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SISSEJUHATUS 
 

Käesolev magistritöö kätkeb endas Ida-Virumaale Lüganuse valda planeeritava 
Eesti Energia Kaevandused opereeritava Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduse ja 
sellega seotud rajatiste detailplaneeringu edasiarendust, mille eesmärk on 
põhjalikum ja laiahaardelisem kontaktvööndi ja sotsiaalse keskkonna analüüs, 
mille tulemusena selgitab autor välja parima plaanilahenduse 
kaevandusrajatiste paiknemiseks ja võimalused Aidu karjääri taaskasutusse 
võtmiseks maastikuarhitektuursest ja sotsiaalsest aspektist vaadelduna. 

Töö eesmärk on: 

• Leida looduskeskkonnast lähtudes optimaalseim lahendus Uus-Kiviõli 
kaevanduse ja Aidu tööstusterritooriumi vahelise kaevise lintkonveieri 
paiknemiseks; 

• Pakkuda välja alternatiivne lahendus Uus-Kiviõli kaevanduse tööstusala 
(maapealsete rajatiste) asendiplaanilisele paiknemisele; 

• Säästlike energiatootmise tehnoloogiate kasutamise võimaluste 
analüüsimine; 

• Selgitada välja vajadus ja pakkuda lahendus mehaanilise 
rekultiveerimise parendamiseks ja bioloogilise rekultiveerimise 
täiendamiseks, võimaldamaks maksimaalse arvu biotoopide ja liigilise 
mitmekesisuse teket; 

• Võimendada Aidu karjääri rekreatiivset väärtust läbi teenustevõrgustiku 
loomise 

 

Uus-Kiviõli kaeveväljal on maavara kaevandamine ette nähtud suletud meetodil, 
mis ei avalda otsest hävitavat mõju maapinnal nähtavale ja tajutavale 
looduskeskkonnale ja pinnavormidele, kuid millel on siiski oluline mõju 
kaevanduse kohale jäävale elukeskkonnale. Kuigi selle piirkonna elanikele on 
üldjuhul teada, et nad elavad kaevanduspiirkonnas ja maavarale peab olema 
tagatud ligipääs, siis kaevandamise meetodid ja nende tekitatud häiringud 
põhjustavad sotsiaalseid probleeme ja konflikte osapoolte vahel, mille 
leevendamise võimalusi käesolev töö üritab välja selgitada ning 
planeeringulahendusse implementeerida. 

Teine ülesanne on uus kaevandus koos selle infrastruktuurirajatistega 
planeerida selliselt, et see moodustaks võimalikult harmoonilise koosluse 
endise Aidu karjääri territooriumile kavandatavate objektidega. Planeerimis- ja 
osaliselt juba ehitusjärgus on vahetus läheduses asuv Aidu veespordikeskus, 
kuhu rajatakse sõudebaas koos tugistruktuuridega. Sellest idasse, kaevanduse 
teise tiiba, jääb Kaitseväe lasketiir ja planeeritud on ladustama hakata Ojamaa 
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kaevanduse jäätmeid alternatiivsel viisil, moodustades ajapikku püramiide 
meenutavad vormid. 

Aidu karjääri aherainepuistangule on kavas püstitada ca 30 tuulikust koosnev 
tuulikupark.  

Aidu karjääri ja selle kaevandusjärgset kasutust on viimastel aastatel erinevate 
tööde raames korduvalt analüüsitud ja arutletud rekreatsioonialana 
kasutuselevõtuks vajalike rajatiste üle. 30 km2 suuruse pindalaga karjääri alal 
on rekreatiivset väärtust juba olemasoleval kujul ilma seda sinna spetsiaalselt 
lisamata. Veega täitunud veotranšeed meenutavad ürgorge ja maastik on oma 
iseloomult väljakutsuv ekstreem-matkamiseks,  maasturimatkadeks ja teisteks 
aktiivse hobispordi ja aktiivse rekreatsiooniga tegelemiseks. Ökoloogilise 
mitmekesisuse suurendamiseks on võimalik tekkinud kamjasse veekogusse 
tuua erinevaid veetaimi ja -loomi, mis tulevikus lisaks ühe võimalusena 
kalastamise. 

Töö käigus analüüsib käesoleva töö autor perspektiivse põlevkivikaevanduse ja 
areneva rekreatsiooniala ühtse tervikliku lahenduse võimalusi, pakkumaks 
regiooni elanikele ja teistele potentsiaalsetele kasutajatele meeldivaimat 
elamust 40 aasta jooksul põlevkivi kaevandamise tulemusel tekkinud 
tehismaastiku ekspluatatsioonil, püüdes sealjuures minimeerida kaevandusest 
tulenevaid negatiivseid mõjusid kaevanduse mõjusfääri jäävate inimeste 
elukeskkonnale. 

Magistritöö planeeringu osa aluseks on Maidla valla kehtivat üldplaneeringut 
muutva Uus-Kiviõli kaevanduse kaevise lintkonveieri ja teenindustee, kaevise 
veokonveieri- ja abikallakšahti ja väljapumbatava vee settebasseini maa-ala 
detailplaneering. Koostaja SWECO Projekt AS töö nr 13410-0045. 
Detailplaneering on 2014. aasta kevade seisuga koostamise lõppstaadiumis. 
Planeeringu juhtarhitekt on käesoleva magistritöö autor. Töö käigus antakse 
lühiülevaade detailplaneeringu protsessist ja planeeringulahendusest. 

Töö lõpptulemusena valmib alternatiivne planeeringulahendus 
maastikuarhitektuurse ideekavandina, mis lisab detailplaneeringu alale 
ülejäänud Aidu karjääri territooriumi, vaadeldes territooriumit ruumilise 
tervikuna. Töö põhirõhk on kaevandusjärgse maastiku taaskasutusse võtmise 
võimaluste analüüsil ja võrdlusel Euroopa analoogidega. Töös ei lahendata 
väljapakutud lahendust konstruktiivset poolt. Valmiv planeeringulahendus on 
pigem visioon, mis ei võta eesmärgiks arutleda tingimata majanduslikku 
ratsionaalsuse üle. 
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1 KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1 Kirjanduse otsimise põhimõtted 
Kirjanduse otsingul on kasutatud märksõnu, mis on seotud kaevanduste ja 
nendega seotud sotsiaalsete uuringute teemaatikaga, puhtalt põlevkivi 
kaevandamisega, karjääride rekultiveerimisega ja taaskasutusega. Lisaks on 
otsitud paigaspetsiifilist infot vastavalt kohanimedele. Eesmärk oli leida 
võimalikult palju infot looduskeskkonna ja seda mõjutavate aspektide ja samuti 
põlevkivi kaevandamise sotsiaalsete mõjude kohta ning välja selgitada 
täiendavate uurimustööde vajalikkus käesoleva töö korrektseks läbiviimiseks. 

Otsitud on uuringuid ja kirjandust Eesti praktikast. Eraldi peatükis on käsitletud 
maailmapraktikat analoogsete kaevanduste rekultiveerimisel ja 
postindustriaalsel kasutamisel. 

Tulemusena on leitud valdavalt väljaandeid, mille ülesanne on olnud teatud 
kitsama probleemistiku või aspektide uurimine, info kogumine ja analüüs ning 
järelduste tegemine (erinevad akadeemiliste kraadide taotlemise tööd). 
Hilisemate uuringute eesmärk on selgelt uurida keskkonnasäästu võimalikkust 
ja kaevandamise sotsiaalseid mõjusid ning varasemad puudutavad peaasjalikult 
kaevanduse tehnoloogilist poolt. Käesoleva magistritöö eesmärgiga ühtib seega 
eelkõige värskem kirjandus ja uuringud millest saab kasulikku taustinfot. 

1.2 Põhjaveetasemega seotud probleemid 
Põhjaveega seotud probleemid on äärmiselt olulised nii kaevanduse toimimise 
poolest kui ka maapealse loodus- ja elukeskkonna mõistes. Eesmärk on 
tuvastada probleemid, mida põhjustab suletud Aidu avakaevanduse täitumine 
veega planeeritavale Uus-Kiviõli kaevandusele ja milliseks kujuneb veega 
täitunud tranšeede maksimaalne veetase ja milline on terve Ida-Viru 
kaevanduste süsteemi omavaheline mõju kogu ala veerežiimile üldiselt. 

Kuna kõik kaevandused paiknevad piirkonnas sisuliselt kõrvuti ja osad neist on 
suletud ja uputatud, kui samas kõrval teised veel töötavad, siis uputatud 
karjääridest voolab töötavatesse pidevalt vett peale, mida on vaja välja 
pumbata. Põhikoolifüüsikast tuntud ühendatud anumate reegel kehtib ka siin. 
Kaevandusõõned esindavad anumaid, mille vahelised praod ja karstiõõnsused 
neid anumaid ühendavad. Sõltuvalt kivimite iseloomust on vee liikumine kiirem 
või aeglasem, kuid vool vedeliku omadus „anumates“ tase ühtlustada on 
vankumatu. 

Ilmekalt kannab seda mõtet lõik Sokmani (2001) artiklist: „Kohtla kaevanduse 
demontaaž on plaanis lõpetada 20. Juuniks 2001. a. Samal ajal peatatakse ka 
pumplate töö. Pärast veeärastuse lõpetamist saab vee juurdevool Kohtla 
kaevandusest Aidu karjääri olema ebaühtlane, sõltudes veetaseme tõusust 
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kaevanduses ning moodustades 40 m veetaseme juures 400 m3/h. 
Maksimaalse veerikkusega aastal, kui veetase on Kohtla kaevanduses tõusnud 
üle 40m taseme, tuleb Aidu karjääri juhtida vähemalt 1000 m3/h, vastasel juhul 
võib veetase tõusta üle 42 m ja hakkaks suurenema juurdevoolu Vanaküla 
karjääri. Kui Sompa ja 4. kaevanduse veetasemed on ühtlustunud, hakkab 
tõusma veetase 4. kaevanduses, mis omakorda peegeldub vee juurdevoolus 
Vanaküla karjääri.“ 

Maa-alused kaevanduskäigud tuleb hoida veevabad, mis eeldab 
põhjaveetaseme alandamist allapoole kaevanduse töökõrgust, antud juhul 
põlevkivikihindi alumine tase. Kaevandusele tähendab see olulisi kulutusi 
pidevale vee pumpamisele maapealsetesse vooluveekogudesse. Maapealsele 
keskkonnale potentsiaalset ohtu piirkondlikeks üleujutusteks ja veekogude 
reostumiseks ja samas maasügavusest ammutatava majandus-joogivee 
kadumist kaevudest, mida alanduslehter mõjutab. Uus-Kiviõli kaevanduse 
pindala on 62 km2, millega võrreldes Aidu avakaevanduse pindala on vaid 40% 
(25,5 km2). Väljapumbatav veekogus suureneb vastavalt kaevanduse 
progressile. Modelleerimise tulemusena selgub, et põhiline vee juurdevool Uus-
Kiviõli kaevandusse on prognoositav lõuna ja edela suunast, kuid Aidu karjääri 
veetase uut kaevandust oluliselt ei mõjuta (Lind 2010). 

1.3 Floora ja Fauna taastumine ja taastamine 
Terviklik ökosüsteem, mis soodustab liikide mitmekesisust nii taimestiku kui ka 
loomastiku osas, on meeldiva puhkemaastiku lahutamatu osa. Peatüki eesmärk 
on leida ja põgusalt analüüsida spetsiaalselt avakaevanduste taimestiku ja 
loomastikuga seotud uuringute tulemusi ja neid sobivatel juhtudel 
projektlahendustes ära kasutada. Töö eesmärk on kasutada säästlikke 
lahendusi, arvestades liigilise mitmekesisuse suurendamise printsiibiga. 

Kuna avatud meetodil põlevkivikaevandamine hävitab kogu sellel alal 
eksisteerinud ökosüsteemi täielikult ja maastiku edasine kasutamine sellisel 
kujul on võimatu (Lüüde 2000), tuleb maastik täielikult taastada, tekitades 
tehismaastikule tehisökosüsteemi, mida hakkab aegamööda toetama 
naturaalne suktsessioon kuni ökoloogilise tasakaalu saavutamiseni. Viil (2010) 
toob välja selge eesmärgi, mida Eestis karjääride taastamisel on järgitud, see 
on eesmärk taastada rikutud maade majanduslik väärtus. Maastikulis-
ökoloogilise väärtuse taastamine on Eesti praktikas vaatamata mitmetele 
teoreetilistele püüdlustele reeglina saavutamata jäänud (Sepp jt. 2010). Eesti 
praktika kitsast vaatevinklit ilmestab hästi Mummey jt. (2002) definitsioon 
karjääride taastamise eesmärgist: “The goal of surface mine reclamation is to 
restore the ecological integrity of these disturbed areas.“ Sõna „integrity“ on 
sügavamõtteline ja paljutähenduslik, mistõttu selle mõtte otsetõlge on raske. 
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Idee on tagada vähemalt kriitilise ulatuse liigilise mitmekesisuse, ökoloogiliste 
protsesside ja ahelate taastamine bioloogiliste ja füüsiliste komponentide vahel. 

Karjääride taasmetsastamisel kasutatakse reeglina harilikku mändi (85% 
rajatud kultuuridest), millele lisatakse vaheribadena harilikku kaske (10% 
pindalast) ja sangleppa (0,2%) metsa tuleohu ja kahjurileviku piiramiseks ja 
vähendamiseks (Kaar 2010). Samas ei ole harilik mänd parim liik ökosüsteemi 
mitmekesisuse taastumise soodustamiseks (Luud 2006) ja see ei aita oluliselt 
kaasa mullatekkeprotsessile. Kuznetsova jt. (2010) jõuavad oma uuringu 
tulemusena samuti järelduseni, et mullatekkeprotsessi kiirendamiseks ja 
metsade ökosüsteemi arenguks on vajalik eelistada taimestamisel heitlehiseid 
puid ja eriti sobiv on must lepp (Alnus glutinosa). Eestis teostatud 
seiretulemused näitavad, et puistangutel on orgaanilise osa juurdekasv 
keskmiselt 1 cm 10 aasta jooksul (Viil 2010). Põlevkivikarjääride kultiveerimiste 
käigus on katsekorras kasutatud enam kui 50 puu- ja põõsaliiki, et katsetada 
monokultuuride rikastamise võimalusi teiste puuliikidega (Kaar 2010). 
Kasutatud on nii kodumaised kui ka võõrliike ja sealjuures hulgaliselt erinevaid 
männi ja teiste okaspuude liike.  

Luud (2006) on oma töös uurinud Ida-Viru avakarjääride taimestikku, liigitades 
need tüpoloogia järgi kultiveerituteks: hariliku männiga; kasega; sanglepaga; 
loodusliku suktsessiooni tekkelisteks ja määrati puidutagavara maht proovilapil. 
Igaühes neist uuriti ka alustaimestikku ja määrati liigiline mitmekesisus ja 
alustaimestiku biomass proovilapil. Kõikide proovilappide taimestiku vanus oli 
30 aastat, et saavutada võrreldavad tulemused. Samas naturaalse 
suktsessiooniga aladel oli liikide levik alale kestnud kauem, ehk koosluse 
tekkimine ja puude kasvama hakkamiseks soodsate tingimuste arenemine 
võttis ligikaudu 20 aastat rohkem aega. 

Proovilappide analüüsis leidis Luud (2006), et naturaalse suktsessiooni puhul oli 
puude arv rinnasdiameetriga üle 10 cm oluliselt väiksem kui kultiveeritud 
metsaga proovilappidel, kuid samas liigiline mitmekesisus oli suurem just 
naturaalse suktsessiooniga lappidel. Istutatud aladel domineeris sinna istutatud 
põhiliik, moodustades üle 90% puistust ja lisaks üksikuid teisi põhiliike, mis 
moodustasid üle 5% puistust. Naturaalse suktsessiooniga lappidel 
dominantliigid puudusid, kuigi umbes 50% ulatuses kasvasid neil kase liigid, mis 
on tavapärane sekundaarse suktsessiooni liik. Naturaalse suktsessiooni oludes 
oli suurima arvukusega alustaimestik. Võrreldes istandustega oli loodusliku 
levikuga lappidel puude jaotus ebaühtlane, kuid puidutagavara suhteliselt 
võrdne männiistandustega, samas kase- ja lepaistanduste tagavara oli oluliselt 
suurem. Alustaimestiku biomass oli suurim lepaistandustega proovilappidel ning 
samuti oli neis suurem liigirikkus kui teistes kahes istanduse tüübis. 
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Luud (2006) arvutas oma uurimuses erinevate metsatüüpide majanduslikku 
mõistlikkust kulutatud sisendenergia ja potentsiaalse saadava majandusliku ja 
sotsiaalse tulu vahekorda ning leidis, et kõige väärtuslikumaks osutusid kase ja 
lepakooslused ning loodusliku leviku teel arenenud kooslused ja kõige 
suuremat energeetilist sisendit vajab männikooslus, andes samas parimat 
puidukvaliteeti. Ühtlasi on noored männiga rekultiveeritud alad väga hästi 
sobivad põtrade talviseks elukeskkonnaks (Kurttila jt. 2002). Sellest võib 
järeldada, et mõistlik on kombineerida erinevaid metsatüüpe ja naturaalset 
levikut, et oleks võimalik saavutada suurem liigiline mitmekesisus koos 
majandusliku kasuga. 

Tropek jt. (2011) on uurinud loomastiku liigirikkust naturaalse suktsessiooni 
oludes versus rekultiveeritud aladel. Uuringu tulemusena selgus, et naturaalse 
suktsessiooniga aladel on erinevate putukaliste liigirikkus ja isendite hulk 
oluliselt suurem rekultiveeritud alade omast. Samuti leiti, et rekultiveerimata 
alad, mis on jäetud naturaalsele suktsessioonile, omavad olulist 
elupaigaväärtust liikidele, kelle elupaigaks on avatud alad. Tihti on need liigid, 
kelle arvukus on Euroopas vähenemas tänu sobivate elupaikade kadumisele 
maastikus. 

Ida Virumaa asukoht Soome lahe ja Peipsi järve vahel on oluline suurulukite 
rändekoridor nende ida-läänesuunalisel liikumisel. Veekogud (Soome laht ja 
Peipsi järv) moodustavad „pudelikaela“, millel loomade kontsentratsioon kasvab 
ning Ida-Viru avakaevandused jäävad ulukite migratsioonitee keskele (Ling 
1981). Sellest tulenevalt on oluline tagada kaevanduste aladele jäävatel 
rändeteedel loomade ida-läänesuunaline liikumisvõimalus, arvestades selle 
võimalusega ka karjääride aladel. 

Pensa (2000) tõstatab enda artiklis küsimuse, kas põlevkivikarjäärid muudavad 
meie looduse vaesemaks, või hoopis muudavad rikkamaks? Selleks võrdleb ta 
taimekoosluse võimet siduda atmosfäärist CO2 kaevandamata maadel ja 
võrrelda seda rekultiveeritud aladel tekkinud taimekoosluse näitajaga. Pensa 
(2000) leiab, et bioloogilise rekultiveerimise tulemusel saavutatakse isegi 
suurem süsinikdioksiidi sidumisvõime, kui varem samal alal eksisteerinud 
sootaimestik seda suutis, kuid seda ajal, mil puude kasv on intensiivne. Samas 
pikas perspektiivis on sootaimede CO2 sidumisvõime suurem ja hea 
soostumispotentsiaaliga alad tuleks jätta looduslikule uuenemisele (Pensa 
2000). 

1.4 Sotsiaalmajanduslikud mõjud 
Uue kaevanduse (Uus-Kiviõli) sotsiaalsete mõjude hindamine oli käesoleva töö 
üheks algseks eesmärgiks, kuid varasemate uuringute käigus on see töö juba 
ära tehtud konkreetselt Uus-Kiviõli kaevanduse kohta (Laan 2009) ja ka 
üldisemalt põlevkivi kaevandamise kohta (Pihor jt. 2013). Sellest tulenevalt on 
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käesoleva töö mahus spetsiaalne uuring ära jäetud ja tuginetakse varem 
koostatud töödele, mille tulemused on järgnevalt kajastatud. 

Pihor jt. (2013) vaatlevad aruandes kuut valdkonda: demograafia, tööhõive, 
sissetulek, ettevõtlus, majanduse areng ja elukvaliteet lähtuvalt 
looduskeskkonnast ja selle mõjust inimese tervisele. Käesoleva töö eesmärgiks 
on esmajoones tegeleda looduskeskkonnaga, pakkudes välja lahendusi, mis 
annavad maksimaalse loodushoiu, soodustavad selle loomulikku toimimist 
endisel avakaevandusel, sobitades sellesse maastikku lisaks rekreatiivsed 
funktsioonid ja kavandatava kaevanduse toimimiseks vajaliku infrastruktuuri. 

Põlevkivimaardlad paiknevad Ida-Viru maakonna põhjaosas, kus ühtlasi on 
selle tööstusharu poolt tekitatud jäätmete hoidlad, mis esinevad tuhamägedena, 
aherainemägedena ja muude maastikus silmapaistvate objektidena nagu 
erinevad tööstused, milledest eriti silmapaistvaks võib pidada elektrijaamade 
kõrgustesse kerkivaid korstnaid. Seega kogu põhjapoolne osa maakonnast on 
olemuselt tehnogeenne maastik, millest omakorda otseselt põlevkivi 
kaevandamisega on mõjutatud umbkaudu 58 000 hektarit (Pihor jt. 2013). 
Maakonna lõunapoolne osa on looduslik, mistõttu kontrast looduskeskkonna 
ilme ja toimimise osas on suur. 

