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Kliimamuutused

Piia Post

Tartu Ülikooli Füüsika instituudi 
atmosfäärifüüsika labor

Ida-Viru noorte kliimakogu 2021

Teemad

• Mis on kliimamuutused ja mis
neid põhjustab?

• Missugused on 
kliimamuutuste mõjud Eestis
ja maailmas?

• Mida 
tähendab kliimasõbralikkus
või  kliimaneutraalsus ja 
kliimakindlus?

• Soovitused kliimasõbraliku ja 
kliimakindla tuleviku 
loomiseks



Kliima on globaalne ning 
on määratud kahe energiavoo tasakaaluga 

Kliimasüsteemi sisenenud päikesekiirgus = 
lahkuv soojuskiirgus

Mis on kliimamuutused ja mis neid põhjustab?

• Kõige lihtsamas lähenduses on kliimamuutus 

globaalse temperatuuri tõus

• Kliimamuutuse on põhjustanud energia 
lisandumine süsteemi

• Looduslike teguritega on võimatu selgitada 
globaalset temperatuuri tõusu

• Kliimamudelite abil on näidatud, et ligi 1o C tõus 
tuleneb inimtegevusest, suurel määral 
kasvuhoonegaaside enampaiskamise tõttu



Kliimamudeliga on võimalik minna tulevikku

Soojenemise kiiruse määramatus 
sõltub kahest tegurist:

• Lisandunud kasvuhoonegaaside 
hulgast 

(sõltub tugevalt inimeste käitumisest)

• Kliimasüsteemi reaktsioonist 
kasvuhoonegaaside lisandumisele

(looduslikud tagasisisdemed)

Aastaks 2100 võib olla temperatuuritõus 
1.5 ja 6 kraadi vahel



Mõjud

inimesele,

keskkonnale,

taristule 

Mis võiksid olla neist muutustest tulenevad mõjud?



Riskid on 
regiooniti 
erinevad

Risk on 
sündmus, mis 
avaldab 
negatiivset 
mõju

Risk = mõju 
tugevus x mõju 
tõenäosus

Kliimamuutuse negatiivset mõju saab 
vähendada olles paremini muutusteks valmis
Tegevused on kahesuunalised 

Leevendamine
Eesmärk on globaalne e
hoidumine kliimasüsteemi liigse 
energia lisamisest

Sõlmitakse rahvusvahelised 
kokkulepped eesmärkide ja 
tegevuste osas

Kohanemine
Eesmärk on lokaalne e teades riske 
tulevikus neist hoidumine

Eeldab koha peal riskide hindamist, 
neist arusaamist ja tegutsemist

 



Mida tähendavad
kliimaneutraalne ja  kliimakindel?
• Kliimaneutraalne = CO2 neutraalne on tegevus, mille kaudu õhku paisatav 

CO2 hulk sealt ka eemaldatakse. 

Süsinikdioksiidi koguvoog on 0. Eeldab, et kõiki tegevusi hinnataks 
süsinikujalajälje osas.

Näiteks on meie laiustel kõige suurem saastaja alati kütmine külmal 
poolaastal.

• Kliimakindel tähendab, tegevuse planeerimisel on arvesse võetud võimalikke 
kliimariske ning need on teadmispõhiselt maandatud. Eeldab, et me hindaks 
mõjude tugevust ning esinemise tõenäosust tulevikus.

Näiteks võetakse mere äärde maju planeerides arvesse tulevikutormid.



Soovitused kliimasõbraliku ja kliimakindla tuleviku loomiseks 
lähtuda tegevuste ühisosast

• Uued energiasüsteemid

• Puhta vee kaitsmine

• Mitmekesine looduskeskkond

• Haridus!!!



Kokkuvõte

• Kliima on globaalne ning kliimamuutuse põhjustab energia 
lisandumine kliimasüsteemi

Kas riske saab maandada kliimasõbralikult ja kliimakindlalt?

Kasvuhoone
gaaside 

lisandumine 
Kliimamuutus 

Globaalsed 
ja lokaalsed 

mõjud 
Riskid

Riskide
maandamine

Hea elu



Margit Keller
20.11. 2021

Kliimasõbralik ja õiglane üleminek: 

mida saaks ja võiks arvestada?

Millest räägin?

o Üleminek ehk siire, mis nähtus see on?

o Sotsiotehnilised süsteemid ja nende muutumine

o Kuus sekkumispunkti ehk kuidas muutusi esile kutsuda?

o Mida tähendab siin õiglus?

o Millega peaks ülemineku korraldamisel arvestama: süsteemsus, 
mitmekesisus ja sotsiaalne õiglus



Maailm muutub ehk Suur Siire

Mis see on?

o Esimene Suur Siire (ca 250a) = kaasaegse tööstusühiskonna teke

o Heaolu kasv + suurenevad keskkonnaprobleemid ja sotsiaalne
ebavõrdsus

o Teine Suur Siire ehk kuidas kaasaegseid ühiskondi
ökoloogiliselt kestlikule ja sotsiaalselt õiglasemale rajale
suunata?



