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4. detsembril toimus Ida-Virumaal Kukruse Polaarmõisas õiglase ülemineku teemaline ümarlaud.          
Kohal oli peaaegu 70 huvilist, kelle seas riigiasutused, ametiühingud, Ida-Virumaa kohalikud           
omavalitsused ja arenduskeskused, ettevõtted, teadlased, kohalikud elanikud, ajakirjanikud,        
vabaühendused ja mitmed teised osapooled. 
 
Toimusid arutelud ning neid sissejuhatavad ettekanded (slaidide nägemiseks klõpsa allolevatel          
linkidel) eri ekspertidelt. Sissejuhatuse aruteludesse tegid  
- Brieuc Posnic Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraadist, kes tutvustas ELi vaadet           
õiglasele üleminekule;  
- Mari-Liis Sepper Praxisest, kes andis ülevaate õiglase ülemineku rahastusvõimaluste esialgsest           
analüüsist (lõpliku aruandega saab tutvuda tuleva aasta alguses);  
- Magnus Urb Rahandusministeeriumist, kes rääkis ELi järgmise rahastusperioodi planeerimisest          
Eestis;  
- Hardi Murula Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidust, kes kirjeldas Ida-Virumaa praeguseid          
arengukavasid. 
 
Esimesena arutleti laudkondades koostöö teemal 
Leiti, et õiglane üleminek puudutab kõiki huvipooli ning nõustuti, et on vaja luua laiapõhjaline,              
kõiki osapooli kaasav õiglase ülemineku koostöögrupp. Kõik kohalviibinud huvigrupid olid          
huvitatud ka sellise grupi töös osalema. Selle töögrupi eestvedajana pakuti välja nii kohalikke             
kui riiki - mõlemal variandil on omad plussid ja miinused. Ühes laudkonnas välja pakutud              
kahetasandiline juhtimine saaks kombineerida mõlema valiku head küljed. Kohalikud ei saa           
hakkama ilma riigipoolse toetuseta ning neil ei pruugi olla piisavalt ressursse ja jõudu. Samas on               
tõenäolisemalt kohalike poolt juhitud protsess jätkusuutlikum. Kohalikel on siinsetest oludest          
parim teadmine ning ka motivatsioon elu paremaks muuta ja plaane ellu viia. Hea näitena toodi               
välja Ida-Virumaa arengukava koostamise protsessi, kus olid kõik huvirühmad hästi kaasatud. 
 
Pandi ka ette uue ametikoha või asutuse loomist (nt kohapealne sihtasutus, mida rahastab riik või               
ministeeriumis asekantsleri ametikoht), aga ka olemasolevate kohalike asutuste juhtrolli võtmist          
nagu Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit või Ida-Viru Ettevõtluskeskus. Valitsusele oleks seda          
ülesannet küll lihtne veeretada, kuid nagu mitmes laudkonnas nenditi - siiamaani on just riigile              
loodetud, kuid see pole end õigustanud. Vajadusest Ida-Virumaa piirkonda arendada on räägitud            
juba mitukümmend aastat, kuid konkreetseid tegusid on vähe. Ehk oleks siin aeg kohalikel             
initsiatiiv enda kätte võtta? Vajalik oleks kaasata eksperte ja tutvuda teiste Euroopa            
piirkondadega, kus on sarnased olud ja väljakutsed (näiteks Slovakkias, kus samuti alt-üles            
protsess toimis). Selge, et riik peaks koostöögruppi tunnustama, et sellel oleks ka mõju. On vaja               
ära otsustada, kes ja kuidas koostööd veab ning tagada selle jätkusuutlik rahastamine.  
 
Tunti puudust ka visioonist ning selgemast arusaamast, mida üleminek Ida-Virumaa jaoks           
tähendab - kuhu peaks jõudma ja kas see tähendab tingimata ka õlitööstusest väljumist? See              
aitaks ka osalejatel selgust saada, mis võiks olla nende roll üleminekul. Oleks hea panna paika               
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õiglase ülemineku strateegia ja plaan, mille koostamiseks pakub toetust ka Euroopa Komisjon.            
Oluline on, et kõik saavad ühtemoodi aru, millist plaani ja mille jaoks koostame ning kuidas               
tulevikus ellu viime.  
 
Teine arutelu keskendus seitsmes teemalaudkonnas õiglase ülemineku tegevustele ja         
rahastusvõimalustele.  
 
Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted 
Arutlejad nentisid, et kohapeal puudub ajalooline taust olla ettevõtja, samas noorte seas on             
maailmavaade muutumas. Vajalik oleks jätkuv ettevõtluskoolituse pakkumine noortele,        
inkubatsioon. Samuti on tähtis investeerimine haridussüsteemi ja teadlikkuse tõstmine.         
Suurtööstuste kõrvale paralleelselt oleks vaja luua väikseid ettevõtteid, kuid mitte ainult           
idufirmasid. Ida-Virumaa arengukavas on visiooniks, et piirkonnast saaks turismisihtkohana teine          
regioon Eestis. Samuti võiks tekkida teaduspõhised ettevõtted seoses põlevkivi või põlevkivi           
pärandiga. Audio-visuaalse kunsti sektori arengut toetab juba praegu Viru filmifond ning sellel            
suunal on plaanitud veelgi tegevusi. Toodi välja mitmeid rahastusprogramme, leiti, et hea oleks             
suunata rohkem fookust väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning teadus- ja           
arendusmeetmetele. Programmid on tihti taotlejate jaoks keerulised ja mahult väikesed, seega           
neid fonde oleks vaja lihtsustada ja suurendada toetuse saajate ringi. 
 