Keskkonda mõjutavad põlevkivi kaevandamisel oluliselt määral tööstuslik heide 
välisõhku, pinnavette, pinnasesse ja põhjavette, toodangu ja jäätmete transport 
ja ladestamine (Pihor jt. 2013) ning sellega seotud mürareostus. Samuti 
mõjutavad loodus- ja elukeskkonda lõhkamistööd. 

Otsesel rikastusjäätmel, aherainel, mis koosneb valdavalt lubjakivist, on 
kasutusvaldkond olemas. Sellest saab toota killustikku ja kasutada 
tsiviilehituses näiteks teede all ja muude objektide rajamisel, mille ehitamisel 
kasutatakse lubjakivikillustikku. Aheraine on peamiseks ehitusmaterjaliks ka 
käesoleva töö mahus maastiku kujundamisel ja ümberkujundamisel. 

Pealtkaevandatud ja pealtkaevandataval alal on sellel tegevusel inimese 
elukeskkonnale hävitav mõju. Kaevandamise progresseerumisel ja kaevanduse 
eesliini nihkumisel järjest sisemaa poole, haaratakse järjest uusi maid, ning 
sellel elanud inimesed on vaja ümber asustada, metsad ja niidud, sood ja põllud 
likvideerida. Detailplaneeringu avalike arutelude käigus kohtus käesoleva töö 
autor kohaliku elanikuga, kes väitis end olevat 3 korda ümber asustatuks 
seoses avakaevanduste ühe uute maadehaaramistega. 

Aidu karjääri edasiarendusena rajatava Uus-Kiviõli kaevevälja puhul 
avakaevandusest enam rääkida ei saa. Otseselt kavandatava kaevanduse 
territooriumi peal elab ligikaudu 300 inimest (Laan 2009). Kuigi maapealne 
elukeskkond jääb oma igapäevast elu edasi elama, on kohalikud siiski enda 
elukeskkonna pärast mures, peljates eelkõige õhureostuse ja müraallika 
järjekordset nihkumist oma maja õuedele lähemale. Samuti ollakse mures 



Võimalused Aidu karjääri taaskasutuseks ja Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduse integreerimiseks keskkonda 
Magistritöö maastikuarhitektuuri erialal 

Romet Virkus 

13 
 

kaevude pärast, millest tuleb elanike joogivesi ja üldise joogivee kvaliteedi 
pärast. Maa-alustes käikudes toimuvad lõhkamistööd ja nendega kaasnevad 
võimalikud maavõnked on vähem hirmutavad, kuid päris märkimata pole needki 
jäänud. Kahju tekitamise suhtes kinnisvarale ja muude varale on kaevandusloa 
omanikul seadusejärgne (Maapõueseadus) kohustus kahju kannatajale 
hüvitada, mis annab elanikele kindluse, et näiteks lõhkamistöödest tekkinud 
võimalikud kahjud hoonetele hüvitatakse. Kaudseid kahjusid tervisele 
(õhusaaste, müra- või ka valgusreostuse) rahalist mõõdet ja selle tegelikku 
leevendavat mõju on ääremiselt raske hinnata. Hilisemal ajal ei saa välistada ka 
maapealse keskkonna muutumist, kuna maapinna langatuste võimalus jääb 
püsima ka pärast kaevandustegevuse lõppu, olenemata asjaolust, et 
tänapäevaste kaevandamistehnoloogiate puhul jäetakse põlevkivikihindisse 
suuremad tervikud, mis peavad üleval lasuvaid kihte toetama ja lae 
sissevarisemist vältima. 

Suletud kaevandamise puhul on suurim keskkonnamõju suhteliselt lokaalne, 
jäädes kaevanduse tööstusterritooriumi lähedusse (Pihor jt. 2013), kus toimub 
kaevise väljamine kallakšahtidest ja ladustamine ning transport ja 
ümberlaadimine, rikastamine, killustiku tootmine ja teised vajalikud protsessid 
kaubapõlevkivi ja jääkproduktidest ehitusmaterjalide tootmiseks. Käesolevas 
töös käsitletakse ühe kaevanduse raames kahte erinevat tööstusala, mille vahel 
vajalikud protsessid on jaotatud.  

Looduskeskkonna vaatevinklist on olulisimaks aspektiks avakaevanduse 
rekultiveerimise kvaliteet. Maapõueseaduse (MPS) § 48 lõige 4 kohaselt tuleb 
rikutud maa korrastamisel tagada, et: 

• Kaevandamisala põhjavee režiim vastaks maa kasutamise sihtotstarbele; 
• Korrastatud ala sobiks ümbritsevasse maastikku; 
• Korrastatud ala reljeef ja pinnavormid oleksid võimalikul 

looduslähedased; 
• Korrastatud ala ei kujutaks oma iseärasustest tulenevalt ohtu seal 

liikuvatele inimestele 
 

Lisaks seadusest tulenevatele kohustustele on endise Maidla valla (nüüd 
Lüganuse valla koosseisus) esindajad sõnastanud selged soovid kaevandajale 
ja riigile, milledele soovitakse vastuseid ja garantiisid (Laan 2009). Need 
garantiisoovid puudutavad kaevandustasudest saadavat tulu ja tasandusfondi. 
Üheks tõsiseks probleemiks on inimeste varale tekitatud kahju 
kompenseerimine, kus on väidetavalt mitmeid negatiivseid näiteid, kus 
kaevandaja ei ole erinevatel põhjustel kahjusid kompenseerinud. Enamasti on 
põhjus mõjueelse situatsiooni fikseerimata jätmises. Valla juhtkond on oluliseks 
pidanud kohalike kaasamist ja nende huvide väljaselgitamist ning kas ja mis 
tingimustel on nad nõus uue kaevanduse rajamisel üldse mõjupiirkonda elama 
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jääma. Samuti ootab vald, et riigi, kaevandaja ja valla koostöös koostataks 
riiklike vahenditega tagatud arengukava, mis tagab piirkonna väärtustamise elu- 
ja investeerimiskeskkonnana. Läbivaks tooniks on keskkonnakaitse küsimus, 
milliseid meetmeid, sealhulgas tehnoloogilisi, kasutatakse ja kuidas tagatakse 
maksimaalselt keskkonnasäästlik maavara väljamine ja edasine töötlemine. 

Avakaevanduste iseloomulikuks omaduseks on kaevandustegevuse 
lõpetamisel veega täitumine põhjaveetaseme piirile. Kuigi kohalikud elanikud 
nurisevad sageli kaevanduse rekultiveerimise ebakvaliteetse teostuse üle (Pihor 
jt. 2013), siis suletud kaevandustesse tekkinud veekogud on tegelikult 
populaarsed puhkekohad ja leiavad aktiivset rekreatiivset kasutust (Sokman 
2011).  

Praxise (Pihor jt. 2013) uuringu raames viidi Ida-Virumaa elanike seas läbi 
avalik küsitlus elanike hinnangu saamiseks põlevkivitööstuse mõjude kohta. 
Küsitluse viis läbi TNS Emor kogu Ida-Viru maakonna elanike seas juhuvalikuga 
kuni iga vanusegrupi sihtarvu saavutamiseni. Kokku osales küsitluses 1000 
inimest.  Järgnevalt on kajastatud olulisemad tulemused, mis kuuluvad 
arvestamisele käesoleva töö planeeringulahendustes. 

Küsitlus oli jaotatud temaatilisteks pakkideks, milles paluti hinnata: 

• üldist põlevkiviettevõtete rolli piirkonnas 
Kus uuriti nende rolli tööandjana, tekitatud kahjude hüvitajatena, 
keskkonnaväärtuste taastajatena tööde lõpetamisel, kohaliku taristu 
arendajatena ja põlevkivitööstust kui teiste majandusharude toetajat. 
Läbilõikes on elanikkond neutraalsel või pisut negatiivsele seisukohale 
kalduva suhtumisega, samas nähakse põlevkivitööstust piirkonna ühe 
peamise tööandjana. 
 

• põlevkivitööstuse häirivaid mõjutegureid 
Kus uuriti vibratsiooni ja müra, tööprotsessides tekkiv hais, veevarustuse 
häired, veekogude vee kvaliteet, maastiku visuaalsed muutused. 
Kõikides neid valdkondades jäi häirituse keskmine tase allapoole 
keskmist, ehk inimesed ei tunne end pigem eriti häirituna. Samas kõige 
häirivamaks alagrupis kujunesid muutused veekogude vee kvaliteedis ja 
maastiku üldilmes (tuhamäed, aherainemäed, tehisveekogud, karjääride 
rikutud maa). 
Uus-Kiviõli kaevanduse detailplaneeringu koostamise käigus toimunud 
avalike arutelude enimmainitud mured lähinaabrusesse jäävate elanike 
poolt puudutasid samuti õhukvaliteeti, müra ja ka joogivett. 
 

• Ümberasumisplaanid 
Uuriti elanikkonna ümberasumisplaane, millele andis positiivse vastuse 
29% uuringus osalejatest. Paraku ei ole küsitluses uuritud otseselt 
põlevkivitööstusest lähtuvat ümberasumise soovi ja vastustest ilmneb, et 
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valdav osa ümberasumist kaaluvatest inimestest on töötud, seega ei saa 
antud soovi seostada tööstusest tulenevate negatiivsete mõjudega. 
 

• Ettepanekud piirkonna atraktiivsuse tõstmiseks 
64% küsitluses osalenutest kasutas võimalust teha ettepanekuid 
sotsiaalmajandusliku olukorra parandamiseks. Suur osa vastanutest 
pidas oluliseks uute töökohtade loomist ja ettevõtluse arendamist. Mainiti 
kehva teede olukorda ja peeti oluliseks panustada rohkem teede 
korrashoidu. Umbes 10% vastanutest leidis, et tuleks  arendada turismi 
ja parandada piirkonna mainet. Nimetati ka haridusasutustega 
seonduvaid murekohti ning laste ja noorte vaba-aja veetmise võimaluste 
ning kultuuriürituste toimumise nappust. Umbes 7% vastanutest leidsid, 
et vaja oleks parandada looduskeskkonnaga seotud probleeme, sama 
paljud leidsid puudujääke heakorras ja haljastuses. 
Paraku lahendusi keegi pakkunud ei ole, ja ettepanekuid olukorra 
parandamiseks samuti mitte. 
 

• Põlevkivitööstuse tulevik 
Enamus vastanutest leidis, et põlevkivitööstus võiks jätkata samas 
mahus (45%), kuid oli ka neid, kes arvasid, et tööstusharu peaks 
laienema (20%) ja nendega võrdselt arvati, et seda tuleks hoopis piirata 
(20%), 15% ei osanud sellele küsimusele vastata. 

 

Kohalike elanike seas viidi intervjuusid läbi ka Uus-Kiviõli sotsiaalmajanduslike 
mõjude analüüsi (Laan 2009) raames, millega selgusid elanike soovid vallale ja 
kaevandajale. Järgnevalt kokkuvõte olulisematest punktidest koos käesoleva 
töö autori täiendustega: 

• Inimesed tunnevad end infosulus olevatena. Info küll jõuab nendeni, kuid 
kohati arvatakse, et hilinemisega kui arengusuunad on juba otsustatud. 

• Arusaamatuks jääb kompensatsioonimehhanismide toimimine nii 
kaevandamise ajal kui ka pärast selle sulgemist. Tõenäoliselt on inimeste 
mure põhjendatud, kuna kaevandustegevusega tekitatud kahjud on 
väidetavalt korduvalt hüvitamata jäetud. 

• Vajalike tehnosüsteemide väljaehitamine enne kaevanduse rajamist. 
Kõige olulisem on joogivee küsimus, kuna kaevudest vesi kaob 
kaevanduse kuivendamisega. Kaevandaja peab oma vahenditega 
tagama elanikele joogiveevarustuse. Kuna suur hulk valla teid on 
kruusakattega ja elanikud kardavad, et nende liikluskoormus kasvab 
raskeveokite osas, siis nähakse vajadust viia teed kõvakatte alla, et 
vältida teede lagunemist ja tolmamist. Koostatavas detailplaneeringus on 
samas ette nähtud kogu kaevandust teenindava transpordi kulgemine 
läbi suletud Aidu karjääri territooriumi ja avalikke teid kaevanduse 
sõidukid kasutama ei hakka. Teede olukorrast tulenevad piirangud on 
detailplaneeringu koostamiseks edastanud ka tee omanik Maanteeamet. 
Seega otsene mõju teedevõrgule uuel kaevandusel puudub ja 
raskeveokite liiklussageduse tõusu kaasa ei too. 
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• Uus-Kiviõli tööstusterritooriumile kavandatavad hooned. Suurima 
keskkonnamõjuga on rikastusvabrik, mida soovitakse näha võimalikult 
kaugel olemasolevatest elamutest. Algselt oli rikastusvabrik kavandatud 
Uus-kiviõli tööstusterritooriumile Aidu karjäärist lõunasse kallakšahtide 
vahetusse lähedusse. Elanike soovile vastu tulles on see käesolevaks 
ajaks viidud Aidu tööstusterritooriumile, kus asus seniajani Aidu karjääri 
rikastusvabrik. Vanad tööstushooned on nüüd lammutatud ja Uus-Kiviõli 
tarbeks rajatakse täiesti uus kompleks. 

• Inimesed on avaldanud soovi põlevkivitööstusega lähemalt tutvumiseks 
ja pakuvad välja, et neile võiks korraldada ekskursiooni Estonia 
kaevanduse rikastusvabrikusse, et tutvuda reaalse olukorraga ja 
keskkonnamõjudega. Eesmärk on saada tegelik isiklik kogemus ja 
vältida puhtalt emotsioonidele tugineva arvamuse kujundamist. 

 

Vastavalt uuringule (Laan 2009) põlevkivi vajadus potentsiaalselt tõuseb. Aastal 
2012 oli põlevkivitoodang kõikide karjääride peale kokku 15 mln tonni aastas. 
2013 aastal kui Viru kaevandus ja Aidu karjäär on juba suletud, on aastane 
toodang vaid 10 mln tonni kaubapõlevkivi aastas. Samas vajadus on 17 mln 
tonni järgi aastas. Alates 2016 on plaanis avada uued õlitehased, mille 
prognoositav kulu oleks kuni 6,6 mln tonni aastas ja uus energiablokk 
vajadusega umbes 3 mln tonni aastas. Seega hetkeseisuga on kaubapõlevkivi 
defitsiit ca 7 mln tonni aastas ja alates 2016 aastast üle 14 mln tonni aastas. 
Eelnevast lähtudes võime järeldada, et kaevandustel on eesmärk võtta 
kasutusele uusi varusid ja suurendada tootmismahtu, et rahuldada põlevkivist 
sõltuvaid tööstusharusid ja energiatootmist. 
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2 MAAILMAPRAKTIKA KARJÄÄRIDE REKULTIVEERIMISEL 
JA TAASKASUTUSSE VÕTMISEL 

2.1 Olulisemad tootjad ja tarbijad ning kaevandatavad maavarad 
Sarnaselt Eestis kaevandatavale põlevkivile kasutatakse mujal maailmas 
energiatootmiseks erinevaid tahkeid fossiilseid kütuseid, mille kaevandamine 
toimub analoogselt Aidu karjäärile avatud meetodil. 

Suurima mahuga kaevandatavaks fossiilseks kütuseks on siiani kivisüsi, mille 
kaevandamise maht on hakanud pärast mõningast mõõnaperioodi kasvama. 
Kivisöe suurimaks tootjaks ja kasutajaks on Hiina, kellele järgnevad Ameerika 
Ühendriigid, India, Euroopa Liit tervikuna, Austraalia, Indoneesia, Venemaa. 
Lisaks eelnimetatutele kaevandatakse ja kasutatakse kivisütt ulatuslikult 
kütusena mitmel pool maailmas. Kivisöe kaevandamine võib toimuda nii suletud 
kui ka avatud meetodil. 

 

Joonis 1. Kivisöe ja ligniidi kaevandamine ja tarbimine Euroopas (RWE Power AG) 

Oluline energiatööstuse tooraine Euroopas on ligniit (tuntud ka kui pruunsüsi). 
Valdav osa kaevandatud ligniidist läheb elektrijaamade kütteks. Euroopas on 
suured ligniidikaevandused Saksamaal, Kreekas, Türgis, Poolas, Bulgaarias, 
Rumeenias ja Serbias ning väiksemas mahus mõnedes teistes riikides. 
Sealjuures Saksamaa on Euroopas suurim kaevandaja ja tarbija ning Kreekas 



Võimalused Aidu karjääri taaskasutuseks ja Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduse integreerimiseks keskkonda 
Magistritöö maastikuarhitektuuri erialal 

Romet Virkus 

18 
 

toodetavast elektrienergiast on ligniidist toodetav elektrienergia osakaal 
fossiilsete kütuste osas suurim (Joonis 1). 

Saksamaa suurimad ligniidikaevandused on Rheinish’i kaevanduspiirkond 
vahetult Kölnist läänes, Lusatia kaevanduspiirkond Ida-Saksamaal Drestenist 
põhjas ja kesk-Saksamaa maardlad. Nendes kaevandustes toimub maavara 
kaevandamine avatud meetodil, kuna ligniidil lasuvad pinnasekihid on selliste 
füüsikaliste omadustega, mis muudavad suletud meetodil kaevandamise 
võimatuks (Eyll-Vetter 2011). 

Põlevkivi kasutamise osakaal maailma mastaabis on võrreldes kivisöe ja 
ligniidiga äärmiselt väike kuigi seda maavara kaevandatakse lisaks Eestile veel 
teisteski riikides. Energiatootmises on põlevkivi aga olulisemal kohal kui teistes 
riikides ja põlevkivi tootmine võrreldes rahvaarvuga suurim (Joonis 2). 

 

Joonis 2. Põlevkivi kaevandamise mahud riikide ja aastate lõikes (Allix jt. 2011) 

2.2 Avakaevandustega seotud probleemid Euroopas 
Kaevandamisega seotud probleemid üle Euroopa on sarnased, kuna maavara 
kättesaamise protsess on igal pool analoogne. Nii nagu teame Eesti praktikast, 
mõjub avakaevanduse rajamine kõikjal keskkonnale sama hävitavalt. 
Hävitatakse külad ja asulad, asustatakse ümber neis elanud inimesed ja 
hävitatakse kogu bioloogiline keskkond. 

Kaevandamise progresseerumisel toimub ka mujal maailmas reeglina pidev 
mehaaniline ja bioloogiline rekultiveerimine aladel, millel maavara on 
ammendunud ja mida ei kasutata enam otseselt või kaudselt 
kaevandustegevuseks. 
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Piirkonniti või riigiti võib erinevusi leida endiste kaevandusterritooriumite uuesti 
aktiivsesse kasutusele võtmise poliitikas ja strateegiates. Tavapärane praktika 
on rekultiveerimine, kuid tehnogeensete maastike tegelik taaskasutamine, 
elukeskkonna taastamine neis maastikes, kaasamine strateegilise ruumilise 
planeerimise mahtu ja regionaalsesse arengusse on üsna vähe vaadeldud ja 
arutletud (Wirth jt. 2012). 

Üks lähenemine vaatleb kaevandusmaastike just sellisena nagu nad on, 
industriaalajastu pärandmaastikena, leidmaks selles tüpoloogias positiivset ja 
tugevat külge eelkõige turismiobjektidena toimimiseks ja seeläbi majandusliku 
väärtuse omistamise. Sellise käsitluse puhul on aktsepteeritavad lisaks 
põllumajanduslik kasutus ja isegi asulate arendamine. Reeglina on 
kaevanduspärandi kui kultuurmaastiku ja turismi arendamise vahel tugev seos 
(Wirth jt. 2012), kuna tehnoloogilised objektid paeluvad inimesi. Kaevanduste 
puhul on tihti huvipakkuvaks tavakeskkonnas nähtamatud elemendid, võimalus 
uurida geoloogilisi kihte ja neis sisalduvat materjali (geoturism). Tööstuspärandi 
tunnustamine Eestis ei ole siiani küll populaarseks osutunud (Sepp 2010) ja 
Ida-Virumaal ei ole registreeritud ühtegi tehnikaobjekti kultuurimälestisena. 

Igasuguse kaevanduspiirkonna käsitlemise puhul regionaalsetes 
planeerimisdokumentides on põhimõte kaasata kohalikke elanikke ja selgitada 
välja nende huvid – avalikkuse kaasamine. Eriti oluliseks peetakse noorte 
kaasamist ja noorte ideedega arvestamist, et neil tekiks piirkonnaga isiklik suhe 
ja suhestumine, mis väldiks noorte ja niiöelda ajude väljavoolu 
kaevanduspiirkondadest. 

Eraldi segmendina on välja kujunenud uurimusharu, mis tegeleb 
kaevandusjärgsete tehismaastike ja piirkonda jäävate asumite ja maastike 
moderniseerimise võimaluste uurimisega. See pakub väljakutseid paljudele 
erialadele nagu sotsiaalteadused, arhitektuur, maastikuarhitektuur ja ka kunst. 
Selline lähenemine eeldab innovaatilist ja loovat lähenemist uue elukeskkonna 
loomiseks. Tehnogeenseid objekte kasutatakse ära kunsti loomiseks, 
maastikuvormidele antakse uus ilme ja uus kasutus, samas kui nad annavad 
jätkuvalt edasi infot oma algsest olemusest. Head näited Saksamaalt on 
Emscher Park Ruhri piirkonnas ja Fürst Pückler Land Lusatia piirkonnas või ka 
Eden Project Cornwallis Inglismaal. Need projektid ei hõlma ainult strateegilist 
majanduslikku arendamist, vaid püüavad lahendada kõiki eelkirjeldatud 
probleeme ja parandada regioonile läbi pika kaevandustegevuse omistatud 
halba mainet. Paraku on selline lähenemine pigem harv ja mahukad 
komplekssed kõikehõlmavad projektid on haruldased. 