Mis on sotsiotehniline süsteem? Näiteks energeetika

Põlevkivist

elektri

tootmine

Elekter on 

enesest-

mõistetav, 

alati olemas; 

Ida-Virumaal

on tööstus-

identiteet

Elektrituru

seadus

Energia- ja

kliimakava

2020; 

õiglase

ülemineku

kava 

Elektribörs, 

Eesti Energia, 

Narva

elektrijaamad

Elektrit saab

tarbida palju

tahes, sellele ei

pea mõtlema



Maailma vaatamine süsteemide kaudu

o Kaasaegse ühiskonna murdepunkt: ökoloogiline kriis ja

sotsiaalsete probleemide süvenemine

o Lahendus on sotsiotehniliste süsteemide muutmine

o Korraga tuleb teha nii tehnoloogilisi, majanduslikke, poliitilisi, 

sotsiaalseid ja kultuurilisi uuendusi

o Üleminekut ei saa juhtida, aga saab tüürida

o Paljude tegutsejate koostöö!

Allikas: Kanger & Schot, 2019; Schot & Kanger 2018

• 

• 

• 

• 

• 

Kuidas süsteememuuta?



Kuue

sekkumispunkti

mudel



Õiglase ülemineku territoriaalne kava ütleb

o Üleminek süsinikuneutraalsele majandusele Ida-
Virumaal saab olla õiglane ja jätkusuutlik ainult siis, 
kui see hõlmab ulatuslikumat haridus- ja
sotsiaalsüsteemi arendamist, sest sellest sõltub, kas 
inimesed tajuvad seda piirkonda elamiseks, 
töötamiseks ja investeerimiseks sobiva kohana

.

• 

Õigluse eri mõõtmed

HÜVED: ehk kes ja

kuidas saab

muutustest kasu ja

kahju?

PROTSEDUUR: kes

muutuste üle

otsustab ja kuidas?

HAAVATAVUS: 

kuidas mõjutab

muutus haavatavaid

gruppe?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

Põlvkonnad

Aeg: täna vs 

kaugemas tulevikus

Piirkonnad



KOKKUVÕTTEKS: soovitan teil praegusi õiglase ülemineku
kava ettepanekuid analüüsides ja uusi välja pakkudes küsida

järgmised küsimused ja otsida neile vastused!

Mitmekesisus ja süsteemsus

o Kas ettepanekute pakett tervikuna katab:
• tehnoloogiat, 
• majandust (tootmine, turg, ärimudelid),

• regulatsioone ja poliitikat, 
• kogukondi/kultuuri, 

• tarbijate igapäevast käitumist?

o NB! Ettepanekud ei tohiks olla vaid tehnoloogia ja
ettevõtluse teemadel!

• 

• 



Õiglus

o Kuidas ettepanek mõjutab Ida-Viru noori? Millised noored
saavad kasu ja millised kahju?

o Kas on mingid kahjud/probleemid, mis realiseeruvad
tulevikus ja millega tänased noored peavad hakkama
aastate pärast tegelema?

o Kuidas saavad noored ettepaneku otsustamisel elluviimisel
kaasa rääkida ja tegutseda?

o Kas on mingeid inimeste rühmi, kes on eriti haavatavad?

Aitäh! 

Vt ka suursiire.ut.ee



Milline on Ida-Virumaa potentsiaal tulevikuks? 

Kus lasuvad suurimad väljakutsed?

Veiko Sepp

veiko.sepp@ut.ee

Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskus

(RAKE)

OÜ Igavad Analüüsid

20.11.2021

Ettekande lähtekoht

Arenguseire Keskuse 2019. aasta töö

Eesti regionaalse majanduse 

stsenaariumid 2035

mailto:veiko.sepp@ut.ee


Ida-Virumaa potentsiaal - milliseks 

tulevikuks?

1. Piirkonna areng (tulevik) ei ole ette määratud

2. Arengu suund ja tulemus on osaliselt poliitiliste ja 

kodanike valikute tulemus – millised me tahame olla?

3. Senine arengurada kujundab valikuvabadust ja 

vajadusi

4. Väline keskkond annab võimalusi ja piirab valikuid

5. Valikutel on tagajärjed

6. Kui me teame valikute tõenäolisi tagajärgi, siis teeme 

paremaid valikuid

Ida-Virumaa tuleviku algus - hetkeolukord

• „klassikaline“ taanduv tööstuspiirkond

• iseloomulikud on keskkonnaprobleemid, 

vanadest tavadest lähtuvad ja uuendustele 

vastu seisvad sotsiaalsed ja 

haldusstruktuurid

• kehvapoolne maine

• kapitali nappus ja väljavool

• ettevõtete juhtimine väljastpoolt

 

 

 

 

 



Mis on stsenaariumid?

