Keskkonnaministeeriumi valitsemisala 2018. aasta tegevuskava täitmise aruande lisa
Tulemusvaldkond: Keskkond
Valdkonna peamine poliitikakujundaja ja tegevuste elluviija on Keskkonnaministeerium tihedas
koostoos teiste ministeeriumidega.
Üldeesmärk: Vastutustundliku suhtumise kujundamine loodusesse ning Eesti inimestele puhta
ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna tagamine.
Valdkonna lühianalüüs
Keskkonna tulemusvaldkonna jatkuvaks valjakutseks on tasakaalu leidmine keskkonnakaitse ja
keskkonnakasutuse eesmarkide saavutamisel. Tulemusmoodiku „Looduse mitmekesisuse ja
loodusressursside kaitstus (kaitstavate alade pindala osakaal maismaast)“ kavandatud 2018.
aasta sihttase (vahemalt 18,7%) uletati monevorra (18,8%). Moodiku saavutustase liigub
kasvavas trendis (2015. a osakaal 18,5%). See naitab, et meil on looduslikku rikkust, mille
sailitamiseks ja kaitsmiseks on tehtud olulisi tegevusi ning iga aastaga lisandub uusi maismaa
alasid kaitsealade hulka. 2018. a kinnitati 31 Vabariigi Valitsuse maarust ja uks keskkonnaministri
maarus loodusvaartuste kaitse tagamiseks. Kaitsekorralduskavadega on kaetud pindalaliselt 86%
Natura 2000 loodusaladest ja 69% linnualadest. 2018.a joustus looduskaitseseaduse muudatus,
millega loodi uus rahvuspark – Alutaguse rahvuspark – Ida-Eesti soo-, metsa- ja rannikumaastike
ning parandkultuuri kaitseks.
Tulemusmoodiku „Kasvuhoonegaaside summaarne heitkogus kauplemissusteemi valistes
sektorites“ 2018. a prognoos naitab, et 2018. aastaks seatud piirmaara (5,96 miljonit tonni CO2
ekvivalenti) taidab Eesti osaliselt (selgub loplikult 2020. a inventuuriga), kuid see ei mojuta
perioodi loppeesmargi uldist taitmist (hoida KHG heitkoguste kasvu 11% piires 2020. aastaks
vorreldes 2005. a tasemega). 2018. a puudujaak tekib, kuna Euroopa Komisjon arvutas
ajakohastatud andmetele tuginedes umber liikmesriikide 2017-2020 piirtasemed ja lubatud Eesti
kogused kahanesid. Prognoositud 2018. a heitkoguste tase on 6,15 mln t CO2 ekv, mis on kull
vaiksem eelmistest aastatest, kuid uletab umberarvutuste tulemusena seatud piirmaara. Samas
voimaldab valdkonda reguleeriv otsus (nr 406/2009/EÜ) seda puudujaaki katta Eesti varasemate
aastate heade tulemuste ehk uhikute ulejaagi arvelt.
Tulemuste analüüs
Keskkonnaministeerium alustas 2021.-2030. aasta metsanduse arengukava (MAK2030)
koostamist, kuhu kaasatakse metsanduse eksperdid, teadlased ja huviruhmad. Metsanduse
arengukavaga soovitakse saavutada laiapohjaline uhiskondlik kokkulepe jatkusuutliku
metsanduse suunamiseks, arvestades nii rahvusvahelisi kohustusi kui erinevate valdkondade
aspekte. Kokkuleppe aluseks on piisavalt lahti kirjutatud strateegilised arengustsenaariumid, mis
koostatakse arengukava koostamise kaigus. Arengukava koostamine peab olema avatud, kaasav,
teadmistepohine ja tasakaalustatud.
Keskkonnaministeeriumi tellitud keskkonnateadlikkuse uuringust selgub, et 84% Eesti elanikest
hindab Eesti keskkonnaseisundit heaks, uksnes 9% peab seda vaga halvaks. Samal ajal peab 93%
elanikest keskkonnasaastlikku eluviisi oluliseks, sealjuures 41% vaga oluliseks.
Keskkonnasaastlikult elama motiveerib inimesi nii oodatav kasu tervisele kui ka keskkonnale,
selgus uuringust. Keskkonnateadlikkuse ja -hariduse suunamiseks valmis 2018.a sugisel
Keskkonnaministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostoos tegevuskava aastateks
2019-2022, mis annab sisu ja suuna jargnevate aastate tegevusele.
