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Kollektiivne pöordumine
Eesti vajab polevkivienergeetikast vàljurnise
strateegiat ehk POXITit

Lugupeetud komisjoni esimees
Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas keskkonnakomisjoni khja ja kollektiivset poordumist ,,Eesti
vajab pölevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk POXITit” oma 10.09.2018 istungil.
Komisjoni istungil osalesid MTU Festi Rohelise Liikumise juhatuse liige ja Taastuvenergia
kojajuhataja Mihkel Annus, MTU Eesti Rohelise Liikumise energiaekspezt Teet Randrna, Eesti
Elektñtöostuse Liidu tegevjuht TOnis Vare, Sotsiaalministeeriumi toöhöive osakonna nãunik
Annika Sepp ja rahvatervise osakonna nOunik Ramon Nahkur fling Majandus- ja
Kommunikatsioonirninisteeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman.
Sotsiaalkornisjoni arvates on töstatatud teema oluline ja poordujate mure on pôhjendatud fling
probleemide lahendamiseks oleks vaja kaaluda erinevaid aspekte. Komisjon keskendus oma
arutelus eelkoige toöhñive ja tervisega seotud teemadele kuna sotsiaalkomisjonil puudub
kompetents teiste teemade valdkonnas.
Sotsiaalministeedumi esindaja andmetel on toohoive ja töötuse seisukohast tegemist tundliku
piirkonnaga. Kui registreeritud töötus kogu Eestis on alla 5%, siis Ida-Virumaal oh 2017. aastal
tile 10%. Kaevandamises on viimase 10 aasta jooksul tookohtade arv langenud 10 000-It 2000Ic. Seejuures on osa sektoñ tööjöust vtiljunud toöturult vanuse töttu. Tulenevalt sellest on
sektoñ esindajad mures kajärelkasvu pflrast, kuna tekkinud on kuvand, et sektor on sulgemisel
ning noortel ei ole motivatsiooni ja teadmist, et tegemist on valdkonnaga, mida yolks tegelikult
Oppima minna. POlevkivisektori töötajate palgad on uldiselt kOrgemad, kui Eesti keskmine
palgatase, mis teeb nendele inimestele uute töökohtade leidmise keerulisemaks. Muutused
sektoris toirnuvad pidevalt ning sellega on tOOpoliitikat kujundades ka arvestatud. Kindlasti
teeb asja lihtsamaks see, et energeetika ja pOlevkivi sektoH ettevOtted on suurettevOtted fling
neil endal on arvestatavad ressursid kooliwseks ja tööjOu arendamiseks.
Lisaks pakub ka Festi TOOtukassa teenuseid inirnestele, kelle töokoht oti ohus sektori arengute
tOttu vOi enda ten’ise tOttu. Sellistel inimestel on vOimalik minna uusi oskusi arendama. Lisaks
on Iähiajal plaanis esitada ettepanek, et Iuua piirkondlik meede, mis teatud mãäral asendaks
Ida-Virumaa töokoha loomise toetust.
Rahvatervise aspektist lahtuvalt on tegemist komplekse piirkonnaga, kus on ka pärandreostus,
tOostusmOjud, riskikäitumine jne. Uue pOlevkivi arengukava raames on ette nähtud uued
tervisemOju hindamise tood, mis peaks pOlevkivi ja tervisemOju mOju täpsemalt vulja tooma.
Plaanis ltibi viia biomonitooring pOlevkivi sektoriga kokku puutuva elanikkonna seas. Samuti
on kavas uudda joogivee kvaliteeti pOlevkivi sektodle omaste saasteainete suhtes. Lisaks
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uufltakse laste sünniregistri andmeid (enneaegsed sunnitusedja laste kaal) fling toötatakse vaija
metoodika, millega seostada vflhisOhu seisundit ja laste tervise mOju.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja sônul on pôlevkivienergeetika
muuturnise protsess juba käimas. Hiljuti on vastu voetud kaks strateegilist dokumenti:
kliimapoliitika pohialused ja energiamajanduse arengukava (ENMAK) aastani 2030. Need kaks
dokumenti rnäãravad suuresti ära, milline saab olema pOlevkivi energeetika roll 2030. nasta ja
2050. aasta perspektiivis. ENMAK-i koostamine kestis aastaid fling see käsitleb ka
taastuvenergia küsirnusi. Eesti on juba täna Euroopa Liidu esimese kumne riigi hulgas taastuva
osakaalu poolest ja saavutab tänaste prognooside järgi 31,32% taastuvenergia osakaalu kogu
energia bilansis. 2030. aastaks on eesrnàrk vöetud saavutada 50% taastuvenergia osakaalu.
Tehnoloogia arenguga rnuutub polevkivienergeetika pubtamaks ja keskkonda säflstvamaks.
Sektori tehnoloogia areng on viinud sinnarnaani, et ka kaevurite hulk on vähenenud. lihtne töö
muutub targaks tooks.
Komisjoni arvates
on lda-Virumaa tundlik piirkond fling komisjon näeb riske, et see vOib
tööturu olukorda oluliselt halvendada. Tegemist on nhigi keerulise piirkonnaga fling sinna
lisapinget juurde panna oleks vastutustundetu. Progress toimub igas sektoñs ja igal pool ning
pãlevkiviga tegelernine kui selline ci kao ära ka 30 aasta pärast. Polevkivisektor ci kao, vaid
muutub puhtamaks. Keskkonnakornisjon peaks kollektiivset pöordumist edasi arutama
arvestades erinevate valdkondade möjusid.
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