Stsenaarium ei ole prognoos

Stsenaariumid on alternatiivsed arengulood:

• Teineteisest eristuvad

• Sisemiselt loogilised

• Realistlikud

• Kujundatud tulevikusuundumuste poolt (globaalsed 

trendid)

Stsenaariumide teljed ja alternatiivsed 

stsenaariumid Eesti regionaalses arengus



Pragmaatilist säästlikkust toetavad 

arengud

• Rahvusvaheline kliimapoliitika - reeglid ja toetused

• Varasemad mahukad investeeringud 

mitteökoloogilisse energeetikasse, mille tasuvusaeg on 

pikk

• Eesti on kliimamuutuste negatiivsetest efektidest

vähem mõjutatud kui lõunapoolsed riigid.

• Ühiskonna mõõdukas jõukuse tase – piiratud 

investeerimisvõimekus uutesse tehnoloogiatesse

• Eesti inimeste väärtushinnangute pragmaatilisus

 

 

 

 

 

Ökoloogilist murrangut toetavad arengud:

• Noorte seas on keskkonnatemaatika järjest

olulisem – see avaldub käitumises ja 

tarbimismustrites

• Eesti peamiste kaubanduspartnerite 

keskkonnateadlik nõudlus

• Eesti kliimapoliitika - Eesti on 

põhimõtteliselt toetanud ambitsiooni jõuda 

2050. aastaks süsinikuneutraalsuseni

 



 

 

Stsenaariumite 

realiseerumise eeldatavad 

mõjud Ida-Virumaale

Stsenaarium 1: Suur-Tallinn

Pragmaatiline säästlikkus + koondumist soosivad 

tehnoloogiad

Mõjud Ida-Virumaale: 

• Vähenev ja kiirenevalt vananev rahvastik

• Jätkub tööstuse ja energeetika taandumine

• Kaevandustasudest ja tööjõumaksudest ilma jäänud 

vaesunud omavalitsused püüavad kooli- ja 

lasteaiahooneid vanadekodudeks kohandada. 

• Perifeerne vaene piirkond Eestis

• Piirkondlik eristaatus – kakskeelne piiriregioon

 

 

 

 

 



Stsenaarium 3: Ökokapitalistlik Eesti

Ökoloogiline murrang + koondumist soosivad 

tehnoloogiad

Mõjud Ida-Virumaale: 

• Põlevkivienergeetika asendumine tuumaenergeetikaga

• Suured väliskapitalil põhinevad ringmajandusettevõtted –

sealhulgas sisseveetava toorme alusel

• Väliskapitali kätte koonduvad ka maavarasid kaevandavad ja 

töötlevad ettevõtted

• Rahvaarvu kasv Aasia ja Venemaa taustaga oskustööliste 

sisserände arvelt

• Kasvab segregatsioon linnades

 

 

 

 

 



Stsenaarium 4: Ökokogukondade Eesti

Ökoloogiline murrang + hajutatust soosivad 

tehnoloogiad

Mõjud Ida-Virumaale: 

• Majanduskasvu ja jõukuse suurenemise 

pidurdumine

• Suurtööstused hääbuvad

• Linnade rahvaarvu vähenemine jätkub

• Vaesem looduslähedane eluviis – datša-kultuuri 

laienemine

 

 

 

 

Stsenaarium 2: Kasvukeskuste Eesti

Pragmaatiline säästlikkus + hajutatust soosivad 

tehnoloogiad

Mõjud Ida-Virumaale: 

• Energiasektori tähtsuse vähenemine 

(hajusenergeetika) 

• Põlevkivisektori restruktureerimine –

põlevkivikeemia, tuhast ehitusplokid, mineraalvesi

• Uued maavarad (graptoliitargilliit; fosforiit) toovad 

rikkuse, aga ka keskkonnakahju ja probleemid 

elukeskkonnas

• Sotsiaal-majanduslik kihistumine – globaalne äri, 

kohalik võim ja lihtrahvas

 



 

 

 

Mida valida, millele panustada?