2.3 Praktika avakarjääride taastamisel ja taaskasutusel 
Akpmar (2005) defineerib kaevandusaastiku taastamise ja taaskasutusse 
võtmise eesmärki kui töid, mille eesmärk on tagasi võita maa viljakus, endine 
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ökoloogiline staatus, majanduslikud ja esteetilised väärtused. Juhtideena on 
eelnev definitsioon äärmiselt asjakohane ja arenenud tööstusega maades 
nähakse kaevanduspiirkondade tagasi tavakasutusse võtmisega suurt vaeva ja 
panustatakse sellesse oluliselt nii vaimseid kui ka finantsvahendeid. 

Euroopa praktikas nähakse kaevandusmaastikel kahte eriliiki potentsiaali – 
naturaalne ja kultuuriline. Naturaalne ehk loodusväärtus hõlmab maastikku 
ennast, tekkinud veekogusid, biomassi ja võimalust arendada taastuvenergiat. 
Kultuuriline väärtus peitub ehitistes, infrastruktuuris ja traditsioonides (Wirth jt. 
2012). Maastiku väärtus sealjuures peitub tehnogeensuses ja looduslikkusele 
mitteomases profiilis. Jäätmete mäed kujundatakse sageli sportlike tegevuste 
harrastamiseks. Bottropis Saksamaal on endisele söekaevanduse jäätmemäele 
rajatud mäesuusa siserada ja puhkekompleks. Eestis avati 2013 aastal 
suusakeskus Kiviõli tuhamäel, mis pakub pikemaid laskumisi kui ükski looduslik 
nõlv Eestis. Prantsusmaal Nord-Pas-de-Calais’ kivisöebasseinis on 
aherainemägedest kujundatud omapärased katsemaastikud taimestiku ja 
loomastiku omavahelise suhtlemise jälgimiseks ja neid paiku on tunnustatud 
ökoloogiliselt huvipakkuvateks aladeks. Samas olid Nord-Pas-de-Calais’ 
aherainemäed enne kirjeldatud otstarvet tuliste vaidluste objektiks ja neid peeti 
maastikku rikkuvaks, kultuuriline ja ökoloogiline väärtus on tekkinud viimase 
paarikümne aastaga. Tänapäeval kasutavad selle piirkonna haldusüksused 
neid kolmnurkse motiiviga tehismägesid oma identiteedis niivõrd julgelt, et  
motiive on kujutatud mitmetel logodel (Sepp 2010). 

Saksamaa praktikas on ulatuslikumad ja esinduslikumad projektid teostatud IBA 
(rahvusvaheline ehitusnäitus) raames. IBA Emscsher Park’i raames vanadesse 
tööstushoonetesse ja nende ümber kujundatud Duisburg-Nord maastikupark 
serveerib tööstuspärandit kui atraktsiooni ja põimib selle omakorda taimestiku ja 
loomastikuga ning aktiivse rekreatsiooni võimaluste pakkumisega läbi mitmete 
temaatiliste tasandite. Lisaks vaadeldavusele on vanadele hoonetele ja 
rajatistele antud uusi funktsioone ja vanade objektide konstruktsioonielemente 
taaskasutatud uute objektide loomisel. Emscheri maastikupargi rajamine ja 
arendamine on jätkuv protsess, milles tegutsetakse organiseeritult kindla 
eesmärgi poole, väärtustamaks mitte ainult majandusliku väärtuse taastamist, 
vaid ka maastikulis-ökoloogilise ja sotsiaal-majandusliku väärtuse loomist – 
kõikehõlmavat maastikulist rehabilitatsiooni. 

Tavaline on kaevandustesse tekkinud veekogude kujundamine järvedeks ja 
nende kasutamine rekreatiivsel eesmärgil. Sarnaselt Aidu karjääri plaanitavale 
veekeskusele on mitmel pool Euroopas suletud ligniidikaevandustesse 
sarnaseid veespordikeskusi rajatud mitmeid. Saksamaa praktikas paistab silma 
püüdlus anda uuele maastikule teadlikult looduslähedasem väljanägemine, ja 
mõeldakse kohe ka biotoopide loomisele ja soodustatakse teadlikult 
loomaliikide sisserännet. Aidu karjääri veekogude probleemiks on järsud 
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kaldanõlvad ja veekogu sügavus. Mõlemad faktorid loovad ebasoodsad 
tingimused taimestiku arenguks ja kahepaiksetele soodsate elupaikade tekkeks. 
Kahepaiksed eelistavad vesikeskkonda, mis soodustab vähemalt osalise 
taimestiku teket ja mis ei ole liiga sügav (Doležalová jt. 2011). Kahepaiksete 
asustuspotentsiaali mõjutab ka kalade populatsioon, kuna kalad toituvad 
kahepaiksete kudust (munadest) ja kullestest. Sellest lähtuvalt võib kaaluda 
eraldatud, sobiva taimestikuga kujundatud tiikide rajamist kahepaiksetele. 

Maastiku karakteristika on enamasti sobilik matkamiseks, jalgrattaga 
sõitmiseks, orienteerumiseks ja mitmete teiste maastikuga seotud spordialade 
ja ürituste harrastamiseks ja läbiviimiseks. Maailmapraktikas ja ka Eesti 
praktikas on suletud karjääridega seotud maastikele rajatud radasid motospordi 
harrastamiseks ja kohati on need muutunud väga populaarseteks. 

Kaevandusmaastikel tekkinud sügavad veekogud pakuvad võimalust 
taastuvenergia ammutamiseks maakütte põhimõttel, kus vett saab kasutada nii 
hoonete kütmiseks kui ka jahutamiseks. 

Energeetilist väärtust saadakse ka kaevandusaladel kasvatatavast biomassist. 
Lusatia piirkonna ligniidikaevandustes on biomassi kasvatamise võimaluste 
kohta koostatud hulgaliselt uuringuid ja istandusi pärast 1990. aastat (Bungart 
jt. 1999). Saksamaal on käivitatud projekt uudsetest energiamaastikust, kus 
kasvatatakse lühikese raieringiga taimset materjali, samas on püstitatud 
tuulikupark ja kasutusel päikesepaneelid (Welzow Energy landscape).  

Sõltuvalt regionaalse arengu perspektiivist ja nõudlusest on võimalik endiste 
karjääride territooriumitel arendada kinnisvara, lahendades planeeringuga 
tervikliku elukeskkonna või teatud vajalikud teenindavad hooned. 

Aidu karjääri uuesti kasutuselevõtu puhul on teiste Euroopa riikide kogemused 
kindlasti väärt analüüsimist ja kaalumist. Väärtustatakse nii looduslähedaselt 
taastamist kui ka kultuurilist väärtust, mis kontrastina väärtustab ja säilitab 
kaevandamise käigus tekkinud ehitisi ja tehnilist maastikku, kuid enamasti 
soositakse siiski füüsilise maastiku täiendamist bioloogilise kooslusega. Aidu 
karjääri puhul on olemas head füüsilise maastiku omadused rekreatsiooni 
arendamiseks. Tööstushooned ja rajatised pärandina säilinud ei ole ja 
kinnisvara arendamine karjääri territooriumile pole aktuaalne. Kõige 
perspektiivikamaks võib seega pidada käsitlust kultuurmaastikuna, millel 
arendada rekreatiivset ja sellega koos sotsiaalset väärtust, mida toetab teiselt 
poolt rikkalik bioloogiline kiht füüsilisel maastikul. 
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3 AIDU KARJÄÄRI PUISTANGUTELE VAREM KAVANDATUD 
TEGEVUSED 

3.1 Sissejuhatus 
Aidu karjääri varude ammendumine ja kaevandustegevuse lõpetamine 2012. 
aastal, avas tee uutele arengustsenaariumitele karjääri territooriumil. 
Tänapäeval on küllaltki levinud soov arendada suletud karjäärides aktiivse 
puhkemajanduse funktsiooni ja kohaliku omavalitsuse aktiivsele võimaluste 
otsimisele on Aidu karjääri alale tehtud erinevaid planeeringuid, mis katavad 
põhimõtteliselt kogu karjääri territooriumi. Kuna tegemist on nüüdseks 
tehnogeense maastikuga, mis on aastakümneid olnud seotud 
energiatootmisega, siis on kohaliku omavalitsuse nägemuses selle 
funktsiooniga jätkamine, kuid juba uuel tehnoloogial, mis vastandub täielikult 
fossiilsete kütustega seotud reostusele ja teistele negatiivsetele omadustele, 
kavandades alale ~30-st tuulikust koosneva tuulikupargi. Samuti on mõeldud 
rekreatiivse funktsiooni toetamist tööstuse abiga. Karjääri on lisaks kavandatud 
Kaitseliidu lasketiir, mis lisab sinna riigikaitsefunktsiooni. Kavandatud tegevused 
võtab kokku Ramboll Eesti AS 2010. aastal koostatud teemaplaneering 
(Ritsberg jt. 2010). 

3.2 Puhkemajanduslikud tegevused 
Aidu karjääri territooriumile on kavandatud järgnevad spordi- ja rekreatiivsed 
tegevused: 

• Sõudekanal ja veespordikeskus. Sõudekanali ja veekeskuse rajamisega 
alustati vahetult pärast karjääri sulgemist, kui alustati sõudekanali 
süvendi kaevamist. Kuigi keskuse rahvusvahelistele nõuetega 
vastavusse viimine ja kogu infrastruktuuri väljaehitamine võtab veel 
aega, siis aktiivne tegevus on planeeritud juba käesoleva aasta 
kevadest. Sõudekanal ja veespordikeskus haarab enda alla kogu Aidu 
karjääri edelaosa. 

• Maasturimatkad. Motoriseeritud maastikusõidukite matkad on 
kavandatud jätkata ja edasi arendada karjääri kirdeosas. Suurel 
territooriumil on väljakutseid esitav maastik, mida on võimalik veelgi 
nõudlikumaks muuta. 

• Ritsberg jt. (2010) näevad karjääri edelaossa lisaks veespordikeskusele 
ette puhkeala, kuhu rajatakse ohutu ujumis- ja suplusvõimalus ning 
lahendatakse puhkeala tervikliku kujundusprojektiga. Kaguossa on 
kavandatud sukeldumisega seotud tegevused. Karjääri keskosas 
tuulepargi alal on reljeefi kõrgem punkt, kuhu teemaplaneeringuga on 
kavandatud vaateplatvormi või vaatetorni rajamine. 
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3.3 Tootmistegevused 

• Kaevanduste kaevise rikastusjäätmete ladestuskoht. Tulenevalt 
kaevanduste vajadusest ladustada aherainet ja kohaliku omavalitsuse 
soovist teha seda kuidagi erinevalt senistest tavadest otsiti võimalusi 
aheraine ladustamiseks viisil, mille tulemusena sünniks maastikuobjekt, 
mida oleks võimalik kasutada rekreatiivsel eesmärgil. Ideekavandi 
aheraine ladustamiseks kujundasid Kadarik ja Tüür Arhitektid, kelle 
nägemus oli luua võimas püramiidide kompleks, mida on tulevikus 
võimalik kasutada turismiobjektina (Joonis 3) 

• Suure osa karjääri pindalast võtab enda alla kavandatud tuulikupark, kus 
praegusel ajal on tuulikutele eraldatud ja maakatastrisse kantud 30 
maaüksust ja käimas on veel kolme maaüksuse vormistamine tuulikute 
rajamiseks. Sellest tulenevalt on tulevikus võimalik alal kokku püstitada 
kuni 35 tuulegeneraatorit, mille koguvõimsus on kokku ~100 MW. 
Tuulikutega koos tekib puistangule teenindusteede ja kaabelliinide võrk. 
Kahtlemata saab tuulikupargist piirkonna suurima visuaalse mõjuga 
objekt isegi kohalike elanike mõistes, kes on maastikus tehisobjekte 
kohtama suhteliselt enam kui teiste Eesti maakondade elanikud. Samas 
vastab taastuvate energiaallikate suurem kasutamine kohalike elanike 
tulevikuvisioonile.  

 

 

Joonis 3. Vaade kavandatud püramiidide. Visuaal: Kadarik ja Tüür Arhitektid. 

3.4 Riigikaitselised funktsioonid 
Karjääride kasutamine riigikaitseorganite poolt on tavaline praktika ja tükk 
riigikaitsemaad on kavandatud ka Aidu karjääri. Karjääris oli juba selle 
töötamise ajal Kaitseväe lasketiir, mis asus veotranšees. Kuna tranšeed on 
nüüdseks uppunud, on vaja lasketiir uuesti ehitada. Rekonstrueerimine on 
kavandatud endisele kohale, kus tranšeed on vaja täita, et saavutada 
absoluutkõrgus üle 42 meetri, mis on põhjaveetaseme prognoositud lõplik tase 
karjääris (Viil 2010). Teise võimalusena on võimalik lasketiir rajada puistangule 
endise asukoha kõrval. 
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Joonis 4. Väljavõte teemaplaneeringust, kus: 1 – Veespordikeksus; 2 – puhkeala koos 
ujumisvõimalusega; 3 – maasturimatkad; 4 – Aheraine ladustamiskoht (püramiidid); 5 – 
Kaitseliidu lasketiir; 6 – vaatetorn; 7 – tuulikupark; 8 – Uus-Kiviõli tööstusala; 9 – Aidu 
tööstusala. 8 ja 9 vahel on punase joonega näidatud kaevise lintkonveieri kavandatud asukoht 
(joonis: Ramboll) 
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4 UUS-KIVIÕLI KAEVANDUSE DETAILPLANEERING 

4.1 Ülevaade planeeringuprotsessist 
Detailplaneeringu protsess Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduse planeerimiseks 
algas 17.11.2011, mil Maidla Vallakogu allkirjastas otsuse nr 196 „Maidla valla 
kehtivat üldplaneeringut muutva Uus-Kiviõli kaevanduse kaevise lintkonveieri ja 
teenindustee, kaevise veokonveieri ja abikallakšahti ja väljapumbatava vee 
settebasseini maa-ala detailplaneeringu algatamine ning planeeringu 
elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. 
Hiljem on algatamise otsust muudetud kahel korral – 23.08.2012 otsusega nr 
263 ja 23.08.2012 otsusega nr 314. 

Detailplaneeringu ja ka käesoleva magistritöö kohaliku tasandi ruumilise arengu 
suundadega arvestamiseks on lähtutud järgmistest dokumentidest: 

1. Ida-Virumaa Maidla ja Mäetaguse vald, Eesti Energia Kaevandused AS-i 
kavandatava Uus-Kiviõli kaevanduse rajamise keskkonnamõju 
hindamise aruanne. Kobras AS töö nr U 095, Tartu 2010. Heaks kiidetud 
Keskkonnaministeeriumi kirjaga 08.07.2010 nr 11-2/3960-4 

2. Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja 
rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavaliku teemaplaneering. 
Ramboll Eesti AS projekt nr 2009-34. Kehtestatud Maidla Vallavolikogu 
17.03.2011 otsusega nr 143 

3. Olulise ruumilise mõjuga Aidu tuulepargi, seda toetava infrastruktuuri ja 
rekreatsioonialade ning lasketiiru asukohavaliku teemaplaneering. KSH 
aruanne Ramboll Eesti AS projekt nr 2009_0034_01. Heaks kiidetud 
Keskkonnaameti Viru regiooni 07.09.2010 kirjaga nr V 3-8/36833-8. 

4. Koostamisel olev Aidu Veespordikeskuse ala detailplaneering. Algatatud  
Maidla Vallavolikogu 29.04.2011 otsusega nr 156; 

5. Uus-Kiviõli kaevevälja kaevandamise projekt. Eesti Energia 
Kaevandused AS Tootmisosakond, töö nr P-12-12 Jõhvi 2012 

6. Detailplaneeringu KSH koostab OÜ Alkranel, KSH objekt on 
planeeringuga kavandatav tegevus. KSH eesmärk on välja selgitada 
kavandatava tegevusega kaasneva või kaasneda võiva keskkonnamõju 
ulatus ja olulisus, hinnata reaalseid alternatiivseid lahendusi ning kõiki 
asjaolusid arvesse võttes teha ettepanekuid parima lahendusvariandi 
valikuks. 

 

Kuni 2013 aasta alguseni koostas planeeringu eskiisi Eesti Energia AS 
kinnisvara Maateenuse Grupp, kuid selline tegevus on vastuolus mitme 
Planeerimisseaduse (PlanS) §10 lõige 6 punktiga. Vastuolu seadusega ilmnes 
avalike arutelude käigus esitatud kirjalike märkuste mahus ning selle ilmnemisel 
peatati senise planeeringu koostaja, kes ühtlasi oli huvitatud isik, volitused 
planeeringu koostamiseks. Maidla vallavalitsuse 25.03.2013 korraldusega nr 36 
algatati hankemenetlus konsultandi leidmiseks ja planeeringuprotsessi 
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jätkamiseks. Ainsa pakkujana hakkas detailplaneeringu koostamist jätkama 
SWECO Projekt AS alates juunist 2013. 

Planeeringu projektijuhiks on M. Puusepp ja planeeringuspetsialist käesoleva 
töö autor. 

Esimeseks ülesandeks oli tutvuda senise protsessiga ja planeeringumaterjalide 
hetkeolukorraga, milleks määrati kohtumine Maidla Vallavalitsuses ning objekti 
külastus. Objekti külastus toimus juunis 2013 koos Aidu karjääri tootmisjuhi 
Ants Vannusega ja abivallavanema Enno Saarmetsaga. Maasturiekskursioon 
mööda puistanguid põhjas asuva tööstusterritooriumi juurest lõunasse viis läbi 
terve karjääri territooriumi, võimaldades kogeda maastikku ja looduskeskkonda 
kõikides selle variatsioonides, andes hea ülevaate, millistes mastaapides on 
vaja töötama hakata. Külastuse ajal toimus muuhulgas Aidu 
tööstusterritooriumil vanade hoonete lammutusprotsess ja lammutusjäätmete 
utiliseerimine samal territooriumil olevatesse hiivabasseinidesse.  

Vastavalt varasema protsessi analüüsile ja avalikkuse soovidele koostatud uue 
eskiislahenduse avalik arutelu leidis aset 09.07.2013. Kogunenud inimesed olid 
planeeritava tegevusega hästi kursis, kuna juba varem oli läbi viidud kaks 
avalikku arutelu. Küsimus oli põhiliselt avalikkuse ettepanekute arvestamise 
ülevaatamisega. Kohalike soovid sealjuures olid valdavalt mõistlikud, kuid tuli 
esile asjaolusid, mille arutamiseks antud planeering mõeldud ei ole. Näiteks 
tõstatati küsimus kas kaevandus üldse rajada ja kas rajada tööstusplats just 
sinna kus see on määratud. Vahetute naabrite suhtumine kogu planeeritud 
tegevusele oli oodatult ja arusaadavalt negatiivne. Uute planeeringu 
koostajatena ei olnud me täpselt kursis kas ja kuidas on puudutatud isikutele 
varem planeeringu eesmärki ja pädevust selgitatud. Uue kaevanduse 
tööstusala asukohavalikuks on koostatud keskkonnamõju hindamine (Kobras 
AS töö nr U 095 2010), mis on heaks kiidetud Keskkonnaministeeriumi kirjaga 
08.07.2010 nr 11-2/3960-4. Koos KMH aruandega kiideti heaks selles parimaks 
alternatiiviks tunnistatud asukoht Aidu karjääri kaevanduse lõunapiiri vahetus 
läheduses asuv maa-ala. Planeeringu pädevuses ei ole enam asukoha valik. 
Samuti ei ole planeeringu pädevuses arutada kaevanduse ehitamise või 
mitteehitamise üle. Maavaravaru kaevandamise võimalikkuse määrab seadus ja 
ühtlasi nõuab sellele juurdepääsu tagamist. Detailplaneeringu pädevuses on 
määrata etteantud asukohas krundisisene lahendus vajalike rajatiste osas 
eeldusega, et objekti rajamine on aktuaalne ja kavandatud tegevus 
realiseeritakse. Eesmärk on leida parim lahendus, mis mõjutaks kõige vähem 
looduskeskkonda, mõjutatud alal elavaid inimesi ja loomi, minimeerides 
õhusaaste ja müratekke ning muud negatiivsed mõjud, leevendades 
maksimaalselt tekkivaid negatiivseid mõjusid, tagamaks vähemalt normatiivsed 
näitajad mõjudele, millele need on kirjeldatud. Samuti arvestades 
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looduskeskkonna minimaalse häirimisega kaevanduse ehituse ajal ja 
ekspluatatsioonil. 