Koostoos Maaeluministeeriumiga alustati Pollumajanduse ja kalanduse arengukava aastani 2030
koostamist. Arengukava koostamise eesmark on aidata kaasa Eesti pollumajanduse, kalanduse,
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vesiviljeluse ja toidutoostuse arengule ja konkurentsivoime kasvule, maa- ja rannapiirkondade
tasakaalustatud arengule, taimede ja loomade hea tervise hoidmisele, toiduohutuse tagamisele
ning puhta keskkonna ja liigilise mitmekesisuse sailimisele.
Detsembri lopus esitati Euroopa Komisjonile Eesti riikliku energia- ja kliimakava aastani 2030
eelnou (edaspidi REKK 2030). Dokument annab Euroopa Komisjonile ulevaate Eesti plaanidest
kliimamuutuste leevendamiseks ja energiamajanduses aastani 2030.
Alustati „Teatavate ohusaasteainete heitkoguste vahendamise riikliku programmi aastateks
2020–2030“ (ohusaasteainete vahendamise programm) koostamist, eesmargiga vahendada
vahendama aastateks 2020 ja 2030 vorreldes 2005. aasta tasemega ohusaasteainete heitkoguseid:
vaaveldioksiid (SO2) 32% (2020) ja 68% (2030), lammastikoksiidid (NOx) 18% ja 30%, eriti
peened osakesed (PM2,5) 15% ja 41%, ammoniaak (NH3) 1% ja 1% ning mittemetaansed
lenduvad orgaanilised uhendid (LOÜ) 10% ja 28%.
2017. aasta detsembris valiti Eesti keskkonnaminister ÜRO keskkonnaassamblee presidendiks.
ÜRO Keskkonnaassamblee (ÜNEA) on korgeim maailma keskkonnakusimuste otsustamise
foorum, mis koguneb igal paaritul aastal Keenias Nairobis. Oma ÜRO keskkonnaassamblee
eesistumise perioodil (2018-2019 kevad) puhendus Eesti innovatsiooni tahtsustamisele ja
uudsete lahenduste levitamisele. Sellega argitati ÜRO liikmesriike votma kasutusele
keskkonnahoidlikke uuenduslikke lahendusi, ennekoike tehnoloogilisi. Samuti on
keskkonnaassamblee arutelude fookuses olnud keskkonnaandmete korrastamine ja nende koigile
kattesaadavaks tegemine.
Eesti keskkonnakasutuse valismojude rahasse hindamise analuus on joudnud II etappi, kus
viiakse labi majanduslik analuus uhiskonna kuludest, mis kaasnevad valisohu ja veesaastega,
lohnahairingutega, veevotuga pinna- ja pohjaveest, muraga ning taimekaitsevahendite ja vaetiste
kasutusega. Üuringu II etapp valmib juulis 2019 ja parast seda hakatakse koostama
keskkonnatasude susteemi uuendamise analuusi. 2019. a detsembris esitatakse Vabariigi
Valitsusele ettepanekud keskkonnatasude susteemi uuendamiseks.
2018. aastal muudeti keskkonnatasude seadust ja sellest tulenevalt ei laeku alates 2019.a 1.
jaanuarist SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otse keskkonnatasusid vaid rahastus
kaib labi Keskkonnaministeeriumi eelarve. Selle muudatuse tulemusena ei taotle
Keskkonnaministeerium ja tema allasutused edaspidi riiklike kohustuste taitmiseks enam raha
KIK-st, vaid rahastus toimub labi Keskkonnaministeeriumi eelarve. Teise suurema muudatusena
saavad alates 2020. aasta 1. jaanuarist kohaliku omavalitsuse uksused, kus asuvad polevkivi
tootlemise ettevotted, polevkivi kaevandamisoiguse tasust 0,08 eurot uhe kaevandatud polevkivi
tonni eest ning need kohaliku omavalituse uksused, kus ladestatakse polevkivi lend- ja koldetuha
0,08 eurot nende jaatmete korvaldamise saastetasust.
Samuti muudeti 2018.a seni ajutisena kehtinud polevkivi tasustamissusteem tahtajatuks ning
kehtestati uus astmestik lahtuvalt 1% vaavlisisaldusega raske kutteoli maailmaturu eelmise
kvartali keskmisest hinnatasemest.