Mida tuleb teha Ida-Virumaal, kui riigi 

strateegiliseks valikuks on Kasvukeskuste Eesti

• Tugev regionaalne võim ja valitsemine

• Nutikas spetsialiseerumine

• Perspektiivsete maavarade kaevandamise ja töötlemise eeltööd

• Piirkondlikud teadus- ja arendusüksused 

• (Tehnoloogia)õppekavad keskhariduse baasil

• Tööstusalade edasiarendamine ja turundamine - asendushõive 

energeetikatööstusest vabanevatele töötajatele

• Investeeringud regionaalsetesse lennujaamadesse ja 

sadamatesse

• Välisspetsialistide sissevoolu toetamine

 

 

 

 

 

 

 

 



Ivo Krustok
Keskkonnaministeerium

Eesti kliimapoliitikast ja 

keskkonnavaldkonna

arengukavast

Aastaks 2050 on Eesti konkurentsi-

võimeline, teadmistepõhise ühiskonna

ja majandusega kliimaneutraalne riik, 

kus on tagatud kvaliteetne ja liigirikas

elukeskkond ning valmisolek ja võime

kliimamuutuste põhjustatud

ebasoodsaid mõjusid vähendada ja 

positiivseid mõjusid parimal viisil ära

kasutada.

 

 



 

 

 

 

 

 



Maanteetransport

• Puhtam ja vaiksem 

ühistransport

• Kergliikluse laialdane 

kasutamine

• Keskkonnasõbralike 

kütuste suurem osakaal ja 

nende kasutamist toetav 

taristu

• Atraktiivne ning 

inimsõbralik avalik ruum

• Puhtam ja 

keskkonnasõbralikum 

toidutootmine

• Laialdane biogaasi

tootmine

• Tõhus ja säästlik 

energiatarbimine 

Energeetika ja tööstus

• Taastuvenergia suurem 

osakaal energia 

tootmises ja tarbimises

• Madalamad 

energiaarved

• Energiatõhusam 

tootmine ja tarbimine

• Vähem saastatud õhk 

ja tervemad inimesed

Hooned

• Energiatõhusamad 

hooned ja väiksemad 

arved

• Elektri hajatootmine

• Atraktiivne ja 

inimsõbralik linnaruum

Mere- ja lennutransport

• Alternatiivkütustel 

(biogaas, vesinik) on 

kasvavalt oluline roll

• Energiaefektiivsemad 

laevad ja lennukid

• Vähem saastatud õhk 

ja vähem müra 

sadamates

Heitkoguse ühikutega 

kauplemise süsteem

• EL eesmärk: -43% > -61%

• EE eesmärk: ei ole

Jõupingutuste jagamise 

määrus

• EL eesmärk: -30% > -40%

• EE Eesmärk: -13% > -24%

LULUCF määrus

• EL eesmärk: -310 mln tonni

• EE Eesmärk:  -2,5 mln tonni
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Laevakütuste 

määrus

Lennukikütuste 

määrus

Taastuvenergi

a direktiiv

Alternatiivkütus

te taristu 

määrus

Energiatõhusu

se direktiiv

Uus! Süsiniku 

piirimeetme 

määrus

CO2 standardid 

sõidukitele

1 2 3

• EL 2030. a eesmärk: -43% > -61%

• EE 2030. a eesmärk: ei ole

Heitkoguse ühikutega 

kauplemise süsteem (EL 

HKS)

Jõupingutuste 

jagamise määrus (JJM)

• EL 2030. a eesmärk: -30% > 

-40%

• EE 2030. a eesmärk: -13% > 

-24%
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1 2
LULUCF määrus

• EL 2030. a eesmärk: -310 mln 

tonni

• EE 2030. a eesmärk:  -2,5 mln 

tonni

3

UUS! 

Transpordi ja 

hoonete HKS

Põllumajandus, 

metsandus ja 

maakasutus

Energia 

maksus-

tamise direktiiv

Uus! Sotsiaalne 

kliimafond

 

 

 

 

 

 

 

EL-i KHG 

heitkoguse 

ühikutega 

kauplemise 

süsteem
Hooned

Energia tootmine

Energiamahukas tootmine

Merendus ja Lennundus

Maantee transport

43% -> 61%



• 

• 

• 

• 

• Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse 

ühikutega kauplemise süsteem (EL-i HKS) on EL 

kliimapoliitika nurgakivi;

• Kehtib kogu EL + Norra, Islandi ja Lichtensteini kohta;

• Hõlmab ligi 40% EL kasvuhoonegaaside heitest (ca 10 

000 käitist)

• Eestis hõlmab see ligi 50% KHG koguheitest ja 44 käitist

• Maailma üks esimesi turupõhiseid heitkogustega 

kauplemise süsteeme

EL-i HKS

• 

• 

• 

• 

• 



Jõupingutuste 

jagamise 

määrus

Transport

Põllumajandus

Jäätmed

Tööstusprotsessid

Väikesemahuline energeetika

30% -> 40%

• 

• 

• Eesti KHG vähendamise eesmärk JJM 
sektorites tõuseb aastaks 2030  -13% 
pealt -24%-ni.

• Uus eesmärk tähendab kiiremat heite 
vähendamise vajadust JJM sektorites.

• Peame leidma enda jaoks hea tasakaalu 
eri sektorite vahel ja sobilikud meetmed.