Koosolekul osalejatele planeeringu sisu üle rääkides jäi mulje, et kaevanduse 
rajamise fakt antud asukohta on arusaadav ning, et arutada on vaja sisulise 
lahenduse poolt. Elanike põhiline huvi oli müra- ja õhureostuse minimeerimine 
või ka täielik vältimine. Arutelu tulemusena tehti Uus-Kiviõli kavandataval 
tööstusterritooriumil mitu olulist muudatust rajatiste koosseisu osas ja viidi kõik 
mis ei ole otseselt vajalik kaevise väljamiseks Aidu tööstusterritooriumile. 
Maksimaalne loodushoid ja avalikkuse ootuste täitmine olid ühtlasi Maidla 
vallavalitsuse kindel suund kaevanduse rajamise planeerimisel. 

Avalikule arutelule järgnes detailplaneeringu eskiisi heakskiitmine ja viimaste 
ettepanekute sisseviimine juba detailplaneeringu dokumenti, kooskõlastamiseks 
andmine vallavalitsusele. 

Hankedokumentides oli detailplaneeringu koostamiseks ette antud aeg 4 kuud, 
mis on arusaadavalt ebareaalne aeg igaühe jaoks kes protsessiga tuttav. Vald 
tellijana kui ka Eesti Energia Kaevandused huvitatud isikuna eeldasid, et sellest 
piisab 2011 aastal alustatud protsessi lõpetamiseks enne Maidla valla liitmist 
Lüganuse vallaga. Tähtaja saabudes oli planeering kooskõlastatud kõikide 
vajalike ametkondadega, kuid kaks ametkonda palus planeeringusse sisse viia 
täiendusi – Maa-Amet ja Keskkonnaamet. Samal ajal võttis planeeringu 
koordineerimise huvitatud isiku poolt üle uus isik, kes soovis sisse viia 
mõningaid muudatusi ning tunda oli valdade liitumisega tekkivaid pingeid. Algas 
kuid vältav planeeringu seletuskirja põrgatamine mitmete osapoolte vahel, kel 
igaühel oli oma nägemus teatud teemade parimaks lahendamiseks, mille käigus 
oleks peaaegu loodud uus Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) tõlgendus leevendavate 
meetmete rakendamise osas. Pärast KSH koostaja jõulist sekkumist 
meelevaldne tõlgendus taandati ja jäädi siiski antud seaduse tavakäsitluse 
juurde. Sõnademängu hinnaks oli 3 kuud kaotatud aega. Selleks ajaks oli 
valdade liitmine lõpule jõudnud ja sisuliselt liitus planeeringuprotsessiga uus 
osapool – Lüganuse vald. Kahe kuu jooksul viis uus vallavalitsus huvitatud isiku 
ja planeerija abiga end olukorraga piisavalt hästi kurssi, et protsess sai jätkuda 
ja seletuskirja teksti lõplik sõnastus nii paika saada, et selle võiks uuesti varem 
kooskõlastamata jäänud ametitele kooskõlastamiseks esitada. Käesolevaks 
ajaks on konsultant omaltpoolt materjalid tellijale edastanud ja ootab 
ametkondade vastust. Ees on veel planeeringu vastuvõtmine Lüganuse valla 
poolt, avaliku väljapaneku korraldamine, avaliku väljapaneku järgne avalik 
arutelu ja ettepanekute vastuvõtmine, vajadusel nende sisseviimine ja 
planeeringu kehtestamine. Kavandatud 4 kuu asemel on protsessi kestuseks 
alates hankemenetluse korraldamisest kulunud üks aasta ja lõppkuupäeva 
määrata on võimatu. Sellist protsessi kulgu võib pidada tavapraktikas 
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normaalseks, arvestades kavandatava tegevuse olulisuse ja mõjutatava maa-
ala, keskkonna ja inimeste hulga suurusega. 

4.2 Planeeringuga kavandatud lahendus 
Detailplaneeringuga muudetakse Maidla valla kehtivat üldplaneeringut Uus-
Kiviõli maaüksuse (44901:003:0521) ja Maidla metskond 7 maaüksuse 
(44901:003:0820) maakasutuse sihtotstarvete osas. Kehtiva üldplaneeringu 
alusel on nimetatud maaüksuste maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa, 
detailplaneeringuga määratud sihtotstarbed on mäetööstusmaa ja 
maatulundusmaa. Planeeritud ala kogupind on ~300 ha (3 km2) 

Uus-Kiviõli kaevanduse tööstusterritoorium on detailplaneeringu protsessi 
algusega võrreldes olulisemalt keskkonnasõbralikumaks muutunud. Algselt oli 
sinna kavandatud kogu kaubapõlevkivitootmiseks vajalik kompleks. Sellesse 
kuulus rikastusvabrik, olme- ja büroohoone, katlamaja, lõhkeaineautode 
garaažid ja mitmeid väiksemaid hooneid ja rajatisi. Kõige enam vastulauseid 
leidnud müra- ja õhureostusallikad, rikastusvabrik ja katlamaja ning nendega 
kaasnevad rajatised ja hooned viidi elanike selge vastuseisu tõttu Aidu 
tööstusalale, kus samasugused hooned on juba harjumuspärased ja ei põhjusta 
täiendavaid mõjusid. Koos Uus-Kiviõli kaevevälja kasutuselevõtuga 
lammutatakse kõik vanad rajatised ja võetakse kasutusele uued hooned, milles 
on uued tehnoloogiad ja seadmed, mis eeldatavasti on keskkonnale väiksema 
mõjuga kui vanad lammutatud hooned. Seega võib oletada, et Aidu 
tööstusterritooriumi keskkonnale avalduv negatiivne mõju väheneb. 

Põlevkivi väljamise jaoks on Uus-Kiviõli tööstusalale vaja rajada siiski 
hädavajalikud tehnoloogilised objektid maa-aluse kaevanduse toimimiseks. 
Nendeks on: 

• Konveieri kallakšahtide hoone ja, kus asuvad kaldšahtide suudmed ja 
allmaatranspordi garaaž, töökoda ja laoruumid varustuse hoiustamiseks, 
konveieri ajam, ventilatsiooniseadmed ja kaevurite olmeruum. 

• Abikaldšaht, mille kaudu toimub sisenemine kaevandusse. 
• Alajaam 
• Kaevise jagamissõlm, millega saab suunata kaevise kas peakonveierile, 

millel see suundub Aidu karjääri tööstusterritooriumile kavandatud 
rikastusvabrikusse või kaevise lattu Uus-Kiviõli tööstusterritooriumil. 

• Ümberlaadimissõlm. Kuna kaldšahtid on Aidusse suunduva konveieri 
suunaga ~90 kraadise nurga all, on vajalik kaevise ümberlaadimine ühelt 
konveierilindilt teisele. Selleks on kavandatud kinnine hoone tekkiva 
müra ja tolmu levimise vältimiseks ümbritsevasse keskkonda. 

• Kaevise ladu. Võib nimetada ka kaevise avariilaoks, mis asub avatud 
laoplatsil, kuhu suunatakse kaevis peakonveieri või rikastusvabriku rikke 
või hooldustööde korral. 
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• Kaevandusvee settebassein, kuhu suunatakse kaevandusest 
väljapumbatav vesi eesmärgiga setitada sellest heljum enne 
vooluveekogusse suunamist. Kaevandusvee bassein on ühtlasi 
tuletõrjevee hoidla, milles olevat vett kasutatakse tulekahju korral 
kustutusveena. 

• Tuulutusšurfid. Avad maapinnal, mille kaudu toimub kaevandusest õhu 
väljapuhe ja värske õhu sissetõmme. 

 

Aidu tööstusala territooriumile on kavandatud üle 30 uue objekti, mis on 
vajalikud töötajate olmetingimuste rahuldamiseks, kaevise töötlemiseks, 
ladustamiseks ja transpordiks. Samuti jääkainete ladustamiseks ja edasiseks 
töötlemiseks killustikuks. 

Kahte tööstusala eraldab ~5 km nüüdseks suletud Aidu karjääri puistanguid ja 
sellel kasvavat metsa. Kaevisekonveier on ette nähtud joonobjektina puistangu 
pinnale koos kaevanduse käsutusse jääva kõvakattega teega ning õhuliiniga, 
mille kaudu transporditakse Uus-Kiviõli kaevandusse elektrienergiat. Nende 
rajatiste jaoks luuakse servituudiala laiusega 30 meetrit. Tulenevalt õhuliini 
kaitsevööndist on vajalik metsa likvideerimine kuni 45 meetri laiuse koridorina 
läbi karjääri ala. Konveier saab olema otseseks takistuseks alal liikuvatele 
ulukitele ja ka inimestele. Ulukite liikumise võimaldamiseks on planeeringus ette 
nähtud kolm ületuskohta, kuhu peab rajama kas ökosilla või ökotunneli.  

Uus-Kiviõli tööstusterritooriumi moodustamiseks liidetakse 2 krunti, mille 
tulemusena tekib ligi 118 ha suurune ala, millest 30% on määratud 
mäetööstusmaaks ja 70% maatulundusmaaks. Kaevanduse rajatised asuvad 
territooriumi keskel ja sedavõrd suure maaeralduse mõte on tagada rajatise 
metsaga ümbritsetus ja seeläbi rajatiste visuaalne varjatus. 

Detailplaneering ei pane rõhku konveieri sulandumisele maastikku ja see on 
majanduslikust aspektist mõistetav ning üheks alternatiivse lahenduse 
põhiliseks käsitlusobjektiks koos tuulepargi ja loodusliku mitmekesisuse 
teemadega. 
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5 ALTERNATIIVSE LAHENDUSE ETTEPANEK 

5.1 Kompleksanalüüs 

5.1.1 Objekti külastused 
Esimene külastus Aidu karjääri toimus õppetöö raames vahetult enne karjääri 
sulgemist novembris 2011. Eesmärk oli tutvuda põlevkivikaevanduse 
tehnoloogilise poolega ja mõjuga maastikupildile. Külastuse käigus laskuti 
mööda veotranšeed kaevanduse eesliinile, kus valmistati ette kaljukivimite 
lõhkamist. Samuti tutvuti põgusalt põllumaana rekultiveeritud karjääriosaga. 
Puistangutele jäävaid metsastatud alasid esimese külastuse ajal ei vaadeldud. 

Teine külastus toimus pärast karjääri sulgemist 2013. aasta varasuvel seoses 
Uus-Kiviõli kaevanduse detailplaneeringu koostamisega. Selleks ajaks oli 
veetase tranšeedes tõusnud absoluutkõrguseni ~40 meetrit, mis on 2 meetrit 
vähem kui eeldatav lõplik veepeegli absoluutkõrgus. Karjääri alal liikumiseks 
kasutati puistangutele rajatud RMK metsahooldusteid liigeldes maastikuautoga. 
Marsruut viis põhjast lõunasse läbi terve ala, mis võimaldas tutvuda karjääri 
bioloogilise profiiliga ja hinnata visuaalselt tranšeedesse avanevaid vaateid ja 
maastiku üldpilti. Samal ajal toimus sõudekanali süvendamine 
veespordikeskuse territooriumil ja vanade tootmishoonete lammutamine Aidu 
tööstusterritooriumil. 

Kolmas ja ühtlasi viimane külastus toimus aprilli teises dekaadis 2014, 
eesmärgiga testida käesoleva töö käigus kujundatud teooriaid ja ettepanekuid. 
Karjääris liiguti maastikurattaga, et saada vahetu kogemus ühest teoreetiliselt 
eelistatavaimast liikumisviisist, hindamaks oluliseks peetavaid kohti ja teede 
üldist seisukorda ning võimalusel leidmaks märke metsloomade olemasolust. 
Täiendavaks ülesandeks oli olulisemate maastikuvaadete ülespildistamine ala 
karakteristika visuaalseks edasiandmiseks. Maastikurattal läbitud distantsiks 
kujunes karjääri alal ~25 km ja keskmiseks kiiruseks 12 km/h. Keskmise, 
vähese läbisõiduga ratturi füüsilise vormi jaoks oli selle vahemaa läbimine 
karjääri teedel piiripealne katsumus ja lõpuosa kujunes küllaltki raskeks. Läbitud 
teekond koos fotodega on toodud lisas 1 (Joonis 14. Fotode pildistamise 
asukohad ja suunad. 

5.1.2 Ala geograafiline paiknemine  
Planeeritav ala asub Lüganuse vallas Aidu-Liiva, Aidu, Rebu ja Ojamaa külade 
territooriumil. Lähimatest suurematest asulatest jäävad planeeritavast alast 
kirdesse Kohtla-Nõmme alev, põhja Püssi linn ja loodesse Kiviõli linn. Tallinn 
asub 150 km, Narva 70 km ja Tallinn-Narva maantee 10 km kaugusel.  



Võimalused Aidu karjääri taaskasutuseks ja Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduse integreerimiseks keskkonda 
Magistritöö maastikuarhitektuuri erialal 

Romet Virkus 

31 
 

 

Joonis 5. Tööala asend Eesti Vabariigis (aluskaart: Maa-Amet) 

Planeeritav ala kattub Aidu karjääri ja Uus-Kiviõli kaevanduse mäeeraldisega, 
Eesti põlevkivimaardla Aidu kaeveväljaga, osaliselt Uus-Kiviõli uuringuväljaga 
ning Hiiesoo turbamaardlaga. 

Planeeritav ala hõlmab  Aidu karjääri ja kavandatava Uus-Kiviõli kaevanduse 
tööstusalasid ning neid alasid ühendava kaevise lintkonveieri ja teenindustee 
trassikoridori ning kogu ülejäänud Aidu karjääri ala, et luua ühtsena toimiv 
tervik. Detailplaneeringuga lahendatud ala (3 km2) suureneb laiema käsitluse 
tõttu üle 10 korra 35 km2-ni.  

5.1.3 Ala geoloogiline paiknemine 
Karjääri ala paikneb Ordoviitsiumi ladestu avamuspiirkonnas (Ritsberg jt. 2010), 
kus pealiskord koosneb karbonaatkivimitest ja lubimudast tekkinud 
lubjakividest. Aidu karjääri kaevanduseelselt katnud pinnakate oli väga õhuke. 
Levinud olid paepealsed liivsavimullad, mis olid kõrge huumusesisaldusega ja 
suhteliselt toitainete rikkad, aga samas tugevasti põuakartlikud (Ritsberg jt. 
2010). Kaevandustegevusest tulenevalt ei ole endist mullastikku säilinud ja 
geoloogiline ladestu on kuni lubjakivikihindite all lasunud ja eemaldatud 
põlevkivikihi põhjani täielikult rikutud. Samuti on lõhkamise tulemusena 
mõjutatud põlevkivi all lasuvad kihid, mille lõhelisus ja seoses vee läbilaskvus 
on suurenenud. 

Kaevandamise käigus on põlevkivi peal lasunud kihid purustatud ja kaevanduse 
progresseerudes on neid kasutatud järjest tagasitäitena karjääri puistangutes. 
Kihtides lasunud kivimid on segunenud ja kobestunud ning nad ei oma enam 
endist looduslikku stabiilsust, mis on oluline ehitusgeoloogiline tegur kinnisvara 
arendamise planeerimise puhul. 
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5.1.4 Ala kaevanduseelne keskkond 
Maastikuanalüüsi aluskaartidena on kasutatud Maa-Ameti geoportaali 
ajalooliste kaartide rakendusest kättesaadavaid kaarte erinevatest 
kümnenditest 19. sajandi lõpp kuni 20. sajandi viimase veerandini. Kuna 
kaevandus ei ole antud ajaskaalal vana, siis Maa-Ametist elektrooniliselt 
kättesaadav kaardimaterjal on põgusaks maastikuanalüüsiks piisav.  

 

Joonis 6. Vene 1-verstane kaart 19. saj lõpp kuni 20. saj algus (Maa-Ameti geoportaal) 

Kasutatud kaartidele on peale jäetud tänapäevane krundijaotus ja lisatud 
analüüsitud territooriumi piir. 

Kõige vanem kaart on Vene 1-verstane (Joonis 6) kaart, mis pärineb 19. sajandi 
lõpust  kuni 20. sajandi algusaastateni sõltuvalt kaardilehest. Kohati 
raskestiloetavalt kaardilt on võimalik tuvastada suured soostunud alad, mille 
vahel liigniisked maad tulevase karjääri kõikides osades peale loodenurga, kus 
asuvad ühtlasi kolm küla: Aidu, Aidu-Nõmme ja Aidu-Liiva.  

1931. aasta Eesti Vabariigi topograafilisel kaardil (Joonis 7) on looduskeskkond 
ja kultuurmaastik äärmiselt sarnane varasema, sajandivahetusest pärineva 
verstakaardi situatsioonile, kuid esimese Vabariigi aegne kaart on paremini 
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loetav, näidates külade paigutust ja looduskeskkonna iseloomu paremini. 
Samuti kinnitab uuem kaart, et valdav osa tänase karjääri alast on varem olnud 
liigniiske metsane ala, mille koosluses on kasvanud nii leht- kui ka okaspuid. 

 

Joonis 7. Eesti topokaart aastast 1931 (Maa-Ameti geoportaal) 

Põlevkivikarjääri rajamise alguseks võib pidada aastat 1964, mil Viktor 
Kingissepa nimelise kolhoosi üldkoosolek võttis vastu otsuse eraldada 680 ha 
maad Aidu karjäärile (Kriis 2004). Idee ja teostuse vahele jäi 10 aastat, aastal 
1974 alustati karjääris aktiivse kaevandamisega ja inimesed kolisid oma 
kodudest lõplikult ära. Elanikele pakuti asemele kortereid või kui elanik seda ei 
soovinud, anti hindamiskomisjoni otsusega määratud rahasumma uue maja 
ehitamiseks. Hüvitise suurus sõltus hävitatava hoonestuse pindalast, kuid 
üldjuhul ei katnud see reaalselt sarnase mahuga hoonestuse taastamise hinda 
(Kriis 2004). Valdav osa külades elanud inimesi asus elama lähikonda, kuna ei 
soovitud kodukandist lahkuda (Kriis 2004). 

Kaevanduse algusaastail, kui puudus keskkonna ja inimeste kaitseks 
seadusandlus, oli karjääriga suhtlemine keeruline. Tekkinud veeprobleemi 
lahendamiseks puudus karjääril soov ja nii olidki ümberkaudsed elanikud 
murega üksi. Tasapisi olukord muutus ja 21. sajandi alguseks oli karjäärini 
jõudnud arusaamine, et kaevandustegevusega seotud negatiivsete mõjude 
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leevendamise kohustus lasub neil endil ja tehti tööd elu- ja looduskeskkonna 
parendamiseks.  

1981. aasta NSVL topograafilisel kaardil (Joonis 8) on kaevandustegevus 
kestnud üle 6 aasta. Kaevandamisega on jõutud just hävitada kunagised külad 
ja natuke uuritud ülejäänud maardla põhjapiiri. Kaevatud on kraave maapinna 
kuivendamiseks, et progresseeruda edasi lõunasse. 

 

Joonis 8. NSV Liidu topograafiline kaart aastast 1981 (Maa-Ameti geoportaal) 

Tänase seisuga on kogu endine looduskeskkond ja külad jäädavalt hävitatud ja 
tekkinud on maastik, mida on võimalik vastavalt meie parimale äranägemisele 
kujundada ja kasutada või siis looduse hoolde jätta. Külad oleks võimalik 
taastada, kuid isegi noorena lahkunud elanikud on nüüdseks juba eakad ja 
tõenäoliselt ei soovi nad enam segipööratud kodukülla naasta, kuna koos 
põlevkivitööstuse hävitava mõjuga on igavikku kadunud külade identiteet ja 
füüsiline vorm.  

5.1.5 Regionaalne ruumiline ja demograafiline analüüs 
Aidu põlevkivikarjääri sulgemisega on avanenud võimalus aastakümneid 
suletud olnud territoorium uuesti kasutusele võtta. Kohaliku omavalitsuse 
visioon on olnud leida aktiivseid kasutusi, mille eesmärk on pakkuda aktiivse 
rekreatsiooni võimalusi terve Kirde-Eesti elanikkonnale. 
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Potentsiaalse peamise tarbijaskonnana võib eeldada kohalikke ja teisi 
lähinaabruses elavaid inimesi. Järgnevalt on vaadeldud elanikkonda, mis jääb 
näidatud distants-sõõridesse (Joonis 9). Ringide nihkeks on 10 km. Elanike 
arvud on vastavalt rahvastikuregistrile kohalike omavalitsuse poolt esitatud 
andmetele 2014. aasta seisuga. 

Lähinaabrust on arvestatud 10 kilomeetrise raadiuses ümber Aidu karjääri. 
Selle sisse jääb Kiviõli (5814 elanikku), Kohtla-Nõmme (1055 elanikku), lisaks 
Püssi, Lüganuse ja mõned väiksemad külad Lüganuse ja Mäetaguse valla 
territooriumil. Kokku elab lähinaabruses hinnanguliselt ~7500 elanikku. 

20 km raadiusega ringi lisanduvad Kohtla-Järve, Jõhvi, Aseri valla, Sonda valla 
ja Kohtla valla elanikud, kes tõstavad kuni 20 km raadiuses elavate inimeste 
arvu ~66700 elanikuni. 

Kuni 30 km on raske hinnata, kuna poolitab vallad keskelt. Sellest tulenevalt on 
kirjeldatud rahvastiku lisandumine vahemikus 20-40 km, kus lisandub Sillamäe, 
Kunda, osa Vaivara vallast, Toila vald, osa Illuka valda, Iisaku vald, osa Alajõe 
valda, Tudulinna vald, Avinurme vald, osa Laekvere vallast, Vinni vald, 
Rägavere vald, Sõmeru vald, Viru-Nigula vald mis annavad täiendavad ~30000 
elanikku, tõstes kuni 40 km raadiuses elavate inimeste arvu ~97 000 elanikuni. 