Välisinvesteeringud ja tööstus 
Eesmärk on majanduse mitmekesistamine - selleks tööstusinvesteeringud või teenusmajandus.         
Suurtööstuse ettepanek on CO2 kinnipüüdmine ja kasutamine teistes ettevõtlustes sisendina,          
rafineerimistehase juurde luua vesiniku tootmise tehas. Tuleks luua ca 200 tööstusettevõtet           
keskmiselt 35 inimesega igas ettevõttes. Teine valdkond investeeringuteks on info- ja           
kommunikatsioonitehnoloogia. Siin on võimalus alltöövõttu teha ja luua uuenduslikke ettevõtteid.          
Kolmas teema on teenindus ja turism - selle soodustamiseks oleks vaja teha piiriületamine             
lihtsamaks.  
 
Elamufondi soojustamine ja ümberkujundamine, küttelahendused 
Oluline on ümberasustamine ja ümberasumine - tuvastada (linnasisene) keskus, see ümber ehitada            
ja atraktiivseks muuta. Märksõnaks on linnade kahanev planeerimine ja regionaalne jaotus           
maakonna sees - eesmärk on, et inimesed liiguksid maakonna sees, mitte maakonnast välja.             
Elamute soojustamine - Kredex küll toetab, aga võiks olla regionaalsed erisused (Kredex võiks             
vaadata oma toetuse andmise tingimused selle pilguga üle). Lisaks aidata (nt nõustamisteenusena)            
inimesi, kellel on soov oma eluaset soojustada ja vajavad laenu saamiseks käendust. Uuteks             
küttelahendusteks põlevkivienergeetika jääksuoojuse asemel oleks näiteks päikeseenergia. Kui on         
vähem ülalpeetavat taristut, on ka vähem kulusid. 
 
Haridus ja teadus, tehnoloogia ja innovatsioon 
Vajalik on määratleda, millist probleemi on vaja lahendada, panna kokku pädev töörühm            
teadlastest. Oluline on regionaalsete kolledžite tugevdamine ja jätkusuutliku rahastuse tagamine          
riigieelarvest. Ettepanek on luua piirkondlik teadusnõukogu, nt loodava haridusklastri juures,          
mille ülesandeks võiks olla muu hulgas õiglase ülemineku visiooni hindamine ja hilisem üle             

 



vaatamine vastavalt uuenenud oludele. Ideedest tulid arutlusele CO2 kinni püüdmine ja           
kasutamine, olemasolevate ja tekkivate tööstusjäätmete taaskasutamine ringmajanduses, tööalaste        
oskuste ja ootuste kaardistamine. Leiti, et vajalik on uute maavarade kasutusele võtmisel kõikide             
kaasnevate mõjude hindamine, hariduse kvaliteedi tagamine erinevatel astmetel ning         
ettevõtlikkuse tõstmine. 
 
Elukeskkond ja taristu 
Vajalik on tagada õiglane üleminek võrdselt kõigile, nt nii maa- kui linnaelanikele. Samuti on              
tähtsad töökohad - hetkel on probleem odav võõrtööjõud, sest ettevõtjad eelistavad neid            
kohalikele. Elukeskkonna poolest on oluline turvalisus, mida saab tagada nt linnas           
turvakaamerate süsteemi juurutamisega. Samuti on olulised paremad vabaaja veetmise         
võimalused ja puhta õhu ning vee tagamine. Õhukvaliteeti saaks paremini seirata nt mobiilsete             
jaamadega. Kinnisvara väärtust on vaja tõsta, milleks tuleks kortermaju rekonstrueerida ja           
tühjasid maju likvideerida. Selleks on Rahandusministeeriumis ka vastav programm. Ka tulevikus           
soojusenergia tagamiseks on vaja ehitada uus soojuselektrijaam. Nende ettepanekute elluviimine          
tooks noori Ida-Virumaale, paraneks elanike tervis ja turvalisus ning üleüldine elujärg.  
 