• Oluline on, et kokku lepitav seadusandlus 
annaks riigile võimalikult palju paindlikkust 
eesmärkide saavutamiseks.

Jõupingutuste 

jagamise 

määrus

• 



• 

• 

• 

Maakasutus, 

maakasutuse 

muutus ja 

metsandus 

(LULUCF)

Põllumajandus (AFOLU?)

Metsamaa

Rohumaa

Märgalad

Põllumaa

-310 mln tonni 

CO2 ekv

• 

• Suurendada ELis maakasutussektoris süsiniku 

sidumist 2030. aastaks 310 mln tonni CO2

ekvivalendini.

• Liikmesriigi põhised sidumise eesmärgid -

Eestil aastaks 2030 -2,5 mln tonni CO2.

• Alates 2031 siduda põllumajandus ja LULUCF 

sektor üheks ning liikuda süsinikuneutraalsuse 

poole AFOLU sektoris tervikuna.

• Bioenergia säästlikkuse kriteeriumite 

tugevdamine.

LULUCF/ 

AFOLU



• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Kasvuhoonegaaside trend ja 
eesmärgid

-70%

-72%

-80%

Eesti 2035

Eesti 2035
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Energeetika

Tööstuslikud protsessid ja toodete kasutamine

Põllumajandus

Maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus (LULUCF)

Jäätmed

Olemasolevate meetmetega prognoos, va LULUCF

Kavandatavate meetmetega prognoos, va LULUCF

Olemasolevate meetmetega prognoos, sh LULUCF

Kavandatavate meetmetega prognoos, sh LULUCF

• 

• 

• 

• 



Kliimapoliitika põhialused aastani 

2050

Aastaks 2050 on Eesti konkurentsivõimeline, teadmistepõhise

ühiskonna ja majandusega kliimaneutraalne riik, kus on 

tagatud kvaliteetne ja liigirikas elukeskkond ning valmisolek ja 

võime kliimamuutuste põhjustatud ebasoodsaid mõjusid 

vähendada ja positiivseid mõjusid parimal viisil ära kasutada.

• 

• 

• 

• 

• 

Eesmärgid:

1. Korrastada

olemasolevate 

strateegiliste 

dokumentide süsteem

ja vähendada 

arengukavade arvu 

(seni oli 14 erinevat 

arengudokumenti);

2. Toetada Eesti ja EL 

pikaajaliste 

strateegiliste sihtide ja 

ÜRO kestliku arengu 

eesmärkide 

saavutamist

Keskkonnavaldkonna arengukava

KEVAD

Juhtrühm

Valdkonnad ja töörühmad:

1. Ringmajandus

2. Kliima, kiirgus ja välisõhk

3. Meri ja vesi

4. Elurikkus

5. Keskkonnateadlikkus

6. Maa, ruum ja ilmainfo

Kaasamine ja 

kommunikatsioon



 

• 

• 

• 

• 

• 

Aitäh kuulamast!

























































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti Energia asus uuele teekonnale 

CO2 ja teiste kasvuhoonegaaside tagajärjel soojeneb planeet – kliima muutub, vähenevad elupaigad, 

taime- ja loomaliigid kaovad. Taastuvelektril põhinev elektrifitseerimine on kiireim, odavaim ja 

kõige keskkonnasõbralikum tee süsinikuneutraalse majandusmudelini. 

Eesti Energia ambitsioon on pakkuda klientidele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toota 

energiat aina keskkonnasäästlikumalt, andes nii oma panuse maailma puhtamaks muutmisse. 

Meie pikaajaline tegevuskava näeb ette põlevkivist elektritootmise lõpetamist enne 2030. aastat ning 

üleminekut ainult taastuvatest allikatest elektri tootmisele. Vedelkütuseid ei tooda me põlevkivist enam 

pärast 2040. aastat, mil uuemad pürolüüsitehased on lõplikult ümber kujundatud keemiatööstuse 

toorainete tootmiseks. Kogu tootmine on süsinikuneutraalne hiljemalt 2045. 

 

Eesti Energia rohepööre tugineb kolmele sambale: 
 

Kliendile kasulike ja keskkonda hoidvate terviklahenduste pakkumine – taastuvenergial 

põhinev elektrifitseerimine; 

 

Päikeseparkide, maismaa- ja meretuuleparkide rajamine koos salvestussüsteemide 

arendamisega; 

 

Põlevkivist elektritootmisest väljumine ja vedelkütuste tootmisest üleminek ringmajanduse 

põhimõtetel toimivaks keemiatööstuseks. 