Suurematest linnadest on suhteliselt lähedal Rakvere 42 km (16338 elanikku), 
Väike-Maarja 53 km (4700 elanikku) ja Narva 60 km (62068 elanikku). 

Valdav osa elanikkonnast on koondunud linnadesse, kus elab 87% Ida-Virumaa 
elanikkonnast (Pihor jt. 2013). Maakonna elanikkond on viimastel kümnenditel 
stabiilselt kahanenud. Naiste osakaal on 55%, meeste osakaal 45%. Ida-Viru 
maakonna elanikest 20% on eestlased, ülejäänud teistest rahvustest. 
Rahvastikupüramiid näitab rahvastiku vananemist, suurima osakaaluga on 
naised vanusevahemikus 50-64. Samuti on see vanusevahemik suurim meeste 
osas. Teistest vanuserühmadest rohkem on Ida-Virumaal mehi vanuses 20-29. 
Samas vanusevahemikus olevaid naisi on samuti rohkem kui nooremaid ja 30-
40-aastaseid, kuid umbes 20% vähem kui samas vanusevahemikus mehi. 
Alates 35eluaastast on naised kõikides vanusegruppides enamuses (Pihor jt. 
2013). 

Kokku elab vaadeldavas kuni 60 km raadiusega alas ~200 000 inimest, kelle 
jaoks kavandatavale rekreatsioonialale jõudmiseks läbitav distants on kuni ühe 
tunni autosõidu kaugusel. 

Aidu karjäär paikneb Ida-Viru maakonna loodesektori keskosas. Põhjapoole 
jääb tööstusliku ilmega maastik väheste metsaaladega. Karjäärist põhjas 
rannikupiirkonnas asuvad ühtlasi suuremad linnad ja vallad. Karjäärist lõunasse 
asustustihedus väheneb, ning maastik muutub suletumaks ja tehnogeensest 
looduslikuks. Karjääri ala ei asu ühegi suurema magistraaltee vahetus 
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läheduses, kuid Tallinn-Narva maanteelt Aidusse saab sõita mööda heas korras 
kohalikke maanteesid läbides 12 km. Lähinaabrusesse jäävate valdade 
siseteede võrk on valdavalt kruusakattega ja teede olukord võib sõltuvalt 
aastaajast olla hea või rahuldav. Kevadiste suurvete ajal on kohati olnud vajalik 
teede sulgemine kuna need on liigvee tõttu läbimatud või, et kaitsta teetammi 
liigse lagunemise eest. 

 

Joonis 9. Lähimaakondade asustuse paiknemine ja rahvaarv (aluskaart: Maa-Amet) 

Pärast karjääri sulgemist on karjääri põhjaosa läbiv Nõmme tee antud avalikku 
kasutusse. Tee ühendab Maidlat Kohtla-Nõmmega, kuid selle kasutamiseks on 
vaja läbi viia tee rekonstrueerimine. Osa teekehandist asub allpool 42 meetri 
piiri, mis on karjääri alal põhjavee tase, seega eeldatavalt jääb osa Nõmme 
teest sarnaselt kaevanduse veotranšeedele vee alla. 

Lähinaabruses asuvat Kiviõli, Püssi ja Kohtla-Nõmmet läbib Tallinn-Narva 
raudtee. Aidusse on rongipeatustest mõned kilomeetrid, kuid see vahemaa on 
hästi sobiv jalgrattaga läbimiseks. Lisaks lihtsalt karjääri teedel rattaga 
sõitmiseks on maastikulist potentsiaali sportliku maastikurattapargi rajamiseks. 
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5.1.6 Looduskeskkond ja maastik 
Aidu karjääri territooriumil on võrreldes varasemaga liigirikkus vaieldamatult 
vähenenud ja kaevandamise mõju taimestikule ja loomastikule ning 
biotoopidele on olnud äärmiselt negatiivne. Karjääri on alates vanematest 
osadest järjest rekultiveeritud nii mehaaniliselt kui ka bioloogiliselt. Kultuurina on 
istutatud harilikku mändi (Pinus sylvestris), arukaske (Betula pendula) ja 
sookaske (Betula pubescens). Samade või sama perekonna liikide kasutamine 
karjääride metsastamisel on üldlevinud kogu Euroopas. Põhjapoolsetesse 
vanematesse metsakooslustesse on ise levinud remmelga liigid (Salix sp.), 
papli liigid (Populus sp.), hall lepp (Alnus incana) ja vähesel määral harilikku 
kuuske (Picea abies). Puistu vanus karjääri põhjaosas on 26-34 aastat ja 
kõrgus kuni 7 meetrit (Ritsberg jt. 2010). Karjääri põhjapiiril olevad puud on kuni 
43-aastased (Ritsberg jt. 2010). Aidu karjääri on metsad istutatud 
monokultuuride laikudena ja segakultuure ei ole, kui mitte arvestada looduslikku 
järelkasvu kultuurkoosluse sisse. Euroopa praktikas ollakse üha enam 
seisukohal, et monokultuuride rajamine bioloogilise mitmekesisuse seisukohalt 
ebasoodsam ja lähtutakse põhimõttest rajada segakultuure, kus on esindatud 
nii igihaljad kui ka heitlehised puuliigid. Praktikas on karjääridesse rajatud ka 
erinevaid katseistandusi, et uurida erinevate bioloogilise rekultiveerimise viiside 
ja koosluste majanduslikku tasuvust. 

Aidu karjääri puistangute pinnas on kivine ja kujunenud on õhuke metsakõdu ja 
huumuskiht. Maapinna reljeef on iseloomustatav kui ida-läänesuunaliselt 
pikkade orgude ja küngastega liigendatud maastik, mis on tekkinud ajal kui 
puistangu laugjaslaineliseks või siledaks töötlemine ei olnud veel seadusega 
nõutud (Joonis 11). Kohati on orud sügavad ja järskude nõlvadega, mis võib 
kujuneda ohtlikuks seal liikuvatele inimestele ja loomadele lihtsalt 
ettevaatamatusest või seoses nõlva varinguga.  

Karjääri keskosa puittaimestik on vastavalt kaevandamise ajale vahemikus 12-
25 aastat vana, koosnedes siingi valdavalt harilikust männist, mida läbivad 
siiludena kased. Koosluses esineb lisaks remmelgat ja paplit. Puude kõrgus 
ulatub 5-6 meetrini. 

Alates karjääri keskosast lõunasse on puistangud ühtlasema pinnasereljeefiga 
ja liikumine seal on kergem, aga elamusrekreatsiooni seisukohalt võib neid 
pidada sellevõrra igavamaks. 

Lõunaosa taimestik on praktiliselt väljakujunemata. Sellel on 2013. aasta 
seisuga värskelt rekultiveeritud puistang, millel olevatel taimedel (mänd, kask) 
vanus on 2 aastat. Loodusliku leviku teel on lõunaosa puistangutelelevinud 
üksikud rohttaimed ja remmelga (Salix sp.) liigid. Pinnas on kujundatud 
eesmärgiga näida loodusliku reljeefina, omades rahulikku lainjat profiili (Joonis 
10). 
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Joonis 10. Karjääri lõunaosa iseloomulik lainjas reljeef tärkava taimestikuga. Taamal vihmasadu 
ja keskosa puistu. Juuni 2013. Autori foto.  

Väike osa karjäärist (loodeosas) on taastatud põllumaana, mis leiab kasutust 
põllumajandusmaana. 

Varasematest uuringutest karjääride liigirikkuse kohta selgus (Luud 2006), et 
rekultiveeritud aladel on mitmekesisusega probleeme ja inimesel on praktiliselt 
võimatu taastada olukorda, mis looduslikult on aastatuhandete vältel kujunenud, 
rääkimata geoloogiliste kihtide taastamisest mis on nende peal areneva 
bioloogilise keskkonna oluliseks mõjutajaks. Aidu karjääri liigiline mitmekesisus 
on tehismaastikule omaselt väike, kuid võrreldes vanemate osade taimestikku 
keskosa ja lõunaosaga, saab järeldada, et ajapikku täiendavad kooslused end 
naturaalse leviku teel uute liikidega ja nad omandavad üha enam loodusliku 
ilmega väljanägemise ja mõningase suurenemise liigirikkuses. 

Viimase objektikülastuse üks eesmärk oli leida jälgi loomade eksistentsist ja 
kohata erinevaid looma-, linnu- ja putukaliike. Lindude osas võib olukorda 
pidada rahuldavaks. Põhjaosa metsades oli kuulda ja näha mitmeid erinevaid 
linnuliike. Autori ornitoloogiaalase ebapädevuse tõttu liigilist koosseisu ei 
määratud. Putukate laialdasemaks levikuks on aprill veel liiga varajane, kuid 
õnnestus näha 3-4 erinevat päevaliblika liiki ja kiile, mis annavad alust oletada, 
et leidub veel lisaks teisigi lendavaid putukaid ja sobivaid taimekooslusi nende 
kiletiivaliste eksisteerimiseks. Külastuse käigus leiti mitmes kohas marsruudil 
põdra (Alces alces) pabulaid, mis andis kinnitust, et see suuruluk kasutab ala 
rändekoridorina ja võib talvel ka pikemalt peatuma jääda. Lisaks pabulatele oli 
ühe tranšee ülaservas hulgaliselt põdra jälgi. Veelindudest fikseeriti sinikael-
pardi (Anas platyrhynchos) eksistents 4. tranšee veepeeglil. 

Looduskeskkonnale, nii taimestikule kui ka loomastikule, avaldavad mõju 
karjääri alale planeeritud tegevused ja rajatised. Peatükis 3 on kirjeldatud 
erinevad kavandatud tegevused, mis on valdavalt puhkemajanduslikku laadi. 
Valdav osa suuri rajatisi on kavandatud karjääri lõunaosasse puistangule, kus 
taimestik puudub (veespordikeskus sõudekanaliga, aheraineladustamine 
püramiididena, kaitseväe lasketiir), või ka vette (rafting, skuutrid, kanuud ja 
paadid, sukeldumine, ujumine). Veekanalites toimuvad tegevused 
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looduskeskkonnale otsest mõju ei avalda, kuid motoriseeritud ujuvvahendite 
kasutamisele on mõistlik kehtestada piirangud nii kellaajaliselt kui ka 
territoriaalselt. 

Tööstusrajatistest on karjääri alale vaja paigutada Uus-Kiviõli kaevandusest 
Aidu tööstusterritooriumile kaevist transportiv lintkonveier koos teenindusteega. 
Paraku on selle rajamisel vaja likvideerida juba kasvavat metsa ja ümber 
kujundada pinnase reljeefi. Protsentuaalne metsa vähenemine terve karjääriala 
mõistes on siinkohal tühine, kuid konveieri kontseptsioon kui selline ei sobi 
kokku taotletava looduskeskkonna karakteriga, kuna piirab loomade ida-
läänesuunalist liikumist. Sarnane efekt võib ilmneda ka veotranšeedesse 
tekkinud veekogude puhul ning vajalikuks võib osutuda veekanalitele 
ületuskohtade rajamine nii inimeste kui ka loomade liikumise võimaldamiseks. 

Kuigi looduskeskkonna kujunemine on pikaaegne protsess, saab selle 
soodustamiseks luua laiguti sobivaid tingimusi erinevate taimeliikide arenguks 
ja neid liike kultuurina introdutseerida. 

 

 

Joonis 11. Aidu karjääri ja ümbritseva maastiku kõrgusmudel (Maa-Ameti geoportaal) 

Tulenevalt tehnogeensele maastikule tekkinud koosluste noorusest ja 
iseloomust, ei ole Aidu karjääri alal looduskaitsealasid ega teadaolevalt ka 
kaitstavate liikide elupaiku ega kaitstavaid üksikobjekte. Küll aga on II 
kategooria kaitsealuse liigi, laanerähni (Picoides tridactylus), elupaigana 
keskkonnaregistris märgitud Uus-Kiviõli kaevanduse tööstusterritooriumi üks 
osa. Laanerähni tegelik eksisteerimine märgitud kohas on aga küsimärgi all, 
kuna RMK haldusalas olevale metsale, mis kattub ühtlasi laanerähni 
elupaigaga, on teostatud metsaraie. Tulenevalt teadaolevalt laanerähnile 
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vajalike elupaiga omadustele tunnustest, võib oletada, et liigile vajalik ja omane 
elupaik on juba hävitatud või äärmises hävimisohus ja liik on liikunud edasi 
sobivamasse elupaika. Eelnev tugineb märgitud ala vaatlusele ja liigi 
eksisteerimine või mitteeksisteerimine antud kohas ei ole fikseeritud ega 
tõendatud, vaid on oletuslik. 

Aidu karjääri metsastatud alad kuuluvad rohevõrgustiku kohaliku tasandi (T3) 
tuumalasse. Tuumalana toimimine ei ole käesoleval ajal veel tõenäoline, kuid 
on eeldused, et tulevikus kujunevad alal vajalikud omadused (Ritsberg jt. 2010). 

Kujunenud või pigem kujundatud, tegemist on kolossaalsete mõõtmetega 
inimtekkelise maastikukujundusega, maastikuarhitektuurse objektiga, alade 
väärtuse hindamine on pigem subjektiivne. Arvestades, et sellise maastikutüübi 
kujunemine Ida-Virumaal omab nüüdseks ligi 80-aastast ajalugu, siis on tegu 
pärandmaastikuga, kindlasti ka kultuurmaastikuga, Eesti energiatootmise 
sümboliga. Veelgi subjektiivsem kui selle ala väärtuse hindamine, on tema 
esteetilisuse hindamine, mida raskendab ala mitmepalgelisus ja erinevatesse 
vaatevinklitesse asetamine. Siiski on kujunenud arusaam, et selliste 
tööstusmaastike edasine eksistents võiks kõige enam elamusi pakkuda  meile 
puhkemaastikuna, tihti aktiivse või lausa ekstreemse puhkuse harrastamise 
kohana. Sellele arusaamale on raske vastu vaielda, kuna oma tegevuse 
lõpetanud karjäärialad on tõesti nimetatud tegevusteks justkui loodud. Lisaks on 
tegemist inimese loominguga, sel on inimese nägu, see on ehitis nagu iga teine 
inimloodud hoone ja rajatis, mistõttu inimene kui säärase rajatise looja tunneb 
looduga sidet. Kuna antud maastiku mõõtmed on inimesega võrreldes 
hiiglaslikud ja maastikus viibides on piirid hoomamatud, tekitab territoriaalne 
ulatus omamoodi uudishimu seda inimloodud maastikku avastama.  

Kas vaadeldav maastik on väärtuslik? Milles seisneb selle maastiku väärtus? 
Wirth jt. (2012) nimetavad endiste kaevandusalade potentsiaaliks looduslike 
väärtuste arendamist, mis omakorda jaguneb maastikulisteks väärtusteks ja 
taastuvenergia ammutamise võimalusteks, millena nähakse kaevandusvett ja 
biomassi. Käesoleva töö autor lisab looduslike väärtuste nimistusse lisaks tuule- 
ja päikeseenergia tootmise võimaluse, kuna mõlemad on loodusressursid. 
Maastikuliste väärtuste alla võib liigitada rekreatiivse väärtuse, kuna see on 
otseses seoses füüsilise maastiku omadustega, mida täiendab kultuuriline 
väärtus mentaalse faktorina. Teine alagrupp on kultuuriliste väärtuste kogum, 
kuhu alla paigutavad Wirth jt. (2012) endised kaevandusega seotud hooned, 
infrastruktuuri rajatised ja mäetööstusega seotud traditsioonid. 

Käesoleva töö seisukohalt omab Aidu karjäär nii looduslikku kui ka kultuurilist 
väärtust ja identiteediväärtust (traditsioonid). Suletud kaevanduste kasutamine 
taastuvenergia tootmiseks on Euroopa praktikas küllalt tavaline. Aidu karjääri 
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kavandatud tuulepark pakub inimestele huvitavat tehno-futuristlikku maastikku 
aktiivseks rekreatsiooniks,  avastamiseks ja mõtisklusteks. 

5.1.7 SWOT analüüs rekreatiivse kasutuse perspektiivile 
Analüüsi eesmärk on prognoosida tekkivaid probleeme ja leida nendele 
lahendused, mida on võimalik planeeringulahenduses ära kasutada ning 
võimalikke tekkivaid probleeme ala kasutamisel ennetada. SWOT analüüs on 
koostatud rekreatiivse kasutuse vaatevinklist, arvestades sealjuures ka 
loomade liikumise võimalusi ning teisi seonduvaid teemasid nagu sotsiaalsed ja 
looduskaitselised aspektid. 

Tabel 1. SWOT analüüs rekreatiivse kasutuse seisukohast 

T 

U 

G 

E 

V 

U 

S 

E 

D 

• Omapärane ja huvitav maastik 
• Puuduvad looduskaitsepiirangud 
• Vahelduv maastik koos ulatuslike 

veealadega 
• Vahelduv reljeef kõrgemate 

punktidega 
• Piisavalt kõrge mets põhja kuni 

keskosas, loomaks ruumi ja 
privaatsust 

• Tohutu suur maa-ala, saab 
kavandada suuremõõtmelisi 
objekte 

• Hea juurdepääs mööda avalikke 
teid 

N 

Õ 

R 

K 

U 

S 

E 

D 

• Maastik kohati ohtlik – vigastuste 
oht 

• Veekogude kaldad järsud, 
välisperimeetril  vertikaalne järsak 

• Lõunaosas kõrghaljastus väga 
noor, ei teki ruumitunnetust ja 
privaatsust 

• Hoomamatu maa-ala, eksimise 
oht 

• Puistangute geoloogiline 
ebastabiilsus ehitustegevuseks 

• Kallaste varisemise võimalikkus 
vesikeskkonnas, mida võimendab 
lainetuse tekitamine veekogul 

• Männimetsa tuleohtlikkus 
kuivadel perioodidel 

V 

Õ 

I 

M 

A 

L 

U 

S 

E 

D 

• Ümbruskonnas suhteliselt palju 
inimesi, kes moodustavad 
potentsiaalse kasutajaskonna 
tuumiku 

• Avatud väga erinevatele 
rekreatiivsetele ideedele 

• Kavandatav tuulepargi tuulikud 
võivad mõjuda tõmbeobjektina  

• Veekogude rikastamine vee-
elustikuga 

• Investorite leidmine täiendavate 
teenuste pakkumiseks 
(varustuse laenutused, 
elamusmatkade pakkujad, 
toitlustus jne) 

• Töökohtade loomine seoses 
osutatavate teenustega 

• Põlevkivitööstuse pärandi 
tutvustamine ja inimeste 
harimine 

 

O 

H 

U 

D 

• Omavalituse huvi kadumine ala 
arendamisel 

• Teiste huvigruppide huvi 
kadumine ala arendamisel 
(alaliidud, RMK, huviklubid)) 

• Metsatulekahjud 
• Kaevandustegevusest tuleneva 

õhu ja vee saastumine 
• Kaevandustegevusest tulenev 

müra 
• Kavandatud tuulepargi tekitatav 

müra ja visuaalne mõju 
• Looduskeskkonna taluvuspiiri 

ületamine, ala reostamine 
olmeprügiga 

• Loomastiku levikuks ebasoodsate 
tingimuste tekkimine liiga 
ulatusliku rekreatiivse kasutuse 
kavandamisel 

• Kavandatud lintkonveieri 
barjäärina mõjuv efekt maastikus 
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5.1.8 Rekreatsioonialana kasutamise võimaluste analüüs 
SWOT analüüsis leitud faktorite põhjal saab teha järeldused ala sobivuses 
erinevateks puhkemajanduslikeks kasutusteks, kasutades maksimaalselt ära 
seesmisi tugevusi ja väljast tulevaid võimalusi, leides lahendused nõrkuste 
likvideerimiseks ja ohtude minimeerimiseks. 

Ühtlasi on antud peatükki integreeritud tekstipõhine sobivus-konfliktianalüüs, 
milles analüüsitakse ühe või teise tegevuse sobimist või mittesobimist 
konkreetsesse keskkonda karjääri alal. 

Tulenevalt SWOT analüüsis leitule saab ala perspektiivi aktiivse rekreatsiooni 
alana pidada sobivaks, küsimus on pigem selles kui palju on vaja võimalikke 
tegevusi reguleerida ja kuidas minimeerida varitsevaid ohtusid ja likvideerida 
nõrkused. Sõltuvalt ala kasutuse reguleerimise soovist või ka kasutustaluvuse 
prognoosist võib olla otstarbekas kunstlik tegevuste lisamine, või ka vähesem 
sekkumine ja looduse enesereguleerimisvõime eelistamine. 

Tegevuste lisamine ja reguleerimine tähendaks veekogudesse soodsate 
elutingimuste loomist kaladele (eeldab vee keemilise koostise laboratoorset 
uuringut), mis lisaks kalapüügivõimaluse. Samas võib see tekitada massilise 
kalastajate hulga, mis omakorda eeldab kalavarude kunstlikku suurendamist. 
Tulubaas selleks on võimalik tekitada kalastajatelt püügiõiguse eest tasu 
küsides. 