Keskkonnaministeeriumi tellitud finantsgarantii uuring, mis valmis augustis 2018.a, naitas, et
suur osa ettevotteid ei ole end kindlustanud juhtumiteks, kus neil voib tekkida rahalisi kohustusi
keskkonnareostuse voi keskkonnavastutuse kohustuste taitmisel ja seetottu jaetakse tihti riigi
kanda miljonitesse eurodesse ulatuvaid kohustusi. Selle probleemi lahendamiseks on otstarbekas
kehtestada teatud valdkondades (ennekoike jaatmete ladustamine) finantsgrantiid, kuid see
nouab veel taiendavaid analuuse.
Keskkonnaminister kinnitas rehvihakke lakkamise maaruse, mis voimaldab edaspidi lahendada
vanarehvide kuhjumise probleemi ning loob neile voimaluse luua olitootmises rohkem vaartust.
Sellega lahendatakse suur pikaajaline keskkonnaprobleem ja luuakse noudlus ka praegu tekkivate
rehvide tohusaks kaitlemiseks.
2018. aastal on tehtud mitmeid suuri investeeringuid valisvahenditest pikaajaliste eesmarkide
saavutamiseks:
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Ühtekuuluvusfondi meetme raames on kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamiseks
ning taastamiseks 2018. a jooksul tehtud kokku väljamakseid 8,5 miljoni euro ulatuses.
Kokku on lõpetatud 81 projekti kogusummas 6,1 miljonit eurot. Kõikide perioodi jooksul
teostatud tegevuste abil on seisundi parandamiseks toetust saanud elupaikade
kogupindala 1287 hektarit ning soetatud, rajatud ja rekonstrueeritud objektide arv seoses
kaitstavate liikide või elupaikadega on 1073.
Ühtekuuluvusfondi meetmest „Veemajandustaristu arendamine“ rahastati 2018. aastal
elanikele kvaliteetse joogivee ja reovee nõuetekohase kokku kogumiseks ning
puhastamiseks 6 veemajandustaristu arendamise projekti kogumahus 11,3 miljonit eurot
ning ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga liitumiseks 837 projekti, kogumahus 2,4 miljonit
eurot. Välja maksti 2018. aastal projektidele toetust 9,1 miljonit eurot. Kokku on perioodi
jooksul rahastatud 1019 projekti, millest eraisikuid ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga
liitumiseks 1001 projekti ning veemajandustaristu arendamiseks 18 projekti,
kogusummas 63,7 miljonit eurot ja välja makstud 13,3 miljonit eurot.
Tarbijate osakaal, kes saavad ühisveevärgist nõuetele vastavat joogivett, on esialgsete
prognooside kohaselt planeeritud tasemel (99%) ning eesmärk tagada aastaks 2019
kõigile ühisveevärgist tarbijatele nõuetele vastav joogivesi on saavutatav. Eelkõige aitab
eesmärgi saavutamisele kaasa suuremahuliste projektide rahastamine piirkondades, kus
varasemalt ühisveevärk ja -kanalisatsioon puudus, nagu Keila-Jõe reoveekogumisala
veemajandusprojekt Saku ja Kohila vallas ning Laulasmaa ja Türisalu reoveekogumisala
Lääne-Harju ja Harku vallas. Ühtekuuluvusfondi meetmest alustati 2018.a
esmakordselt eraisikute liitumise toetamist ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga või
kogumismahutite rajamist üle 2000 ie reoveekogumisaladel. Programmi tulemusel sai
2018. aastal 2000 inimest kvaliteetse joogivee ja nende reovesi koguti ja puhastati
nõuetekohaselt. Programm jätkub ka järgmisel aastal, sest vajadus on liita ühisveevärgiga
veel üle 20 000 kinnistu ehk ca 48 000 inimest.
2017. a kevadest alates makstakse Maaeluministeeriumiga saavutatud kokkuleppe alusel
„Maaelu arengukava 2014-2020“ vahenditest toetust 400 tuhande euro ulatuses
väljaspool Natura 2000 alasid rangelt kaitstavate metsade omanikele. Väljaspool Natura
2000 alasid olevate rangelt kaitstavate metsade kohta taotleti 2018. aastal 495
metsaomaniku poolt toetust 3 692 hektarile. Toetus makstakse välja 2019. aastal.