 



Meie strateegia on ka panus probleemi lahendamisse, millele on just nooremad põlvkonnad tähelepanu 

pööranud. Nimelt ainult Eestis tekib aastas 12 000 tonni vanarehve ning 45 000 tonni jäätmeplasti. Tänu 

koostööle teadlastega ning meie unikaalsele Enefit-tehnoloogiale rakendame tootmises ringmajanduse 

võimalusi. Keemiatööstus võimaldab ümber töödelda ka selliseid plaste, mida praegu saab ainult 

põletada või ladestada. See oluline tehnoloogiaarendus võimaldab jäätmeplastist näiteks uusi 

plastpakendeid toota. Lisaks on läbi viidud uuringud kinnitanud, et plastides on põlevkiviga võrreldes 

üle kolme korra rohkem õli.  

Meie teekond nulli sõltub meie klientidest, spetsialistidest, inseneridest, andmeteadlastest, arendajatest, 

juhtidest - tänastest ja tuleviku omadest. 

Uudsed tehnoloogiad vajavad leiutamist ja avastamist. Inimesed on need, kes aitavad meil eesmärgid 

saavutada. Rohepööre vajab uusi oskusi, eeskätt vajame insenere. Kuna füüsika on inseneriteaduse alus, 

siis on Eesti Energia koos teiste tööandjatega võtnud oma missiooniks ka selle, et füüsikaõpe oleks 

koolides atraktiivsem.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концерн Eesti Energia начал новый путь 

В результате выбросов CO2 и других парниковых газов. планета нагревается – климат меняется, 

места обитания уменьшаются, исчезают виды растений и животных. Возможности, которые 

базируются на области зеленой энергии – это самый быстрый, удобный и простой способ 

достижения нулевых выбросов углекислого газа. 

Eesti Energia хочет предлагать своим клиентам выгодные и удобные энергорешения, а также 

производить электроэнергию, сохраняя при этом природу. Это вклад концерна в очищении 

земного шара.  

Наш долгосрочный план действий предполагает прекращение выработки электроэнергии из 

сланца до 2030 года и переход на производство только из источников возобновляемой энергии. 

Мы не будем больше изготавливать из сланца жидкие топлива после 2040 года, то есть тогда 

современные заводы пиролиза будут полностью работать на выработку сырья химической 

промышленности. Наше производство станет полностью без выработки углекислого газа к 2045 

году.  

 

Зелёный поворот Eesti Energia основывается на трёх принципах: 
 
Предложение клиентам пакета услуг, который им выгоден и который бережёт 
окружающую среду – электрификация, которая базируется на возобновляемой  
энергии; 
 



Строительство солнечных парков, ветряков и парков морских ветряков вместе с  
системой накопления энергии; 
 
Прекращение производства электроэнергии из сланца и переход производства жидких 
топлив на химическую промышленность, которая базируется на основе вторичнего 
использования. 
 

 

 

Наша стратегия – это также вклад в решение проблемы, на которую обратили внимание именно 

молодые поколения. А именно, только в Эстонии в год появляется 12 000 тонн старых покрышек 

и 45 000 тонн пластиковых отходов. Благодаря сотрудничеству с учёными и нашей уникальной 

технологии Enefit мы можем использовать в производстве возможности вторичного 

использования. Химическая промышленность позволяет перерабатывать даже такой пластик, 

который сейчас можно только сжигать или складировать. Технологическое решение является 

важным, так как позволяет из пластиковых отходов производить, к примеру, новые виды 

упаковки. Кроме того, проведённые исследования доказали, что пластик содержит в три раза 

больше масла, чем сланец.

Наш путь к нулю зависит от наших клиентов, специалистов, инженеров, учёных, разработчиков, 

руководителей. От тех, кто есть сегодня, и кто будут ими в будущем. 

Новейшие технологии требуют поиска и открытий. Именно люди помогут нам достичь 

поставленных целей. Зелёный поворот требует новых навыков и, прежде всего, нам нужны 

инженеры. Так как физика является основой инженерных наук, то Eesti Energia совместно с 

другими работодателями поставил себе задачу внести свой вклад, чтобы обучение физики в 

школах было более интересным.  

 

 

 



Töötajad rohepöörde 
epitsentris
Ametiühingute seisukohad õiglaseks üleminekuks
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Vaesus on 
suurim oht 

keskkonnale

Töötajate 
õigustatud ootus 

solidaarsusele

Töötajate 
potentsiaali 
kaasamine 

kiirendab pööret 
(tehnoloogiline 

üleminek)

Vastuseisu 
vähendamine

Eesti Ametiühingute Keskliit
Inimväärse elu nimel!
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• Jätkusuutlikkus

• Sotsiaalmajanduslik lisandväärtus

Eesti Ametiühingute Keskliit
Inimväärse elu nimel!

