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Seisukohad elektrituruseaduse eelnõu 290 SE kohta 

Riigikogus on teisel lugemisel menetluses eelnõu 290 SE, mis võimaldaks statistikakaubanduse 
tehingute korral põlevkivijaamades piiramatult puitu kasutada. Ajakirjanduse andmetel on Eesti 
Energia kavandamas puidu kasutamist 2,5 teravatt/tunni  ulatuses, mis vastab 3,4 miljonile 1

tihumeetrile.  

Hoolimata kriitikast plaani vastu, pole eelnõus muudatusi tehtud. Ainsaks kohustuseks Valitsusele 
on koostada eelnõu § 595 lg 6 alusel puiduturu mõjuanalüüs enne statistilise ülekande lepingu 
sõlmimist.  

Oleme seisukohal, et viimasel kümnendil tehtud metsapoliitika otsused ei sea esikohale enam 
mitte metsa säästvat majandamist, vaid metsa kui puiduressursi kasutamise ning metsa 
majandamise hõlpsuse. Metsanduse arengukava lubab raiuda juurdekasvust oluliselt rohkem ja 
see on oht meie metsade jätkusuutlikkusele.  

Puidu massiline põletamine elektrijaamade põlevkivikateldes ei ole keskkonnasõbralik. Põlevkivi 
ja puidu koospõletamine on isegi saastavam kui näiteks fossiilsest maagaasist elektri tootmine. 
Kavandatud muudatuse keskkonnamõju pole hinnatud. 

Kui me suurendame otsustavalt raiemahte, siis muutuvad Eesti metsad kliimamuutusi 
põhjustavate gaaside sidujatest hoopis nende õhku paiskajateks. Metsapoliitika dokumentides 
püütakse jätta väärat muljet nagu oleks metsade varasem või suurem raiumine kuidagi kasulik 
amtosfääris leiduva CO2 vähendamiseks. Keskkonnaministeeriumi tellitud analüüs näitas, et 
raiumisel üle 9 miljoni tihumeetri aastas, hakkab metsadesse seotud süsiniku tagavara vähenema.    2

Seega, Eesti metsade aastane raiemaht ei tohi olla suurem kui 8,5–9 miljonit tihumeetrit ning 
metsanduse arengukava ja käesoleva eelnõu aluseks võetud prognoosid pole pikaajalises  
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poletamise-tagamaid?id=73517583 

  https://www.envir.ee/sites/default/files/loppraport_2050.pdf 2

Eesti Keskkonnaühenduste Koda   E:post: info@eko.org.ee 
Tel: 508 6690  Koduleht: www.eko.org.ee

http://arileht.delfi.ee/news/uudised/sutter-seletab-narva-elektrijaamades-puidu-poletamise-tagamaid?id=73517583
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/sutter-seletab-narva-elektrijaamades-puidu-poletamise-tagamaid?id=73517583
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/sutter-seletab-narva-elektrijaamades-puidu-poletamise-tagamaid?id=73517583
https://www.envir.ee/sites/default/files/loppraport_2050.pdf


perspektiivis jätkusuutlikud.  Eesti raiemaht oli 2015. aastal juba 10,4 mln tm ning sellisel 
kujul eelnõu vastuvõtmine suurendaks metsadele raiesurvet veelgi. 

Me ei ole biomassi energiatootmise eesmärgil põletamise vastu, ent biomassi kasutamine peaks 
olema tõhus ja tarnitav biomass pärinema vahetust lähedusest. Puidu masspõletamine 
elektritootmiseks oleks meie loodusele liiga ränk koorem. 

Eelnevast tulenevalt oleme seisukohal, et Narva elektrijaamades biomassi ebaefektiivset 
kasutamist toetada ei tohi. 

Võimalusel oleme valmis selgitama oma seisukohti Riigikogu majanduskomisjoni koosolekul.  
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