Tulenevalt territooriumi suurusest ja vahelduvast ning kohati väljakutsuvast 
pinnasereljeefist ja looduspiirangute puudumisest on alal väga head eeldused 
erinevate maastikusõidukite kasutamiseks. Nendeks võivad olla nii 
motoriseeritud sõidukid (maastikuautod, mootorrattad, ATV-d, quadid jms 
omaloodud maastikusõidukid) kui ka inimjõul liikuvad sõidukid, mille tüüpiliseks 
esindajaks on maastikuratas. Motoriseeritud sõidukite jaoks on mõistlik luua 
territoriaalsed piirangud ja hobi ning miks mitte võistlusotstarbeks kindlad rajad 
või alad, kus on parimad reljeefsed omapärad juba olemas. Hetkel toimib sellise 
alana karjääri kirdeosa, kus maasturimatkade jätkumine on ette nähtud Aidu 
tuulepargi ja rekreatsioonialade teemaplaneeringuga. Maasturipargi 
edasiarendamine on üks võimalus ja eeldus selle karjääriosa aktiivsema 
kasutuse loomiseks. 

Karjäärisiseste põhiteede kasutamine mootorsõidukitega üldiselt on samuti 
vajalik, et jõuda erinevate objektideni. Teedevõrgu täiendamine piisava 
kandevõimega teedega on vajalik kavandatud tuulikute rajamiseks ja 
hooldamiseks. Lisaks on juba olemasolevad teed, mis on vajalikud metsa 
hooldamiseks. 

Tervel karjäärialal liikumiseks on hea vahend maastikuratas, mis võimaldab 
mõõduka füüsilise koormusega ja väiksema ajaga kogeda suuremat ala. 
Maastiku omadusi arvestades on reaalne Aidus korraldada maastikuratta 
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võistlusi ja luua selleks otstarbeks piisavalt põnevaid radasid. Samuti on ala 
piisavalt hästi läbitav harrastussportlastele või ka lihtsalt rattaga matkajatele. 
Jalgrattal on potentsiaali olla territooriumi avastamisel üks liikumise põhivahend. 
Jalgsi liikumiseks on territoorium kasutatav, kuid selleks peab inimene olema 
heas vormis matkahuviline ja omama vastavat varustust ning arvestama 
võimalusega, et tuleb ööseks laagrisse jääda. 

Karjääri alal laiuvad ulatuslikud vee-alad toetavad veematkasid keskkonnas, 
millesarnast ei paku ükski looduslik maastik Eestis. Veega täitunud tranšeed on 
70~80 meetrit laiad ja nende mõlemas servas kõrguvad kaldad on keskmiselt 8 
meetrit veepeeglist kõrgemad, kuid kohati kuni 27 meetrit üle veepeegli taseme, 
mis jätab mulje kitsas ürgorus viibimisest. Paadi ja kanuumatkade ideed toetab 
rohkete maabumiskohtade olemasolu. Sellised kohad on lauged kallakud 
puistangult alla tranšeesse, mida kasutati kaevanduse töö ajal autotranspordi 
pääsudena puistangule. Muudes kohtades on tranšeede nõlvad suhteliselt 
järsud ja nende kaudu veepinnalt üles puistangule tõusmine füüsiliselt raske ja 
tõenäoliselt seotud mitmete ohtudega kaldanõlva tõenäolise ebastabiilsuse 
tõttu. Paadi- ja kanuumatkad on võimalik lisandväärtustada eelpool mainitud 
kalapüügivõimalusega ning integreerida multimatkaprogrammi jalgsimatkadega 
ning ööbimisega ettevalmistatud laagriplatsidel või metsamajakestes. 

Hetkel karjääri edelanurgas loodav veespordikeskus pakub 
keskkonnasäästlikule veepeegli kasutamisele sõudepaatidega alternatiivi 
motoriseeritud veesõidukitega liiklemiseks. Skuutrite kasutamisega koos 
jõuame ühe nõrkuseni, milleks on lainetuse mõju kalda püsivusele. Puistangu 
materjaliks on küll kaljumass, mis pärineb paekivist ja selles leidub suuremaid 
tükke, kuid on ka peenet materjali, mis kandub veega koos suurema fraktsiooni 
vahelt ära ja tulemuseks on potentsiaalselt kaldanõlva laugjamaks muutumine, 
mille käigus on võimalik puistangu pealispinna varisemine kaldaäärses 
piirkonnas. Kindlasti on vaja teostada kalda varingukindluse seiret ja vajadusel 
kaldaid ennetavalt tasandada või sisse varistada kontrollitud oludes. Skuutrite 
kasutamine on eeldatavalt piirkondliku mõjuga kindlaksmääratud karjääriosas, 
mis piirdub veespordikeskuse territooriumiga ja seda koordineerib veekeskust 
opereeriv ettevõte, tagades ohutuse nii keskkonnale kui ka inimestele.  

Rekreatsiooniala peab olema kasutatav avalikult ja vabalt kõikidele huvilistele. 
Territooriumi suurusest tulenevalt võib tekkida oht, et inimestel kaob 
orientatsioon ja nad jäävad alale ekslema ning võivad sattuda ohtu. Selle 
olukorra vältimiseks on vaja luua süstemaatiline juhend käitumiseks eksimise 
korral ja varustada kogu territoorium viitade ja infotahvlite süsteemiga, mis 
võimaldab jõuda soovitud sihtkohta ning tagab vajadusel väljapääsu leidmise 
tagasi alguspunkti. Viitadel peab olema selgelt näidatud kuhu mingi tee viib, 
milline on sinna jõudmiseks vajalik distants ja milliseid teenuseid on seal 
võimalik tarbida (tualettruumid, ööbimiskohad, vaatetornid, aktiivsed tegevused 
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jne). Suurematel ristumistel ja sõlmpunktides on vajalik kasutada infotahvleid, 
kus on kas terve ala või aktuaalse territooriumi osa kaart, mis kajastab olulisi 
punkte ja sinna jõudmiseks läbitavat vahemaad koos liikumisteedega. Samuti 
on otstarbekas luua teede raskusaste ja kirjeldada lühidalt iga raskusastme 
määratluse põhimõtet, et inimesel oleks võimalik valida kuhu ta tahab minna ja 
kas ta on sinna jõudmiseks suuteline vastava raskusastmega teed kasutama. 
Vajalik võib olla ühe suurema infokeskuse rajamine karjäärialale sisenemiseks 
karjääri põhjaossa ning seda toetavad infopunktid, mida opereerivad 
teenusepakkujad (matkakorraldajad, varustuse hoiuruumid). 

Orienteerumise lihtsustamiseks on ühe variandina võimalik kasutada 
vaatetornide võrku, milles paiknevad vaatetornid toimivad maamärkidena. 
Nende identifitseerimiseks võib torni tipus kasutada erinevat värvi lippe, mis 
paistavad kaugelt silma ja mille järgi saab koos kaardiga soovitud suunas 
liikuda. Vaatetornid on otstarbekas rajada kohtadesse, kus nende ideed toetab 
olemasolev reljeef, ehk kõrgemate küngaste otsa. Keskmine puistangute 
absoluutkõrgus on ~50 meetrit. Alal on mitmeid kõrgemaid künkaid, mille 
absoluutkõrgus kerkib üle 60- 70 m. Vähestes kõrgemates punktides avanevad 
head vaated ka ilma tornita, kuid enamus paigus takistab mets vaadet. 

Rekreatsiooniala kasutust hakkab tulevikus kõige enam mõjutama ulatuslik 
tuulepark. Tuulikutel võib inimese isiklikust suhtumisest taastuvenergia ideesse 
olla nii positiivne kui ka negatiivne mõju. Mõistes selle vajalikkust on suhtumine 
pigem positiivne. Samuti võib tuuliku füüsiline vorm inimese tajule mõjuda 
erinevalt. Kuna tuulikud on inimskaalal hiiglaslikud dünaamilised objektid, siis 
nende läheduses viibimine võib põhjustada aukartust ja hirmu. Tuulikute 
suhtelises läheduses viibides võivad need tunduda futuristlikud ja ebamaised, 
dünaamilisus võib tekitada meeltesegadust. Tuulikute vahetu lähedus võib olla 
põnev ja hirmutav samal ajal. Samas annab selles keskkonnas viibimine 
inimestele tuuleenergia praktilise tootmise vahetu kogemuse ja aitab mõista 
tulevikutehnoloogiaid. Tuuleenergia laialdasem kasutuselevõtt täidab ühtlasi 
kohalike elanike soovi vähendada, või vähemalt mitte suurendada põlevkivi 
kaevandamise mahtu. Sellest tulenevalt on tuulepargi mõju rekreatsiooniala 
kasutamisele ja kasutajatele väga keeruline prognoosida. 

Valdav osa rekultiveeritud metsamaast kuulub RMK haldusalasse ja samuti 
jääb valdav osa rekreatsioonialast RMK haldusalasse. RMK on tuntud kui 
heade võimaluste loojana metsas viibimiseks ja laagrisse jäämiseks. Aidus on 
samuti otstarbekas rajada metsaonnide või –majakeste võrk, kuhu on võimalik 
öömajale jääda ja ohutult tuld teha, sööki valmistada ja tehnoloogiliste 
seadmete akusid laadida sealsamas toodetava keskkonnasäästliku 
elektrienergiaga. Laagriplatside valikul on vaja lähtuda keskkonda sobivusest ja 
ligipääsetavusest ning vee- ja maa-alal praktiseeritavatest tegevustest. 
Laagriplatsid sobivad hästi kohtadesse, mis on lähedal veekogudele ning 
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veekogudesse suubuvatele laugematele teekohtadele. Platsid peaksid olema 
puudest vabal alal, kuid ümbritsetud puudest, mis pakuvad privaatsust ja 
toimivad tuuletõkkena. Laagriplatside paigutamisel on plussiks elektrivõrku 
ühendamise võimaluse lihtsus. Laagriplatside ebasobivateks 
paiknemiskohtadeks on ebatasase reljeefiga puistanguosad, millised on 
peamiselt karjääri põhjaosas. Samuti ei sobi tihedad metsaalad, milles oleks 
vaja teostada metsaraiet ja kuhu ei ole head ligipääsu väljakujunenud 
teedevõrgult. Ebasobivaks on tuulikute vahetu lähedus.  

Inimeste heaolule mõeldes ei saa ära unustada ulukite liikumist, mille tarvis on 
vaja jätta piisav koridor, millel inimtegevus peab olema minimaalne, 
võimaldamaks loomade ida-läänesuunalise liikumise ilma neid häirimata. 

Nii loomade kui ka inimeste vaba liikumist võib takistama hakata Uus-Kiviõli 
kaevanduse kaevise lintkonveier ja teenindustee, mis kulgeb sirgjooneliselt läbi 
terve karjääri lõunast põhja. Füüsilise barjäärina mõjuva efekti kaotamiseks on 
võimalik konveier tõsta õhku estakaadile, tekitades võimaluse käia selle alt läbi, 
mis aga tekitab tohutult silmapaistva tehnoloogilise objekti, mille esteetiline 
lahendus ja sobivus kogu kontseptsiooni on kaheldav. Teine võimalus on 
konveier koos teega viia puistangu keskmisest kõrgusest madalamale alumisele 
tasandile – kanalisse. Selliselt saaks ristisuunalise liikumise lahendada 
sildadega ja konveier ei domineeriks maastikus. 

5.1.9 Rekreatsiooniala, tuulepargi, riigikaitse, mäetööstuse ja loodusliku 
mitmekesisuse harmoonia võimalikkus? 

Säästev ja jätkusuutlik areng on selle sajandi võtmeküsimus, mis võib otsustada 
inimkonna eksistentsi meile tuntud viisil. Tegemist on perioodiga, mil fossiilsete 
kütuste tarbimine on muutunud maa ökosüsteemile niivõrd koormavaks, et 
puhta energia osakaal peab lähikümnenditel oluliselt suurenema vältimaks meie 
enda eksistentsi toetava ökosüsteemi kokkuvarisemist. Algus on tehtud, tuule ja 
päikeseenergia osakaal fossiilsete kütuste kõrval on kasvutrendis, kuigi veel 
siiski üsna marginaalne. 

Aidu karjääri kavandatud tuulikupark näitab teed tulevikku ja sõltumata 
asjaolust, et tuulikutel on elukeskkonnale teatud negatiivsed mõjud, on tuulikute 
kohtamine maastikus saamas inimestele tavapärasemaks. Võib eeldada, et 
tuuleenergia kasutamine ja sellega seoses tuulikuparkide ja üksikute tuulikute 
püstitamine kasvab ja koos sellega kasvab inimkonna arusaam puhta energia 
vajalikkusest. Maastiku visuaalse reostamise suhtes on kompromisside 
leidmine raske, kuid võib eeldada, et toimub kohanemine ja tuulikud muutuvad 
loomulikuks osaks maastikus. 

Aidu karjääri ala võib käsitleda eksperimentaalsena. Tuuleparke on Eestis  
energiatööstusega seotud aladele varemgi rajatud, kuid see on ka nende alade 
ainuke funktsioon. Seesugust integratsiooni nagu käesolevas töös, ei ole Eestis 
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varem praktiseeritud. Euroopa praktikas on kõik Aidu karjääris pakutud 
lahendused kasutuses, kuid need otstarbed on valdavalt siiski ühe sektori 
põhised ja pühenduvad erinevate energiatootmise viiside tõhususe 
katsetamisele, metsakasvatusele, põllumajandusele või ka rekreatsioonile. Aidu 
karjääris on eesmärk segada kokku energiatootmine, rekreatsioon, 
metsakasvatus, bioloogilise mitmekesisuse suurendamine.  

Aidus on tuulikute omavahelised kaugused kavandatud 500-700 meetrit, mis on 
20% hõredam paigutus kui Balti elektrijaama endisele tuhaväljale rajatud 
tuulepargil. Sellest tulenevalt on visuaalne koormus pisut väiksem ja tuulikute 
vahel liikudes võib end vabamalt tunda. 

Teine parendav faktor on asjaolu, et tuulikupark ei võta enda alla tervet 
karjääriala, vaid kulgeb lõunapiiri keskosast diagonaalselt kirdesse. Visuaalselt 
mõjutab see ulatus küll kogu ala, kuid füüsiliselt on määratletavad 
territooriumiosad, kus mõjud on väiksemad. Ala puistangutel ja veekogudes 
liikudes tuleb siiski tuulikutele kohati suhteliselt lähedale minna. Suurimaks 
probleemiks võibki pidada ala kasutavate inimeste ja tuulikute omavahelist 
mentaalset suhestumist. 

Lisaks tuuleenergiale pakub karjääri ala väljakujunemata taimestikuga 
platootaoline territoorium võimalust rajada ulatuslik päikeseenergia park, mille 
juurde saab rajada erinevatest liikidest koosnevaid biomassiistandusi sarnaselt 
Saksamaal rajatud energiamaastiku projektile. 

Mäetööstuse rajatiste integratsioon on lihtsam ja allub mingile seletatavale 
loogikale ja omab paremini prognoositavat resultaati. Seda enam, et terve ala 
iseenesest ongi mäetööstuse produkt ja sama liini jätkates ei õnnestu 
maastikku enam rohkem oluliselt ära rikkuda. Kogu rekreatsiooniala tuum on 
antud juhul ju tehnogeense maastiku eksponeerimine ja selle erilisus peabki 
peituma loodusmaastikust erinemises. Tehnogeensusele vastandub aga loodus 
ja kasutusmugavus, mis on edaspidisel ekspluatatsioonil taotluslikud. Lühidalt 
on eesmärk ära kasutada mäetööstuslikku pinnase reljeefi eluslooduse elu- ja 
puhkekohana. Sellest lähtuvalt on tehisobjektide lisamine näiteks püramiidide 
näol igati tervitatav, kuna lisandub maamärk, mis omab inimesele omast 
geomeetrilist vormi. Seaduse mõistes on tegemist küll lihtsalt esteetiliselt 
paigutatud prügiga, kuid esteetiline väärtus eksisteerib sellest sõltumata. 
Püramiidivälja vormimine on planeeritult pikaajaline protsess, kus Aidu karjääri 
naabruses oleva Ojamaa maa-aluse kaevanduse rikastusjäägid (aheraine) 
ladustatakse Aidu karjääri puistangule materjali tekkimise tempos ~20 aasta 
jooksul, seega võib protsessi võrrelda Egiptusest tuntud püramiidide 
ehitamisega, mis tõenäoliselt kestis terve valitseja eluea. 

Mäetööstus pakub Aidus teisegi olulise mõjuga objekti, mis läbib tervet karjääri 
ja omab potentsiaalset läbipääsu tõkestavat efekti mis takistaks teiste soovitud 
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funktsioonide toimimist. Probleemi lahendus on siinkohal radikaalne ja 
majanduslikust perspektiivist vaadelduna ebamõistlik, kuid siiski teostatav. 
Samuti omab selline kontseptsioon olulist mõju kogu Uus-Kiviõli kaevanduse 
detailplaneeringus ette nähtud tööstusala lahenduse. Uus-Kiviõli tööstusala kui 
selline oleks maa all ja maapealset keskkonda ei oleks vaja sisuliselt muuta. 
Lintkonveieri ja kaevanduste tööstusalasid ühendava tee integreerimiseks 
rekreatsioonialasse, tuleb tekitada kanal üldisest puistangu pinnast madalamale 
ja kogu ristuv teedevõrk ja rohekoridor sellest laiade maaribadena üle tuua. 
Toomaks võrdluse mõne tuntud objektiga Eesti praktikast, võib nimetada 
Tallinnas Laagna tee tehislikku süvendit, tuntud ka kui Lasnamäe kanal. Oluline 
erinevus on aga idees jätta kanal avatuks mitte rohkem kui 50% ulatuses, 
moodustades selle peale ökoduktidest kaane. Lõpptulemus on hübriid tunnelist 
ja kanalist, mis kord on üks ja kord on teine, kuid mis ei domineeri maastikul 
viibides maastiku üle. 

Endise tööstusala, tänase tehnogeense maastiku, looduse ja puhkemaastiku 
harmoonia võimalikkus on realistlik kui igaüht neist läbimõeldult kavandada ja 
pisut järgi aidata. Tuulikute füüsilise vormi ja omaduste tegelikku mõju kogu 
kombinatsioonile on hinnata raske ja eksimisvõimalus on suur skaala mõlema 
otsa suhtes.  

5.1.10 Realism vs fiktsioon 
Maastikuarhitekt on laias tegevusvaldkonnas tegutsev spetsialist, kelle töö võib 
olla praktilise väärtusega, luues oma tegevusega koheselt kasutatavat 
maastikku vastavalt väljakujunenud tavadele, arusaamadele, normidele ja 
majanduslikele kaalutlustele. Teiseks äärmuseks võib pidada visionääre, kelle 
genereeritud fantaasiamaailmad on vabad igasugustest piiridest, 
tavamõtlemisest ja ikestavatest tavadest. Selliselt kujunevad utoopiamaailmad 
utoopiamaastikega. Sõltumata selle utoopiamaailma reaalsustaju puudumisest 
on just need utoopilised visioonid teguriks, mis viivad inimkonda edasi üha uute 
lahenduste ja tehnoloogiate leiutamisele. 

Praktilises maastikuarhitektuuris, reaalses maailmas, oleme seotud 
tehnoloogilise võimekuse piiridega ja majandusliku argumenteeritusega. Need 
faktorid määravad reeglina ehitatava maastiku või ka maastikusse ehitatava 
objekti iseloomu. Harvem luuakse erilisi objekte, mille taga on tavapärasest 
erinev lähenemine, visioon teistsugusest normaalsusest, julgus proovida midagi 
uut ja julgus leida uusi tehnologilisi lahendusi selle visiooni realiseerimiseks.  

Käesoleva töö eesmärk on pakkuda alternatiiv Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduse 
detailplaneeringu lahendusele, mis võib küll olla realistlik ja majanduslikult 
otstarbekas, ent mitte parim lahendus elukeskkonna ja maastiku hea toimimise 
seisukohalt. Rekreatsiooniala laiem käsitlus ja varem kavandatud 
funktsioonidele täiendavate kasutusotstarvete lisamine lähtub prognoosist 
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tegevustele, mida territoorium oma iseloomult võiks toetada ja milline peaks 
olema kavandatud kaevanduse rajatiste paiknemine maastikul. 

Visionäärina saaks kontseptsiooni viia oluliselt kaugemale, lisades karjääri 
puistangutele terve inimelu keskkonna. Pindalalt Pärnu linnaga  või ka 
Lasnamäe linnaosaga võrreldavale territooriumile oleks võimalik kavandada 
Eesti mõistes arvestatava suurusega futuristlik linn. Paraku puuduks sellisel 
visioonil igasugune kokkupuude reaalsusega tänapäeva ja suure tõenäosusega 
ka tulevikuperspektiivis. Seevastu realistlik on ala elukeskkonnana toimimise 
positiivseid ja negatiivseid külgi kompida hajusalt karjääri sobivatesse 
kohtadesse kämpingumajasid püstitades. 

5.2 Planeeringulahendus 

5.2.1 Kontseptsioon 
Eelnevas peatükis on lahendatud stsenaariumit ja ideid põgusalt kirjeldatud. 
Eesmärk on tuginedes Uus-Põlevkivi kaevanduse detailplaneeringu 
lahendusele, arendada ühtse tervikuna kogu Aidu karjääri ala ruumilise 
tervikuna.  

