinikdioksiidi suur kontsentratsioon õhus omab negatiivset 
mõju südame-  ja ajutegevusele. nox: lämmastikoksiidid reageerivad päikesevalgusega tekitades osooni, mis põhjustab hingamishaigusi. Samuti mulla ja vee 
hapestumist. tahked osakesed: nii lühi- kui pikaajaline kokkupuude tahkete osakestega põhjustab astmat, südame-veresoonkonna ja hingamishaiguseid. 
Samuti mulla ja vee hapestumist. vesi: suures koguses vett kasutatakse põlevkivielektrijaamades jahutamiseks, mis tekitab soojusreostust. vee kaevandustest 
väljapumpamine põhjustab vee hapestumist. Allikas: kaUR (2016)
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Põlevkivisektor toodab suures koguses jäätmeid ning vähendab majanduse 

materjalitootlikkust. Põlekivi kaevandamisest ja töötlemisest tekkinud jäätmete 

käitlus on jätkuvalt suur murekoht.

 z Ajavahemikul 2000–2014 vähenes Eesti majanduse materjalitootlikkus 

(tarbitud materjali ühiku kohta loodud SKP) 26% võrra ning on OECD Euroopa 

riikidest madalaim. Seda peamiselt tingituna riigi suurest sõltuvusest 

kodumaisest madala kütteväärtusega põlevkivist.

 z 2014. aastal tekkis Eestis umbes 22 miljonit tonni jäätmeid. Umbes 83% 

esmastest jäätmetest on tekkinud põlevkivi kaevandamise, rafineerimise ja 

põletamise tagajärjel. 

 z Eestis tekib inimese kohta ohtlikke jäätmeid 35 korda rohkem kui EL-is 

keskmiselt, neist 98% on tingitud põlevkivi põletamisest ja rafineerimisest. 

 z Põlevkivi kaevandamisest tekkiv aheraine moodustab 70% Eesti ohututest 

jäätmetest. Põlevkivi allmaakaevandamise osakaalu suurenemine tähendab 

ka kasutatava materjali tonni kohta tekkiva aheraine koguse suurenemist. 

Kuigi aheraine kasutamist tee-ehituseks või tagasitäiteks soodustatakse, leiab 

taaskasutamist vähem kui pool aherainekogusest. 

 z 98% Eesti üüratust ohtlike jäätmete kogusest on tekkinud põlevkivi 

põletamisest ja rafineerimisest. Neist suurem osa – põlevkivi põletamisel 

tekkiv tuhk, poolkoks ning põlevkivi töötlemisel põlevkiviõliks tekkivad 

utmisjäägid – ladestatakse prügilatesse, mis omakorda põhjustab toksilisi 

orgaanilisi aineosakesi sisaldavat õhusaastet.

 z teha jõupingutusi ressursitootlikuse 
suurendamiseks.

 z investeerida valitsuse, teaduasutuste ja 
ettevõtete koostöös teadus- ja arendustegevusse 
kaevandusjäätmete taaskasutamise 
suurendamiseks. kaaluda senisest kõrgemate 

prügila ladestustasude kehtestamist põlevkivi 
kaevandus- ja töötlemisjäätmetele. 

 z tõhustada jäätmekäitluse alaste andmete 
kogumist ja infosüsteeme ning olemasolevate 
ja endiste jäätmealade võimalike mõjude 
kontrollimist.

Järgmised sammud 

kaevandusjäätmed
 

Joonis 9. Põlevkivi ja jäätmed Joonis 10. Materjalide tarbimine kasvas skPst kiiremini

6.9 
million tonnes 
of oil shale 

2014. a kaevandas Eesti
15 miljonit tonni puhast põlevkivi
ja selle käigus tekkis:

8.6 
miljonit tonni
ohtlikku
põlemistuhka

1.2 
miljonit tonni
poolkoksi

3.7 
 saadi kätte

8.1 
miljonit tonni 
aherainet

Ohutud jäätmed

Ohtlikud jäätmed
Allikas: Statistics Estonia, 2016

Allikas: Eurostat (2016); OECD (2016) (andmebaasi).
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viimase kümne aasta jooksul on eesti suutnud edukalt muuta olmejäätmete 

käitlemise praktikaid ning senine prügilatesse ladestamine on asendunud suuresti 

jäätmete põletamisega. samuti on riik, eriti tallinn, teinud edusamme jäätmete 

ringlussevõtu osas, kuid euroopa eesmärkideni jõudmine on vähetõenäoline.
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 z 2013. aastal tekkis Eestis inimese kohta 293 kg tahkeid 

olmejäätmeid, mida on kolmandiku võrra vähem kui 

2005. aastal.