Riik ostis Sindi paisu AS-ilt Raju 2015. aasta aprillis selleks, et algust teha praktiliselt
hävinud Pärnu jõe lõhepopulatsiooni taastamisega, millega Eesti lõhede arvukus
kahekordistuks. Keskkonnaagentuur alustas seejärel Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
võimendusel projekti „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine“ elluviimist. 2018.a
novembris avati aastakümneid paisu tõttu kinni olnud rändetee kaladele. Paisu avamisel
avaneb kaladele praeguse 14 kilomeetri asemel ligi 100 kilomeetri pikkune jõelõik, lisaks
kõik Pärnu jõe lisajõed, kuni neil asuvate rändetõketeni, mis osaliselt leiavad Sindi paisuga
sama projekti raames lahenduse.

Ressursikasutuse poolest on Eesti olukord paranenud ning kodumaine materjalitootlikkus (SKP
ja kodumaise toormekasutuse suhe) on 2018.a planeeritust tasemest (0,45 eur/kg kohta)
esialgsete prognooside kohaselt korgem (0,52 eur/kg kohta), samas EL-is on see naitaja endiselt
uks madalamaid. Eesti ressursitootlikkuse tostmiseks rakendab Keskkonnaministeerium
Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014–2020 struktuuritoetuste vahenditest meedet „Ettevotete
ressursitohusus“, mille eesmark on muuta toostussektor senisest energia- ja ressursitohusamaks,
edendada loodusressursside kasutust vahendavaid tehnoloogiaid ja tootmismeetodeid ning
suurendada investeeringuid tehnikasse, et sailitada konkurentsivoimeline toostusbaas. Meetme
alla
kuulub
neli
tegevust:
teadlikkuse
tostmine,
spetsialistide
koolitamine,
auditite/ressursikasutuse analuuside tegemine ja investeerimine. 2016-2018. aastal korraldati
teavitusurituste sarju nii uldiste pohimotete kui ka spetsiifiliste teemade kohta (naiteks jaatmed,
energia, digitaliseerimine), 49 ressursikasutuse spetsialisti on koolitatud, 54 auditit on lopetatud
ja 31 investeeringutaotlust positiivse otsuse saanud (toetuse kogumahus ca 25 miljonit €). Lisaks
keskkonnahoidlikele tehnoloogiatele tuleb tahelepanu poorata ka taastuvale energiale ja
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rohelisele transpordile. Jaatmete korduskasutuseks ettevalmistamise ja ringlussevotu (sh
jaatmejaamade rajamine) tegevuste all on toetatud 15 projekti (toetuse maht 10,3 miljonit €).
Peamised kitsaskohad
2018.a prognoosi kohaselt on olmejäätmete ringlussevõtu osakaal 28% ning kavandatud
sihttaseme (45%) saavutamine endiselt üks suurimaid keskkonnaalaseid väljakutseid. Kuna
olmejäätmete ringlussevõtu taseme täitmine ei ole õnnestunud, ei täida Eesti EL poolt aastaks
2020 seatud 50%-list ringlussevõtu kohustust. Oluliselt peab suurenema olmejäätmete liigiti
kogumine tekkekohal, st elanikud peavad hakkama rohkem tähelepanu pöörama eelkõige
biojäätmete ja pakendijäätmete eraldi kogumisele. Soodsamate ja suurte käitlusvõimsuste
olemasolu tõttu eelistatakse ringlussevõtule olmejäätmete põletamist ja jäätmekütuse tootmist.
Probleemi lahendamiseks on välja töötatud ning kavandamisel mitmeid meetmeid, mis aitaksid
luua jäätmekäitluseks sobivama majandusliku keskkonna uue jäätmekäitluse hinnastamise
astmestiku abil. Eesmärk on saavutada olukord, kus jäätmete ringlussevõtt oleks odavam
põletamise ja ladestamise kõrval ning suurendaks seega jäätmekäitlejate motivatsiooni
korraldada olmejäätmete liigiti kogumine efektiivsemalt.
Reovee kogumise ja puhastamise osas nouetele vastavate ule 2000 ie koormusega
reoveekogumisalade osakaal on 94,7% (sihttase 93%), kuid nouetekohase reovee kokku
kogumisega on jatkuvalt probleeme, seetottu tuleb rakendada taiendavaid meetmeid asjakohaste
kohtkaitlussusteemide rajamiseks voi uhisveevargi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajalike
torustike ehitamiseks.
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