Planeeringus pakutud lahendused lähtuvad põhimõttest, et iga tegevus 
kasutaks maksimaalselt ära karjääri pakutavat maastikku just selle tegevuse 
jaoks, tegevuse iseloom on sobitatud maastiku iseloomuga. Tänu mehaanilise 
rekultiveerimise põhimõtete erinevusele karjääri algusaastatel ja hilisemas 
minevikus, on võimalik kasutada erinevaid pinnavorme, paigutades 
väljakutsuvamad ja ekstreemsemad tegevused ala lõunaserva. Uued varem 
planeeritud objektid paiknevad ala lõunaservas (veespordikeskus, püramiidid), 
kuna seal on kaevandamine lõpetatud hiljem ja seega ei ole vaja hävitada juba 
kasvavat metsa ning samuti on pinnavormid ühtlasemad. Täiendava, 
ettevalmistatud objektidega mitteseotud tegevuse jaoks on lõunaosa pigem 
ebasobiv ja igav. Avar lage väli sobiks küll mõnedeks tegevusteks, kuid 
käesoleva tööga on tehtud otsus jätta see ala otsese kasutuseta, reservi, 
taastama bioloogilist kooslust. Samas on see avatud külastajatele ning seal 
kulgevad rajad moodustavad osa terve ala teedevõrgust. 

Karjääri maastik kujuneb ajapikku multifunktsionaalseks rekreatsioonialaks, kus 
on võimalik viibida vabas õhus, tutvudes põlevkivitööstuse pärandiga meie 
looduses. Planeeringulahenduse kirjalikus osas pakutud ideid illustreeriv joonis 
on leitav töö lõpust peatükk 11. 

5.2.2 Põlevkivikaevanduste tööstusalad 
Põlevkivi kaevandamise tehnoloogiline omapära nõuab hulka rajatisi põlevkivi 
mäemassi töötlemiseks. Aidu karjääri aktiivse kasutuse perioodil transporditi 
kaevis suurte veokitega mööda tranšeesid kaevanduse põhjaosas asuvale 
tööstusterritooriumile, millel asusid vajalikud hooned ja seadmed kaevise 
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töötlemiseks ja kaubapõlevkivi transpordiks elektrijaamadesse ja 
keemiatööstustesse mööda raudteed. 

Uus-Põlevkivi kaevevälja kasutuselevõtuga tekib teoreetiline vajadus uue 
tööstusala järgi, mille rajamine tekitab paraku probleeme kohalikule 
elukeskkonnale ja mõjub negatiivselt looduskeskkonnale. 

Detailplaneeringus õnnestus kaevanduse tööstusala oluliselt vähendada, viies 
suuremad hooned ja rajatised Aidu tööstusalale. Samas on teoreetiliselt 
võimalik Uus-Kiviõli tööstusala lahendada nii, et maapealne looduskeskkond 
jääb puutumata ja kõik vajalikud objektid rajatakse maa alla. Mahult suurimad 
rajatised kaevanuse tööstusalal on kaevise avariiladu ja kaevandusvee 
settebassein. Settebasseini rajamine maa alla on ühe variandina läbi käinud 
detailplaneeringu mahus. Samuti on vahetus läheduses olemas vana Aidu 
karjääri settebassein, mille kasutamine on võimalik ka Uus-Kiviõli 
kaevandusvee setitamiseks. Kaevise ladu on maa alla raskem paigutada, kuid 
taaskord on tegemist pigem tehnilise lahenduse leidmisega. 

Aidu tööstusala on Aidu karjääri algusaegadest olnud sama iseloomuga, 
mistõttu selle jätkuv sarnane kasutusviis häirib kõige vähem ümbritsevat 
keskkonda, seega on kõige optimaalsem transportida sinna edasiseks 
töötluseks Uus-Kiviõli kaevanduse kaevis ning detailplaneeringus kavandatud 
lintkonveier on selleks vaieldamatult otstarbekaim lahendus. 

Eelnevast lähtuvalt on kogu Uus-Kiviõli tootmistegevus alternatiivses 
lahenduses viidud maa alla ning konveier tõuseb maa peale Aidu karjääri 
puistangu lõunaosas. 

5.2.3 Kaevise lintkonveier 
Lintkonveieri asendiplaaniline paiknemine on sama mis detailplaneeringus 
kavandatud, kuid ta ei jõua üheski punktis ümbritseva maapinnaga ühele 
tasemele. Konveieriliini ja kaevanduse tööstusalasid ühendava sõidutee 
kavandamine erinevale tasandile, antud juhul süvendisse ja tunnelisse, on 
maapinnal oleva keskkonna taotlusliku toimimise jaoks olulise tähtsusega, 
võimaldamaks elustiku vaba ristisuunalist liikumist. Samuti ei reosta see 
joonobjekt antud kujul lahendades looduskeskkonda visuaalselt ja paremini on 
tagatud ka objekti tööst lähtuva müra ja tolmu leviku piiramine ümbritsevasse 
keskkonda. 

5.2.4 Tsoneering 
Alal on palju häid võimalusi aktiivse rekreatsiooniga tegelemiseks, kuid säilivad 
piisavalt suured terviklikud alad ka loomastikule ja linnustikule, ning samuti 
võimalus luua täiendavaid biotoope liigirikkuse suurendamiseks. 

Karjäär pakub tänaseks arvestatavat metsakeskkonda, vesikeskkonda ja 
maapind vahelduvat lainelist reljeefi. Karjäärisisesed teed on valdavalt 
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ebatasased ja neil esineb suuremaid konarusi, paekivilahmakaid, vesiseid ja 
mudaseid kohti, mis muudab nende läbimise kohati raskeks või lihtsalt 
ebamugavaks. Samas annab selline karakteristika võimalusi tekitada erinevate 
raskusastmetega alasid näiteks maastikurattaga sõitmiseks. Kergemaks 
läbimiseks ja autotranspordile ettenähtud teid on vaja siluda ja luua tingimused 
nende teede rahuldavaks kasutamiseks ka tavaliste pereautodega. 

 

Joonis 12. Karjääri kavandatud tsoneering 

Karjääri põhjaosa on karmima iseloomuga ja sobib seega parema füüsisega 
kasutajate aktiivseks harrastustegevuseks. Rekreatsiooniala aktiivsest osast 
jäävad välja põllumaadena rekultiveeritud pinnad esimese ja teise veotranšee 
vahel, mis säilitavad oma senise olulise funktsiooni niitudena ja nendele ei ole 
mingeid täiendavaid aktiivseid tegevusi mõistlik lisada, kuna tulemuseks võib 
olla praegu karjääri alal ainsa rohumaana ja elurikkuse suurendajana ning 
ülejäänud alast erineva kooslusega ala toimimise rikkumine. Teise ja kolmanda 
tranšee vahele on kavandatud suurem ala ulukite hajumiseks ja elukeskkonna 
tekkimise soodustamiseks, kuhu ei ole aktiivseid inimtegevusi lisatud. 



Võimalused Aidu karjääri taaskasutuseks ja Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduse integreerimiseks keskkonda 
Magistritöö maastikuarhitektuuri erialal 

Romet Virkus 

51 
 

Rohekoridori asukoht arvestab maakondlikku rohestruktuuri ja prognoositavat 
loomade liikumist maastikul. Kavandatud rohekoridori ala läbib kaevisekonveier 
tunnelis 850 meetri pikkuse lõiguna, jättes maa peale puutumatu 
looduskeskkonna. 

Kolmanda ja neljanda veotranšee põhjaosas on reljeef väga ebatasane ja see 
loob head eeldused raskema maastikuratta pargi rajamiseks. Nauditavate 
sõidutingimuste jaoks on vaja maastiku kujundamine ja pinnase töötlemine 
teatud määral. Samal alal on kaks kõrgemat punkti, mis loovad head eeldused 
vaatetornide püstitamiseks. Sama ala koos teenindusala ja 
maastikurattapargiga moodustab teeninduskeskuse ja aktiivsema ala, millelt 
hajuvad tegevused edasi ülejäänud karjäärialale. 

Ala kirdenurgas on välja kujunenud maasturimatkade ja teiste 
maastikutegevuste (orienteerumine, jalgsimatkad, safarid) ala. Võib järeldada, 
et territoorium on vastavaks tegevuseks sobiv ja mõistlik on jätkata 
väljakujunenud kasutusotstarbega. 

Ala keskosa põhjaservas idast läände kulgev rohekoridor on paigutatud 
arvestades selles alas olevaid soodsaid tingimusi loomade liikumiseks. Maastik 
pakub nii tihedamat metsa-ala kui ka avatumaid alasid. Tranšeede ületamise 
lihtsustamiseks on vajalik koolmekohtade rajamine, milleks on vaja tranšeesid 
kohaliku materjaliga täita. Seda on võimalik teha puistangu kallaste laugjamaks 
kujundamise käigus ülejäävast pinnasest. Laugjamaks kujundamine on 
omakorda oluline selleks, et tagada loomade liikumine, mida järsud nõlvad 
takistada võivad. Koolmekohtade rajamisel on vajalik need kujundada viisil, mis 
tagaks vee liikumise tranšeedes ja võimaldaks neid ületada aerupaatide ja 
kanuudega ilma veesõidukite põhjasid vigastamata. Ülekäigukohtades võib olla 
sügavamaid kohti ja ka üle veetaseme ulatuvaid saarekesi. Loomad oskavad 
ujuda ja suudavad lühikesed sügavamad kohad ületada. 

5.2.5 Teenuste osutamise võimalused 
Eeldusel, et inimesed võtavad Aidu karjääri rekreatsioonialana omaks, on 
otstarbekas luua karjääri juurde tugistruktuur ja teenuste ala, kus saab infot 
territooriumi kasutamisvõimaluste kohta. Samuti loob korraliku teenindusala 
olemasolu eelduse selleks, et inimesed soovivad tulla ja kogeda aktiivse 
puhkuse võimalusi just Aidus. Aktiivne puhkamine on reeglina väsitav ja 
passiivse puhkamise võimalus pärast aktiivset puhkust on vajalik. 

Kompleksis on otstarbekas lahendada varustuse, nagu jalgrattad, kanuud, 
paadid jms rent. Samuti saab teeninduskompleksi koondada matkade ja 
erinevate maastikumängude ja tegevuste juhtimise ja rendimajade haldamise. 
Teenindusala juurde kuulub ühtlasi kohapealne majutus, külastajate parkla, 
karavanide kämping, pesemisvõimalused, toitlustus ja pood. Teenindusala on 
kavandatud karjääri põhjaosa keskele ja see on eraldiseisev üksus 
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veespordikeskuse alast. Teenuste profiil võib nende kahe keskuse puhul olla 
sarnane, kuid erinevate nüanssidega. Veespordikeskus on orienteeritud rohkem 
kitsalt sõudjatele ja motoriseeritud veesõidukitele ja teistele atraktsioonidele, 
põhjaosa keskus on looduslähedasem ja kasutab atraktsioonina maastikku 
ennast. 

5.2.6 Teedevõrk 
Karjääri puistangutel on kujunenud ja ka kujundatud teedevõrk, mida on edukalt 
võimalik kasutada edasise kasutuse juures, kuid mis vajab vähest kohendamist 
ja kohati täiendavate radade ja ühenduste loomist. Lõunaosas on võimalik 
teeradade kujunemine vastavalt kasutajate meelepärastele teekondadele. 

 

Joonis 13. Karjääri teedevõrgu skeem 
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 Aidu tuulepargi ja rekreatsioonialade asukohavaliku teemaplaneeringus on 
näiteks tuulikute teenindusteede võrgu rajamiseks kavandatud uued teed, kuid 
käesolev töö juhindub ideest pakkuda välja säästlikke lahendusi ning kasutab 
maksimaalselt ära olemasolevaid teid, et jõuda tuulikute kruntideni. 

Olemasolevad teed on rajatud RMK jaoks, et teostada metsa hooldust, need 
võimaldavad teedel edukalt sõita tavaliste maasturi tüüpi autodega, kuid võib 
esineda kohti kus tavaline väiksema kliirensiga auto võib hätta jääda. Autoga 
läbimiseks ette nähtud teed on sellest tulenevalt vaja rekonstrueerida vastavaks 
nii tuulikute ehitusel kui ka teenindamisel vajaliku autotranspordi jaoks kui ka 
kõikide tavaliste sõiduautodega läbitavaks. 

Lisaks autotranspordiga läbitavatele teedele on hulk teeradasid, millel saab 
liikuda jalgsi või jalgrattaga ja need kulgevad lihtsalt metsade ja aasade vahel, 
või viivad metsamajadeni, vaatetornide juurde, veekogude äärde või muude 
huvipunktideni. 

Teedevõrguga koos on otstarbekas lahendada alal ühtne orienteerumist 
lihtsustav viitade ja märkide süsteem. Tulenevalt töö skaalast ja teoreetilisest 
ülesehitusest ei ole lahendatud konkreetseid viitade asukohti ja kujundust, vaid 
on antud põhimõtteline idee. Karjääri põhja-lõunasuunalistele teedele äärde 
ristumiskohtadele on hea paigaldada lihtsad postid, millel värvikoodid suuna 
markeerimiseks. Külastaja saab enda liikumise suunda sel juhul määrata 
nähtava värvi järgi. Liikudes põhja, ehk alalt väljapoole on postide lõunapoolsed 
küljed rohelised ja lõunasse ehk ala sissepoole liikudes on näha postidel 
punased küljed. Kasu hakkab nendest värvidest alates hetkest, kui puhkaja on 
kaotanud suunataju ja ei saa aru kummale poole on vaja liikuda, et karjääri alalt 
välja jõuda. Ida-läänesuunalised teed on lühemad ja viivad alati põhja-
lõunasuunalistele välja, kus eelkirjeldatud värvikoodidega postviidad eksinu 
õigele teele juhatavad. 

Teede ristmikele mis võimaldavad jõuda mõne objektini (metsamaja, laagriplats, 
vaatetorn, paadisild jne) on lisaks viit selle või mitme objekti nimetusega ja/või 
märgiga ning kaugusega antud punktist. 

5.2.7 Vaatetornid 
Aidu rekreatsiooniala on suur ja selle külastajad ei soovi suure tõenäosusega 
tervet ala läbi käia, et jõuda üksiku vaatetornini. Alternatiivse lähenemisega on 
hea ülevaate tagamiseks rohkematele külastajatele kavandatud kokku 6 
vaatetorni, mis on paigutatud strateegiliselt sobivatesse kohtadesse.  
Asukohavalikul on esmalt leitud puistangutel ümbritsevast maastikust 
kõrgemale kerkivad punktid, mille puhul on järgnevalt hinnatud juurdepääsu nii 
maalt kui veest, seejärel kaugust teistest kõrgetest objektidest nagu tuulikud ja 
teised kõrged künkad, mis sobiks vaatetorni püstitamiseks. Kõrgemaid kohti on 
otsitud kõikide tranšeede vahel ja arvestatud, et igasse vahesse tekiks 
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vähemalt üks vaatetorn, kust oleks võimalik midagi huvitavat näha. Kaks torni 
on ulukite liikumiskoridori vahetus läheduses ja omavad potentsiaali loomade 
jälgimise peidik-tornidena loomahuvilistele ja fotograafidele. 

5.2.8 Ulukite rännukoridor  
Peatükis 1.3 on kirjeldatud loomade rändeteid idast läände ja kuigi terve Ida-
Viru maakonna põhjapoolne osa on põlevkivi kaevandamisega moondatud ning 
loomadele ebasoodsam, siis ei saa välistada, et ränne siiski esineb ning seda 
teooriat tõestavad külastuste käigus leitud märgid, mis kinnitavad põdra 
olemasolu karjääri territooriumil. 

Rännukoridori määramisel on jälgitud, et loomade liikumine alale oleks võimalik 
ja seda ei takistaks muud objektid nagu näiteks VKG Ojamaa kaevanduse 
lintkonveier, mis kulgeb karjääri idaküljel. Tänu veega täitunud tranšeedele on 
loomade levik tõenäolisem põhjaküljest, kus veetakistus puudub. Rännukoridor 
on aktiivsest inimkasutusest välja jäetud, et vältida loomade liigset häirimist. 
Loomade alaliste elupaikade kujunemine on pigem looduslik protsess, mida 
saab liigile sobivate elupaigatingimuste loomisega soodustada. 

5.2.9 Täiendav bioloogiline rekultiveerimine 
Bioloogilise mitmekesisuse suurenemiseks on vajalik mitmekesisema 
taimekoosluse loomine kui seda seni tehtud on. Samuti on oluline 
tasakaalustada metsade ja heinamaade omavahelist vahekorda. Siiani on 
karjääride bioloogiliseks rekultiveerimiseks kasutatud valdavalt monokultuure, 
mis aga ei soodusta mitmekesist elupaikade ja liikide teket. 

Käesoleva tööga antud alternatiivne lahendus pakub välja karjääri lõunaosa 
taimestiku rikastamise laiemaulatusliku puuliikide kooslusega. 
Enamuspuuliigina on võimalik jätkuvalt kasutada liike, mis suudavad antud 
mullastikutingimustes edukamalt vastu pidada. Teised puuliigid moodustavad 
väiksema mahu ja nende kasvutingimusi soodustatakse vajadusel sobiva 
kasvusubstraadiga. Kultuurina on soovitav sisse tuua kõiki Eestis looduslikult 
esinevaid puuliike nagu sanglepp, harilik kuusk, harilik haab, harilik tamm, 
harilik jalakas, harilik kadakas, harilik pihlakas, harilik pärn, harilik saar, harilik 
vaher, istutades neid segagruppidena koos hariliku männi ja arukasega. Samuti 
on otstarbekas sisse tuua põõsaid, mis on nii elupaigaks kui toidulauaks 
lindudele. Lindude rohkuse suurendamiseks on hea pakkuda neile sobivaid 
elupaiku pesakastide näol. Pesakastid on suurepäraseks alternatiiviks 
asendamaks vanu puutüvesid, mida karjääri alal paraku ei esine. 

Metsaosade vahele on kavandatud õitsevate rohttaimedega heinamaad või 
rohumaad, millega soodustatakse kiletiivaliste levikut ja koos sellega 
kahepaiksete teket. Samuti tekitab rohumaa ja metsatukkade vaheldumine pika 
servajoone, mis soodustab servaalade bioloogilise mitmekesisuse teket. 
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Karjääri vanemasse, põhjapoolsesse, osasse täiendavate liikide toomine ei ole 
nii kriitilise tähtsusega, kuna seal on ajapikku loodus leidnud oma raja ja liigiline 
mitmekesisus tõuseb tasapisi koos elupaikade kujunemisega. Samuti ei paku 
sealne tihe puistu häid kasvutingimusi uutele taimedele ning olemasoleva puistu 
osaline väljaraie paremate kasvutingimuste loomiseks juba teistele liikidele on 
kaheldava väärtusega ja vajaks põhjalikumat analüüsi. Männikooslustes oleks 
vajalik puude kasvutingimuste parendamiseks nii või teisiti läbi viia valgusraieid, 
kuna puistu on valdavalt hooldamata ja puude tihedus liiga suur. Erinevalt 
taimekoosluse mitmekesistamise mõttekuse küsitavusest on kindlasti võimalik 
soodustada linnustiku rännet alale läbi pesakastide paigaldamise. Loomastiku 
leviku soodustamiseks on vajalik tranšeedesse rajada ületuskohad. 

Vee-elustiku teke eeldab nii loomastiku kui ka taimestiku tekkele kaasa aitamist. 
Kalade toomine ei ole keeruline, kuid tuleb arvestada, et neil on vaja toidubaasi, 
mille tekkeks saab soodustada teiste vee-elukate levikut neid introdutseerides. 
Samuti on vajalik eelnev vee analüüs keemilise koostise ja teiste oluliste 
omaduste väljaselgitamiseks ja sobivuse hindamiseks elusloodusele. 

Kahepaiksetele on otstarbekas luua madala veega tiike, mis on tranšeedes 
olevatest veekogudest eraldiseisvad, et vältida kahepaiksete hävinemist 
röövkalade toiduna ja pakkuda neile sobivamaid elupaigatingimusi. 

Liigirikkuse tekkeks vajalikud elemendid ja eeldused on olemas. Esineb oluline 
element veekogudena, on metsasid ja on ka lagendikke, mida saab kujundada 
õitsvateks niitudeks. Samuti on kiviseid kohti ja pragusid, kuhu väiksemad 
imetajad ja roomajad endale elu- ja peidukoha leiavad. Maastiku füüsikalised 
eeldused on head, bioloogiline osa peab leidma tasakaalu toitumisahelas, et 
kogu süsteemi terviklikkus toetaks maksimaalset võimalikku liikide arvu. 

5.2.10 Taastuvenergiamaastik 
Energiamaastiku funktsiooni jätkamine endiste karjääride aladel on praktika nii 
Eestis kui ka teistes Euroopa riikides. Aidu karjääri on kavandatud tuulepark, 
millele pakub autor lisaks laiema taastuvenergia ammutamise võimaluste 
kasutuselevõtu eelkõige päikeseenergia ammutamiseks. Sobilik karjääriosa 
jääb veespordikeskuse ja põllumaade vahele. Samas on olemas väiksem ala, 
mis on kultiveeritud hübriidhaava kultuuriga. Planeering näeb ette täiendava 
biomassi katseistanduse rajamise, mille energeetilisest väärtusest olulisem on 
erinevate liikide biomassi toodangu seire ja analüüs. Päikesefarm annab 
seevastu reaalset energiatoodangut, täiendades tuulikute poolt toodetavat 
energiakogust.  