 

  

  

 

 

Peamised 
printsiibid 
ametiühingute
jaoks

• Uued töökohad tuleb luua enne 
vanade sulgemist

• Töökohad peavad vastama 
töötajate profiilile ja tagama 
vähemalt Eesti keskmise 
sissetuleku

• Eelistatud sektor on tööstus 
(eksportiv sekundaarsektor)

• Põhirõhk investeeringutel –
vähemalt 1,5 miljardit

• Energeetiline lahendus

• Head ümberõppevõimalused

• 55+ töötajatel peab olema 
võimalus varasele pensionile



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pöörde ajaraam

•Energiareservi loomine

•Biomassi kasutamine energia tootmises
Akuutne alates 2019

•ÕlitehasKeskpikk perspektiiv

•Õiglase ülemineku fondist toetatud investeeringud

• ????
10+ perspektiiv

• ???

Mis saab 
riskistsenaariumi 

korral
Eesti Ametiühingute Keskliit
Inimväärse elu nimel!

 



Millised on lahendused 

kliimasõbralikuks Ida-

Virumaaks?

Piret Väinsalu
Eesti Keskkonnaühenduste Koda

21.11.2021

Miks peame kiirelt tegutsema?

Elame globaalses

maailmas. Kui teistel

läheb halvasti, siis

läheb ka meil halvasti.

"Kliima soojeneb - Aga 

mis siis? Mulle 

meeldibki soe ilm ja 

suusatada mulle 

niikuinii ei meeldi!”



“Eesti osa on nii väike. 

Pingutama peavad 

suured saastajad, nagu 

India.”

Kui kõik inimesed oleksid 

nagu eestlased, siis 

paiskuks maailmas õhku 

3 korda rohkem 

kasvuhoonegaase!
Allikas: Worldbank.CO2 heide ühe inimese kohta Eestis, Indias ja maailmas.

Mis on kliimasoojenemise põhjus?

Energeetika

83.5%

Põllumajandus

10.2%

Tööstus

4.2%

Jäätmed

2.1%

Põlevkivi 50%Energia 

(Fossiilkütused)

Maailmas

Eestis 2019



“Kliimasõbralikule 
majandusele üleminek 
on Euroopa Liidust 
pealesunnitud ja parem 
on vanaviisi edasi 
minna.”

Kõik maailma riigid on lubanud kliimamuutustega 

võidelda. 

AGA! 

Esimesed võidavad, tagumised maksavad.

Fossiilkütustest loobumisega lahendame veel palju 

probleeme: veesaaste, õhusaaste, terviseprobleemid, 

rikutud loodus jne

“Me teeme juba piisavalt, sest 

oleme lubanud jõuda aastaks 

2050 kliimaneutraalsuseni.”

Oluline on teekond! 

Kui palju kasvuhoonegaase 

sel teel õhku paiskame?

1000 GtCO2?



Kliimamuutused on ohtlikud

Eesti peab näitama eeskuju

Esimesed võidavad

Pärast on liiga hilja

Aga mis on lahendused?

“Peame ootama, kuni turule 

tuleb uus tehnoloogia.”

Vajalikud tehnoloogiad on juba 

olemas. 

Näiteks taastuvenergia on kõige 

odavam elektritootmise viis.

Enamik muutuseid ei vaja keerukaid 

tehnoloogiaid, vaid teistmoodi 

mõtlemist ja elamist. 

Näiteks ringmajandus, läbimõeldud 

ühistransport, tarbimise 

vähendamine, mahetoodangu 

kasutamine.



● Lahendused ei tohi võimendada teisi keskkonnaprobleeme. 

● Näiteks, me ei saa suurendada survet metsade raieks. Juba 

praegu kaob igal aastal Eesti metsadest 50 000 linnupaari. 

Elurikkus looduses on aga meie eluks hädavajalik.

● Alusta algusest. Kuidas saab vähendada? Näiteks 

energiatarbimist aitab vähendada majade soojustamine ja see 

loob ka uusi töökohti.

● Alles seejärel vaata, kuidas toota vajaminev. Näiteks energia 

puhul   taastuvenergiast. Ideaalne on, kui sellest saab kasu ka iga 

kohalik inimene, nt päikesepaneelid katusel.

● 

● 

● 

● 

Aga kuidas tulevad lahendused ja uued töökohad?

Vastus peitub INIMESTES

Kui Ida-Virumaal on nutikad ja targad inimesed

ja tegusad kogukonnad.



Mis teeb Sind õnnelikuks?

Uuringud:

Rikkuse poole püüdlemine ---> suurem ärevus ja väiksem õnnetunne.

Meid teeb õnnelikuks: soojad suhted lähedastega, eneseareng ja õppimine ning 

panustamine näiteks teiste või kogukonna aitamisse.

Õnne poole püüdlemine on kliimasõbralikum. :)

Lahendused peavad tegema õnnelikuks 
kliima, looduse ja inimese.

Panustada haridusse ja teadmistesse.

Luua keskkond, kus kohalikud tahaksid ja 
saaksid Ida-Virumaa elu edendada ja 

koostööd teha.

Millisel Ida-Virumaal tahaksid Sina elada?

