
20.05.2020 Ida-Virumaa roheplaani ümarlaua koondvisioon Ida-Viru G plaani osas 
 
Ümarlaual osalesid erinevate osapoolte esindajad: kohalikud omavalitsused, 
ametiühingud, keskkonna- ja kodanikeühendused, ministeeriumid ja teised 
riigiasutused, kohalikud arenguasutused, ettevõtted. Visioon on koondatud 
rühmaaruteludel kirja pandud mõtete põhjal ning läbi arutatud suures ringis. 
 
I TAASTUVENERGEETIKA 
 

1. Ida-Viru maakonnas kasutatakse ära kogu olemasolevat potentsiaali 
taastuvenergia tootmiseks ja salvestamiseks, sh: 

a. Olemasolevat elektrivõrku; 
b. Ammendatud põlevkivikaevandusi kas hüdroakumulatsiooniks või 

veesoojusenergia rakendamiseks. 
2. Ida-Virumaa ei ole mitte ainult energiatootmise alaks, vaid siin toodetakse 

tuginedes olemasolevale energeetika-alasele kompetentsile ja tööjõule ka 
taastuvenergia ja energiasäästu vahendeid (nt päikesepaneelid, energisäästlikud 
ehitusmaterjalid jms) 

3. Taastuvenergeetika sektori töökohtade loomiseks tagatakse 
ümberõppevõimalused täna põlevkivitööstuses hõivatutele 

4. Ida-Virumaa on taastuvenergia kompetentsikeskuseks, kus kasutatakse ära juba 
olemasolevaid uurimis- ja õppeasutusi, nende tegevust toetatakse ja 
laiendatakse 

5. KOVide planeeringutega (ja riiklike regulatsioonidega) on loodud selge raamistik 
ja eeldused taastuvenergia arenguks ja sellesse investeerimiseks 

 
VAJAB UURIMIST:  

● Vesiniku ja eelrafineerimistehase vaheline seos: kas teine on esimese eelduseks 
ja kui jah, siis kuidas tagada C- ja G-plaani vaheline ühilduvus. 

● Töökohtade potentsiaali ja vajaduse väljaselgitamine taastuvenergeetika 
valdkonnas (sh arv ja töökoha profiil). 

 
 
II RINGMAJANDUS 
 

1. Kohalikel omavalitsustel on vajalikud ringmajanduse teemalised 
baaskompetentsid ja kaasavad oma tegevustesse valdkonnaeksperte. 

https://kliimadialoog.ee/umarlaud-3/


2. Kohalikud omavalitsused teevad ettevõtetega ja omavahel koostööd ning 
tagavad toorainena kasutatavate (olme)jäätmete kogumise ja ettevalmistamise 
nii inimestele kui ettevõtetele kasutajasõbralikult viisil. 

3. Kohalike omavalitsuste planeeringutega soodustatakse ja võimaldatakse 
ringmajanduse, eriti jäätmete vähendamise ja ringlussevõtuga seotud ettevõtete 
loomist (mitte ainult tööstusjäätmete, aga ka nt põllumajandusjäätmete 
kasutusele võtmiseks). 

4. Kohalikud omavalitsused vahendavad sektorite ja ringmajanduse kitsaskohtade 
põhiselt ettevõtjate ja innovatsiooni tugistruktuuride (sh kohalike kõrgkoolide) 
vahelist koostööd ja teevad ka omavahel selleteemalist koostööd. 

5. Kohalikud omavalitsused tagavad endiste tööstusalade ümberkujundamise, 
vältides võimalusel uut ehitustegevus looduslikel aladel. 

6. Kohalike omavalitsuse rahalisi vahendeid kasutatakse ringmajanduse 
edendamiseks (lisaks toetustele ka hanked jms). 

 
C-plaani sisendiks: 

1. Põlevkivisektori jääksoojuse ja kõrvalproduktide ärakasutamine (agropark jms) 
2. Rehvide kasutus õlitootmises 
3. Aheraine jm seni tekkinud jäätmete kasutuselevõtt (otsustada, kumma plaani 

osaks see on) 
 

VAJAB UURIMIST: 
● Investorite jaoks vaja luua kindlust selles osas, et vajalikku toorainet jätkub ka 

tulevikus 
● Analüüsida, kas ja kuidas saaksid omavalitsused panustada teenusepõhisele 

majandusmudelile üleminekut 
● Välja selgitada kohalike omavalitsuste kompetentsid ja selle puudujäägid 

 
III BIO- JA SINIMAJANDUS  1

 
1. Kohalikel omavalitsustel on vajalikud bio- ja sinimajanduse teemalised 

baaskompetentsid ja kaasavad oma tegevustesse valdkonnaeksperte. 
2. Kohalikud omavalitsused koostöös riigi ja teadus- ja arendusvaldkonna 

asutustega (ja üksteisega) suurendavad ettevõtjate sini- ja biomajanduse alaseid 
teadmisi: tutvustavad ettevõtjatele ja teistele huvilistele võimalusi, näiteid, 
eeskujusid, edukaid projekte meil ja mujal (nt Agroparki) 

1 Sinimajandus G. Pauli määratluse järgi kui laiem majandusmudeli muutus 



3. Kohalikud omavalitsused toetavad (võttes vajadusel eestvedaja rolli) kohalike 
ettevõtete, teadus- ja õppeasutuste koostööd bio- ja sinimajanduse valdkonnas, 
pidades silmas ressursside erinevate kasutuse võimaluste avardamist 

4. Kohalikud teadus- ja õppeasutused koostöös ettevõtjatega loovad bio- ja 
sinimajanduse kompetentsikeskuse koos ideid rakendavate klastritega (nt 
põlevkivi jääkreostuse puhastamine ökosüsteemi teenuste abil jms) 

5. Kohalikud omavalitsused toetavad uute bio- ja sinimajanduse valdkonna 
pädevusega inimeste kolimist piirkonda 

 
C-plaani sisendiks: 

1. Põlevkivikeemia arendamise, eriti innovatiivsete lahenduste toetamine 
2. Põlevkivitootmise jääkide ning põlevkivikaevanduste innovatiivsel viisil ära 

kasutamise toetamine 
 