 z Alates 2005. aastast on Eesti olmejäätmete käitlemine 

nihkunud järkjärgult prügilasse ladestamiselt 

jäätmete põletamisele ning seeläbi suure osa 

energia taaskasutamiseni. Jäätmete ringlussevõtt ja 

komposteerimine on kasvanud vastavalt 29 ja 5 protsendini, 

kuid see tõus ei ole piisav, et saavutada EL-i 2020. aastaks 

seatud 50% olmejäätmete ringlussevõtu eesmärk. 

 z 2008. aastal kehtestas Eesti riik kohalikele omavalitustele 

nõude, mille kohaselt tuli hakata liigiti koguma 

majapidamiste ja väikeettevõte paberi- ja papijäätmeid, 

aia- ja ohtlikke jäätmeid. 2012. aastal koguti Tallinnas 

liigiti 53% kõigist tahketest olmejäätmetest, mis 

oli EL-i pealinnade võrdluses paremuselt kolmas 

näitaja. Tallinnas koguti koguti 85% klaasi- ja 74% 

paberijäätmetest.

 z Kuue jäätmevoo, sealhulgas pakendid, elektroonika- ja 

elektriseadmed ning romusõidukid, osas kehtib Eestis 

laiendatud tootjavastutuse süsteem. Kõigi tänaste 

süsteemide puhul esineb liiga sageli probleeme andmete 

õigsuse, jäätmete lekke, süsteemi kuritarvitamise ning 

piisavate tasumääradega. Nimetatud probleemide 

lahendamiseks ei ole valituse järelevalve ning 

jõustamistegevus olnud piisav. 

 z Pandipakendisüsteem toimib hästi – 2013. aastal tagastati 

olmejäätmete käitluse
 

Joonis 10. prügilatesse ladestamine on asendunud suuresti jäätmete põletamisega

 z töötada välja stabiilne, pikaajaline 
institutsionaalne raamistik tahkete olmejäätmete 
käitlemisele seatud Euroopa nõuete järgmise ja 
eesmärkide tagamiseks.

 z Jäätmete ringlussevõtu eesmärkide paremaks 
saavutamiseks kaaluda majapidamistes 
tekkivate segaolmejäätmete ning kui võimalik, 
siis ka jäätmete põletamise maksustamist.

Järgmised sammud

90% PET- ja klaastaarast ning 64% metallapakendis 

joogitaarast. 

 z Tahkete segaolmejäätmete kogumisega tegelevad 

eraettevõtted. Prügi äraveotasud majapidamistele on 

madalad, kuid paljudel omavalitsustel ei ole piisavalt 

võimekust ja vahendeid prügiveohangete edukaks 

korraldamiseks ning laiemalt ka jäätmete nõuetekohase 

kogumise tagamiseks.  

 z Valitsus soovib asendada praeguse hangete süsteemi 

korraga, mille kohaselt peab iga majapidamine sõlmima 

jäätmeveoettevõttega otselepingu. Teiste OECD riikide 

kogemus on näidanud, et taolisel n-ö külg külje kõrval 

põhimõtetel toimival jäätmekogumissüsteemil, kus 

samas piirkonnas tegutsevad korraga mitmed ettevõtted 

on omad vajakajäämised.

2014

2007

2000
Ringluseevõtt 
ja kompostimine
15 000 tonni

Prügilasse ladestamine 
601 000 tonni

Prügilasse ladestamine
390 000 tonni

Prügilasse ladestamine
30 000 tonni

Muu
28 000 tonni

Ringluseevõtt 
ja kompostimine
139 000 tonni

Prügi põletamine 
energia taastootmiseks
222 000 tonni

Ringluseevõtt 
ja kompostimine
147 000 tonni

Allikas: OECD Environment Statistics (database).
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