Edu lahenduste leidmisel!







Ida-Viru maakonna 

arengustrateegia ja 

väljakutsed/võimalused 

noortele

Hardi Murula

Arendusjuht

Ida-Virumaa 

Omavalitsuste Liit

HM2

Ida-Viru maakonna rahvaarvu muutus 1990-

2020 ja prognoos 2030





2018 2030 2030

Rahvastik 136 000 120 000 90 000 

Tööhõive 50 000 35 000 20 000 

sh põlevkivisektor 5 000 3 000 0 

SKT (mijonit €) 1 515 1 900 1 200 

osatähtsus Eesti SKTst 5,80% 6,70% 4,20%

keskmine palk 995 1 600 1 000 

KOV eelarvete maht miljonit € 187 210 75

Ida-Virumaa prognoos 2030

Üleminek

Altminek



Ida-Viru arenguplaanid

Plaan 
A

Plaan 
B

Plaan 
C

Plaan 
G

Arengustrateegia – maakonna KOV-ide ühine 

dokument;

Sisaldab maakonna ajakohast ülevaadet, visiooni ja 

valdkondlike tegevusi strateegiliste eesmärkide 

täitmiseks ning tegevuskava ja viiteid plaanidele B; 

C; G ja E

Maakonna äriplaan (Business) ettevõtluse 

arendamiseks ja investeeringute kaasamiseks.

Maakonna plaan süsinikuheitmete (Carbon) 

vähendamiseks.

Maakonna roheline (Green) plaan 

taastuvenergia, ring-, bio- ja sinimajanduse

arenguks.

Maakonna hariduse (Education) arenguplaan



Neli tulevikunägemust

mõõdukas 
kliimapoliitika, 

kiirenev 
tehnoloogia 

areng

karmistuv 
kliimapoliitika, 

kiirenev 
tehnoloogia 

areng

mõõdukas 
kliimapoliitika, 

mõõdukas 
tehnoloogia 

arengu tempo

karmistuv 
kliimapoliitika, 

mõõdukas 
tenoloogia 

arengu tempo

Maakonna uuendatud arenguvisioon

• Ida-Virumaa on aastaks 2035 uue teadmiste põhise 
kliimasõbraliku majandusmudeli arendamise tunnustatud 
eestvedaja

• Maakonnas on teadus-, haridus- ja ettevõtluskogukonna toel hästi arenenud 
kliimasõbralik rahvusvaheliselt atraktiivne ja mitmekesine ettevõtlus

• Maakonna elukeskkond on inimkeskne, kaasaegse ja kvaliteetse elu- ja 
teeninduskeskkonnaga ning aktiivse haridus-, töö-, kultuuri- ja spordieluga. 

• Maakond on seotud Soome lahe kasvupiirkonnaga kiirete ja kvaliteetsete 
raudtee, maantee, veeteede ja õhuühenduste sujuvalt toimivate võrgustike 
kaudu.



Just transition/õiglane üleminek

“an effective response to climate 

change will require a large-scale 

and relatively rapid disruption to 

existing systems”

(Seto et al 2016, p. 3)

“The transition will be just, 

or there just won’t be a transition”

(Timmermans, 2020, via klimadialog.de)

“better understand how 

‘Goliath’ can be 

weakened, eroded and 

destabilized”

(Geels 2014, p. 37)

“the urgency of sustainability 
transitions requires explicit 

analyses of active 
destabilisation”

(Kivimaa and Kern 2016)

Regime destabilisation[is] likely to gain 
salience on the political agenda: [if] 
policymakers are serious about limiting 
climate change to 2 °C, they will have to 
complement low-carbon innovation 
policies with active phase-out and 
discontinuation policies.,  Kungl and 
Geels 2018

But is being ‘just’ sufficient for 
transition?

How do we ensure ‘just 
transitions’ don’t become the 
new fossil fuel subsidies?

COP kokkusaamised ja kliimamuutuste 

juhtimine



Kliimamuutused on 

globaalne väljakutse, 

mille lahendusteks on 

lokaalsed tegevused!

Lahendamist vajavad küsimused/väljakutsed:

- Kuidas toota toitu vett ja mulda 

raiskamata?

- Kuidas toota energiat kasvuhoonegaase 

atmosfääri paiskamata?

- Kuidas kasutada maavarasid loodus-

keskkonda hävitamata?

- Kuidas toota asju uusi ressursse kasutusse 

võtmata?



OSALE

OTSUSTA

TEGUTSE

Tänan tähelepanu eest! 

Strateegia eelnõu ja lisadokumendid on leitavad:

https://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia-

muutmine

Ootame ettepanekuid kuni 31.01.2022. 

ivol@ivol.ee

Hardi Murula

Arendusjuht

Ida-Virumaa 

Omavalitsuste Liit