Tööhõive ja oskused 
Arutelu läks üle ettevõtluse edendamise peale, kuna arutlejad (töötukassa ja ametiühingute           
esindajad) olid ühel meelel, et kui ei ole töökohti, siis ei ole ka mõtet inimesi ümber õpetada.                 
Põlevkivisektoris töötavad inimesed ei ole “ettevõtjaks sündinud” ning seega ei julge suurem osa             
neist ettevõtte alustamise riski võtta - neil ei ole selles valdkonnas kogemusi ja teadmisi. Samuti               
pole aega seda õppida, sest muudatusi on vaja kiiremini. Töökohad võiks olla tööstuses, kuid              
kaevurid ja energeetikud on valmis töötama ka mujal, kui see oleks võimalik samaväärsete             
palkadega. Põhiprobleemina toodi välja, et ettevõtted ei saa investeerida, kuna pangad ei anna             
Ida-Virumaale laenu. Siin oleks vaja toetust riigilt (nt garantiisid pankadele). Vaja oleks            
motiveerida ettevõtteid just siia tulema (nt maksuerisused või paremad tingimused). Samuti toodi            
välja vajadus riigi ja ettevõtjate vaheliste probleemide mõistlikuks lahendamiseks, et ettevõtlus           
jõuaks piirkonda ilma viivitusteta. Leiti, et hea oleks, kui praegused tööandjad saaks ümber             
orienteeruda uutele tegevusaladele. Oleks vaja näiteid, kas selline üleminek on mujal toiminud,            
kas see on pikas plaanis jätkusuutlik ja kui palju töökohti uus tegevusala tooks. Ideaalis võiks uus                
töökoht olemas olla juba enne, kui vana ära kaob, et oleks võimalik sujuvalt uuele kohale üle                
minna. Ettepanek on, et peaks olema võimalik õppida juba töötamise ajal, näiteks motiveerida             
ettevõtet lubama töötajal paar päeva nädalas õppimas käia ja uueks tööks ette valmistuda. 
 
Taastuvenergia ja salvestuslahendused 
Visiooniks on üleminek taastuvenergiale, sh küttelahendustes. Samuti on tähtis taastuvenergia          
arendustegevuse toetamine Ida-Virumaal ja tehnoloogiline areng, teadustegevus, nutikate        
lahenduste otsimine ja arendamine. Tegevuste ettepanekutena toodi välja ümberõpe (Ida-Viru          
töötajate rakendamine mujal, nt kus praegu töötavad ukrainlased, poolakad, sh päikeseparkide           
paigaldamises, mis annaks kiireid töökohti); elamute korrastamine ja soojustamine;         
taastuvenergia investeeringute Ida-Virumaale toomine (tuule- ja päikesepargid);       
salvestuslahenduste loomine Ida-Virumaale (sarnaselt Paldiskile); tuulikute osade (nt        
vundamentide) ehitamine Ida-Virumaal, hooldamine jne; tehnoloogiliste innovatsioonide       

 



soodustamine Ida-Virumaal. Kuna on teada, et EL rahastab hea meelega taastuvenergiaga seotud            
projekte, siis tooks selle valdkonna arendus piirkonda uut raha. 
 
Kokkuvõtlikult võimalikest rahastusallikatest 
Lisaks ELi uue eelarve vahenditele kasutamisele (Õiglase Ülemineku Fond, Regionaalarengu          
Fond, Ühtekuuluvusfond, Sotsiaalfond jne) toodi mitmes lauas välja vajadust suuremal määral           
keskkonnatasud Ida-Virumaale tagasi suunata (nt kõik tasud võiksid minna otse kohalikule           
omavalitsusele). Samuti pakuti välja CO2 enampakkumistulu kasutamist ja sotsiaalse partnerluse          
võimalusi (ettevõtted, kogukonnad ja kohalikud omavalitsused). Ettevõtluse arendamise koha         
pealt on mitmeid riiklikult rahastatud programme, nt starditoetus, arendusosakud,         
rakendusuuringute programm, kasvuprogrammid, samuti piirkondliku konkurentsivõime      
tugevdamise programm ja LEADER programmid. Programme on seega piisavalt, kuid üleüldiselt           
on regiooni aktiivsus rahastuse taotlemisel tagasihoidlik, sest võimekus neid taotleda ja kasutada            
on madal. Teiselt poolt tuli välja, et käimasoleva ELi rahastusperioodi vahenditest on palju             
liikunud just Ida-Virumaale.  
  
Päeva kokkuvõtteks võib öelda, et üheskoos astuti oluline samm edasi - kõik osapooled nägid              
vajadust laiapõhjalise ülemineku koostöögrupi moodustamiseks. Järgmiseks oleks vaja minna         
mõttest teostuseni, sealhulgas tasuks liituda Euroopa Komisjoni algatatud Üleminekuplatvormiga,         
õppida teiste riikide kogemustest, koostada üleminekuks visioon ja plaan. Ümarlaual arutletud           
õiglase ülemineku tegevused saavad olla sellele sisendiks, kuid loomulikult vajab õiglase           
ülemineku visiooni ja tegevuskava koostamine veel laiapõhjalisi konsultatsioone, mis         
loodetavasti saavad olema osaks koostöögrupi tegevusest. Edasi saab minna Ida-Virumaa          
arengukava uuendamise protsessiga, kus võiks õiglase ülemineku tegevuskava sees olla.  
 
 
 
Kokkuvõtte koostas Piret Väinsalu, Eestimaa Looduse Fondi kliimaekspert 
 
Ümarlauda korraldasid keskkonnaühendused Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus        
ning Eesti Roheline Liikumine koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga. Sündmust toetas          
Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI) projekti “Kliimamuutus ja Eesti energeetika tulevik” raames. 
 

 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-regions-transition#content-heading-1