5.2.11 Kaevanduse infrastruktuuri säästlik integreerimine 
looduskeskkonda 

Uus-Kiviõli kaevanduse tööstusala ja kaevise transpordikonveier on objektid, 
mis detailplaneeringus lahendatud kujul omavad olulist negatiivset 



Võimalused Aidu karjääri taaskasutuseks ja Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduse integreerimiseks keskkonda 
Magistritöö maastikuarhitektuuri erialal 

Romet Virkus 

56 
 

keskkonnamõju. Uus-Kiviõli kaevanduse tööstusterritooriumi maapealsetel 
rajatistel on negatiivne varjund lähinaabrite silmis ja kaevisekonveier takistab 
rekreatsiooniala kasutamist.  

Radikaalse alternatiivina pakub käesolev töö välja võimaluse rajada Uus-Kiviõli 
kaevanduse vajalikud rajatised maa alla, et mitte rikkuda maapealset 
keskkonda Aidu karjääri lõunapiirist edasi lõunasse. Kaevise konveier koos 
tööstusalasid ühendava teega väljuks maa-alusest tööstusalast Aidu karjääri 
puistangule ja läbiks seda sirgjooneliselt nö alumisel tasandil, olles sõltuvalt 
maapealsest keskkonnast pealt avatud kanalis või tunnelis. Sellise objekti 
ehitamine eeldab küll suuri pinnasetöid ja olemasoleva looduskeskkonna 
lõhkumist, kuid on valmiskujul maapealsele elule positiivselt mõjuv lahendus. 
Meie reaalses maailmas reaalses elus ei ole antud lahendi kasutamine 
tõenäoline ja antud töö puhul ei ole rangelt reaalsuse piiresse jäämine 
eesmärgiks võetud. 

Aidu tööstusalale on paratamatult vaja rajada uus kaubapõlevkivi tootmise 
tehas nüüdseks lammutatud hoonete kompleksi asemele. Siinkohal ei ole 
looduse säästmine ehk nii aktuaalne teema, kuna uushoonestust ootab täies 
ulatuses mineraalne pinnas ilma igasuguse bioloogilise aineseta. Küll aga saab 
säästvaid lahendusi kasutada tehnosüsteemide lahendustes. Vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemid on tööstusalal lokaalsed. Vesi võetakse krundil 
asuvast puurkaevust ja olmereovee käitlemine ja puhastamine lahendati 
bioloogilise puhastiga, mis antud valdkonnas ongi üks kui mitte ainus toimiv 
lahendus reovee säästlikuks lokaalseks puhastamiseks.  

Detailplaneeringus oli oluliseks vaidluskohaks soojusenergia tootmise 
tehnoloogia. Kaevanduse operaator (Eesti Energia Kaevandused) oli 
seisukohal, et nemad soovivad kasutada õlikatlamaja, sest see on lihtsalt kõige 
mugavam ja lihtsam lahendus, kuid KOV soovis näha taastuvenergial töötavat 
katlamaja, mille suhtes oldi küll pigem leebed, nähes küttena näiteks 
hakkepuitu. Hakkepuit võib olla küll taastuv energiaallikas, kuid kindlasti ei ole 
tegemist puhta energiaga ja lokaalse saasteallika vältimiseks on vajalik 
kasutada siiski energiasäästlikke lahendusi hoonete konstruktsioonides ja 
lisaenergia allikana päikese ja tuule energiat. Ühest küljest võib näida iroonilise 
kontrastina, et põlevkivitööstus kasutab ise vaid puhtaid energiaallikaid, teisest 
küljest näidataks sedasi üles austust kohalike elanike vastu ja vastutust 
keskkonna ja tuleviku suhtes. 
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6 ARUTELU JA JÄRELDUSED 
Käesoleva töö juhtidee on leida alternatiive Eesti tavapraktikale 
põlevkivikaevanduste tööstusalade planeerimisel ja Aidu põlevkivikarjääri 
taaskasutusse võtmisel. Lahenduste otsimisel ja pakkumisel on aluseks 
kompleksne maastikuökoloogiliste, sotsiaalmajanduslike, majanduslike, 
kultuuriliste ja rekreatiivsete omaduste ja potentsiaalide käsitlus. Eesti praktikas 
on kõik käsitletud teemad eraldiseisvana vähemal või rohkemal määral kasutust 
leidnud, kuid ühtegi kompleksselt planeeritud maastikku ei ole. 

Planeeringus on looduskeskkonnast lähtudes oluline eesmärk leida 
optimaalseim lahendus Uus-Kiviõli kaevanduse ja Aidu tööstusterritooriumi 
vahelise kaevise lintkonveieri paiknemiseks. Tavapraktikas kasutatavad 
konveierid kulgevad maapinnal ja saavad takistuseks maastikul liikuvatele 
loomadele ja inimestele. Alternatiivina on konveiereid paigutatud estakaadile, 
mis aga raskendab selle hooldust ja mille konstruktsioon rikub maastikku 
visuaalselt. Töös on pakutud lahendus viia lintkonveier koos seda teenindava 
sõiduteega kanalisse, mis kulgeb ökoloogiliselt olulistes kohtades tunnelis. 
Sellisel lahendusel on mitmeid eeliseid: 

• Kanali nõlvad koos kõrghaljastusega toimivad tolmu ja müratõkkena; 
• Konveier ja tegevus sellel on maastikul liikuja eest varjatud; 
• Konveier kui tehniline objekt on soovi korral kanali vahetus läheduses 

vaadeldav; 
• Loomade liikumine rohekoridoris on takistusteta. Konveieri tunneliosa 

rohekoridori ulatuses on nii suur, et maastik on katkematu nii visuaalselt 
kui ka füüsiliselt 

 

Uus-Kiviõli kaevanduse tööstusala asendiplaanilisele paiknemisele on pakutud 
tavapraktikaga võrreldes äärmuslik lahendus ja viidud kõik vajalikud rajatised ja 
tehnilised lahendused maa alla. Uus-Kiviõli kaevanduse rajamise projektist 
nähtub, et tehniliselt on vajalike objektide maa-alune paiknemine võimalik. 
Tavapraktikas rajatakse kaldšahtide suudmed tööstusalale ja tehnoloogilised 
hooned paigutatakse šahti suudmele. Lisaks rajatakse tööstusalale 
kaevandusvee settebassein ja kaevise avariiladu ja teised abihooned ning 
rajatised vastavalt vajadusele. Pakutud alternatiivse lahenduse puhul on 
kaevise avariilao rajamine maa alla problemaatiline ja tuleb arvestada avariilao 
puudumisega või väiksema mahuga maa-alustes käikudes. Teised objektid, 
sealhulgas settebassein, on võimalik rajada täies mahus maa-alla. Kaevise 
väljavedu toimub pakutud lahenduse korral konveieriga, mis väljub kaevanduse 
maa-alusest tööstusalast läbi Aidu kaevandustranšee veekogu Aidu karjääri 
puistangule ja sealt edasi mööda kanalis asuvat konveierit Aidu tööstusalale 
rikastusvabrikusse. 
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Pakutud lahendused on tavapraktikast niivõrd erinevad, et toetuspinna leidmine 
varasemate uurimustööde põhjal ei ole sisuliselt võimalik. Tehniliselt ja 
majanduslikult on vaieldamatult tegemist väljakutseid esitava alternatiivina, kuid 
autori hinnangul teostatav. 

Mahukaimaks seatud eesmärgiks kujunes Aidu karjääri territooriumi 
maastikulis-ökoloogilise, majandusliku, sotsiaalse ja rekreatiivse lahenduse 
väljatöötamine ja nende omavahelise optimaalse vahekorra leidmine. Pakutud 
lahenduses väärtustab autor maastiku füüsilist vormi kui kultuuripärandit, 
mistõttu pinnavormide muutmisega olulisel määral ei ole tegeletud. Sellist 
lähenemist toetab Euroopas üha enam kanda kinnitav arusaam, et 
tööstuspärand on osa kultuuripärandist (Wirth jt. 2012). 

Elusloodust käsitleb lahendus seega etteantud füüsilisel pinnavormide 
kompleksil. Töö rõhuasetus on otsustavalt bioloogilise mitmekesisuse 
suurendamisel ja monokultuursete seemikute rajamise vastu. Seega läheb 
pakutud lahendus põhimõttelisse vastuollu bioloogilise rekultiveerimise 
tavapraktikaga Eesti suurtes põlevkivikarjäärides. Kuigi kasvutingimused on 
paljudele puu ja põõsaliikidele ebasoodsad, mis muudab tulundusmetsa 
majandamise mõttetuks, siis segapuistutest ja sellega kaasnevast liigilisest 
mitmekesisusest saadav ökoloogiline väärtus on arvestatav alternatiiv 
tulundusmetsast saadavale rahalisele tulule. 

Karjääride taaskasutus tulundusmetsana on praktikas nii tavaline, et 
paratamatult kujuneb arvamus, et muid funktsioone rekultiveerimisplaanide 
koostamisel sisuliselt ei kaaluta. Tihti on potentsiaalne funktsionaalsus piiratud 
ka kaevanduse või karjääri iseloomuga. Samuti ei ole mõistlik kõikidest 
karjääridest kujundada rekreatsioonialasid, kuid selleks sobivamate 
omadustega karjääride puhul on rikkalikuma funktsioonipaketi planeerimine 
autori hinnangul otstarbekas. Aidu karjäär omab selles osas kõrget potentsiaali 
oma maastikulise vahelduvuse ja territoriaalse ulatuse tõttu, mis annavad 
võimaluse väga erinevate koosluste ja tegevuste realiseerimiseks. 

Aidu karjääri potentsiaal ei ole märkamata jäänud kohaliku omavalitsuse juhtide 
poolt, kelle eestvedamisel on tehtud järjepidevat tööd Aidu veespordikeskuse 
rajamiseks ja otsitud alternatiivseid meetodeid valla territooriumil olevate 
kaevanduste kaevandusjäätmete utiliseerimiseks. Üldiselt võib praktikat 
rekreatiivse taaskasutuse puhul Eestis pidada rahuldavaks, kuna realiseeritud 
on mitmeid projekte, mis pakuvad võimalusi aktiivse puhkuse veetmiseks. 
Valdavalt on organiseeritud aktiivne rekreatsioon seotud mäesuusaspordiga 
(Kohtla, Kiviõli) või motospordiga (Kiviõli jt.). Samas suurema mastaabiga, 
käesolevas töös pakutud lahendusele sarnaseid praktilisi näiteid Eestis ei ole. 
Euroopa mastaabis võib analoogseid maastikke leida mille taastamisel on 
eesmärk olnud ökoloogilise väärtuse tõstmine ja kultuuripärandi teadlik 
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eksponeerimine koos rekreatiivse kasutusega (Nord-Pas-de-Calais, Emscsher 
Park, Duisburg-Nord maastikupark). 

Maakasutuse efektiivsuse suurendamiseks on peetud mõistlikuks suure 
tuulepargi rajamist, mis omab potentsiaalset negatiivset mõju karjääri alale 
kavandatud teistele tegevustele. Ala rekreatiivse kasutuse ja tuulepargi vahel 
on teoreetiline konflikt, mille leevendamiseks ei ole ühtegi praktilist võimalust 
etteantud situatsioonis, kus mõlemad kavandatud objektid rajatakse. 
Alternatiivina on võimalik kaaluda tuulikute tiheduse vähendamist ja asendamist 
ekvivalentselt päikesepaneelidega. Käesolevas töös on Saksamaa Welzow 
energiamaastiku eeskujul kavandatud tuulikutele lisaks päikesefarm koos 
biomassi kasvatamiseks ette nähtud istanduse alaga. Eesti praktikas 
eelistatakse tuuleenergiat, kuid majanduslikke põhjendusi tuuleenergia 
eelistamisele on raske leida. Päikesepaneelide hind on langenud ja efektiivsus 
tõuseb ning paneelide eluiga on pikem tuulikute omast. Sealjuures tuulikute 
hind on jäänud ühtlasele tasemele. Päikesepaneelide miinuseks on madal 
tootlus talveperioodil. 

Planeeringu viimane ülesanne on lahenduse pakkumine rekreatiivsete 
tegevuste organiseerimise vajadusele läbi teenustevõrgu. Praktikas on teada, et 
kohalikud inimesed kasutavad endistesse karjääridesse tekkinud maastikku ja 
veekogusid puhkamise eesmärgil. Väiksemate alade puhul lähielanikkonnale on 
reguleerimata külastused eeldatavalt rahuldava külastuskogemusega, kuid Aidu 
karjääri mastaapi arvestades on teenuskeskus eelduseks kompleksi 
külastusrahulolu tõstmiseks. Käesoleva töö autori eksperimentaalkülastus 
kavandatud sihipärase kasutamise nõrkade ja tugevate külgede 
väljaselgitamiseks tõi välja selge vajaduse teenuskeskuse järgi. Külastusega 
imiteeriti keskmise harrastaja võimet 25km pikkusel jalgrattamatkal osalemiseks 
karjääri teedel. Ettenähtud distantsi lõppedes oleks testgrupp soovinud 
kasutada pesemisvõimalust, toitlustust, puhkeruumide kasutamist, majutust. 
Kuna kavandatud tegevuste hulk ja ajaline kestvus on suured, siis on võimalik 
aktiivne puhkus jaotada mitme päeva peale, mis eeldab samuti 
majutusvõimalusi ja toitlustust. Lisaks saab kaasata grupitegevuste 
organisaatoreid erinevatele grupikülastustele. 

Maastikukasutuse organiseerimine viitade ja infotahvlitega, ööbimisvõimaluste 
pakkumine maastikus, tegevuste abivahendite (jalgrattad, paadid, kanuud jms) 
rent, tegevuste paketid ja tegevuste juhtimine ja rekreatsiooniala sihipärane 
turundamine laiendab klientuuri ja külastajate arvu ning rahulolu. Külastuse 
organiseeritus aitab kaasa taotletud ökoloogilise väärtuse saavutamisele ja 
säilitamisele ning võimaldab lisaks maastiku nautimisele õppida ökosüsteemi 
toimimise mehhanisme ja biotoope.  
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Eesti tavapraktika ja planeeringuettepaneku erinevuste kokkuvõte on toodud 
tabelis 2. 

Tabel 2. Tavapraktika versus planeeritud lahendus 

Tavapraktika Eestis Planeeringuettepanek 

• Metsastamisel monokultuuride 
rajamine (valdavalt ühe liigi 
puhtpuistud) 

• Veekogude kasutamise 
isereguleerumine 

• Aheraine- ja tuhamägede 
kohandamine tali- ja 
motospordi harrastamiseks 

• Aherainemägede kujunemine 
vaateplatvormideks (Kukruse) 

• Kohtla kaevanduspark-
muuseum – väärtustatud 
hoonestust ja kasutatud seda 
uute tegevuste harrastamiseks 

• Militaarse kasutusega alad 
(Sirgala) 

• Kaevandusjärgse maastiku 
mainekujundus läbi praktilise 
maastiku kasutamise ja 
kogemise võimaldamise 

• Maastiku arengu ja tegevuste 
sihipärane ja teadlik juhtimine 

• Taastuvenergia ammutamise 
komplekslahendused ja 
katsetaimlate süstemaatiline 
rajamine 

• Liigilise mitmekesisuse 
suurendamine läbi bioloogilise 
rekultiveerimise ja biotoopide 
rajamise 

• Liigilise mitmekesisuse 
suurendamine läbi osade alade 
naturaalse suktsessiooni 

• Maastiku rekreatiivse väärtuse 
organiseeritus ja teenuste 
pakkumine. Külastuse kujundus 
ja suurema arvu inimeste 
kaasamine 

• Maastikulis-ökoloogilise 
väärtuse rõhutamine ja 
kujundamine maksimaalse 
majandusliku väärtuse asemel. 

• Karjääri ala käsitlus suurema 
ökosüsteemi osana 

 

Planeeringulahenduse risk on maa-ala suurus ja sellest tulenevalt 
finantsvahendite leidmine. Esmane huvi Eesti tavapraktikast alternatiivse 
käsitluse rakendamiseks peab tulema kohalikult omavalitsuselt, kes kaasab 
ettevõtteid ja investeeringuid. Rekreatsiooniala toetava infrastruktuuri rajamisel 
peab toimimiseks olema majanduslik põhjendatus ja see omakorda vajab 
edasist planeerimist ja äriplaanide koostamist. Turunduse seisukohast võib 
eeldada, et niivõrd mastaapse projekti realiseerimine saab olulise 
meediakajastuse osaliseks, tuues tuntust omavalitsusele ja üldsuse huvi 
projekti vastu. 
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Projekti realiseerumise seisukohalt on oluline koondada võimalikud huvigrupid 
ja seejärel jätkata planeeringu täpsustamist projekteerimisetappides 
üksikteemade kaupa. Sealhulgas on vajalik teostada täiendavaid uuringuid, et 
selgitada välja parimate olemasolevate eeldustega kohad elupaikade tekkele 
kaasaaitamiseks ja rajamiseks. 

Karjääri kasutust puhkealana varjutab püüdlus puhtama tuleviku poole – 
tuuleenergia planeeritav tootmine suures tuulepargis. Tuulikud muudavad nii 
maastiku visuaalset tajumist kui ka füüsilist ja akustilist keskkonda ja nende 
mõju ala külastajatele on äärmiselt raske õigesti hinnata, kuna lisaks 
teadaolevatele mõjudele on personaalse psühholoogilise ja kognitiivse mõju 
skaala iga inimese puhul erinev. 

Töös analüüsitud probleem seondub kinnistunud tavapraktikaga, mis eelistab 
põlevkivikarjääride taastamist metsa rekultiveerimise teel, mille ainsaks 
põhjenduseks on metsamajanduslik kasu. Sellise praktika puhul jääb käsitluseta 
maastikulis-ökoloogiline, sotsiaalmajanduslik ja kultuuriline väärtus. Just need 
on väärtused, mida arenenud majandusega Euroopa riigid üha enam 
väärtustama on hakanud. Eesti praktikas on vähesel määral neid alternatiivseid 
ideid rakendatud, kuid suuri karjäärialasid taastatakse jätkuvalt 
monokultuuridega metsastades. Käesoleva töö olulisus seisneb tähelepanu 
juhtimises alternatiivsetele võimalustele ja kasu või tulu mõiste laiendamises 
metsamajandusliku tulu üleseks tuluks, mida saab maastiku kompleksest 
käsitlusest. Sarnaseid teoreetilisi lähenemisi on kirjanduses (Sepp jt. 2010) 
mitmeid, kuid praktiliste lahendusteni on võrreldes rikutud maastike pindalaga 
jõutud väheolulisel määral. 
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7 KOKKUVÕTE 
Varasema kirjanduse ja uuringute läbitöötamisel ilmnes eeldatav oluline mõju 
sotsiaalsele keskkonnale. Valdav osa Ida-Viru maakonna elanikke leiab, et 
põlevkivi ja sellega seotud energiatööstus rikub elukeskkonda ja 
loodusmaastikku, kuid enamasti mitte sellisel määral, mis sunniks inimesi 
piirkonnast lõplikult lahkuma. Kaevandustegevusele on rohkem 
vastumeelestatud elanikud, kelle elukeskkonda kaevandused otseselt 
mõjutavad läbi õhu ja vee saastamise, müra ja vibratsiooni. 
Sotsiaalmajandusliku keskkonna taustauuring oli vajalik kujundamaks 
arusaama Uus-Kiviõli kaevanduse tööstusterritooriumi rajamise planeerimiseks. 

Olulisemaks teemaks oli Aidu karjääri territooriumi vaatlemine ja hindamine 
rekreatiivse alana, kus on lisaks inimesele hea olla teistel loomadel. Töö käigus 
selgus, et puhkemajanduslik väärtus on arvestatav ja võimalik on territooriumit 
sel otstarbel kasutada juba olemasolevalgi kujul. Samas lisades teenuseid ja 
rajades täiendavat toetavat infrastruktuuri, saab ala külastuse muuta veelgi 
mugavamaks ja pikendada inimeste kohalviibimise aega ja koos sellega 
pakkuda rohkem avastamisrõõmu. Välitööd objektil tõestasid, et ühe päevaga 
kogu karjääri läbi uurida ei ole praktiliselt võimalik. Et see saaks võimalikuks 
tehtud, on otstarbekas luua ööbimisvõimalused, soovitavalt ettevalmistatud 
metsamajad  koos laagriplatsidega, kus võimalik ka ohutult lõket teha ja süüa 
valmistada. Karjääris liiklemiseks on teedevõrk piisav, et jõuda pea kõikjale. 
Liikumist takistavad vaid endised veotranšeed, millest tänaseks on saanud 
orgudes lainetavad veekogud. Nende veekogudega on vaja külastuse eel 
arvestada ja teekond vastavalt planeerida. 

Analüüsi ja külastuste käigus leiti, et perspektiiv rekreatsioonialana on hea, kuid 
vajab kasutusmugavuse suurendamiseks tugistruktuuri ja külastuse 
organiseerimist turvalisuse tõstmiseks. 

Maastiku mitmekesistamiseks ja nautimiseks on oluline, et see elaks. Töös 
hinnati ala perspektiivi elukeskkonnana loomastikule ja kasutati lisaks 
külastustele infoallikana varem rikutud maastike kohta koostatud uuringuid nii 
loomastiku kui ka taimestiku arengu uurimiseks. Mõistetavalt on 
kaevandusjärgne olukord sarnane kõrbele, kus igasugune bioloogiline elustik 
puudub, kuid eeldused selle taastärkamiseks on paremad kui kõrbes. Loodust 
toetab bioloogiline rekultiveerimine, mis reeglina teostatakse monokultuurselt, 
kuid mis kiirendab järgmiste liikide looduslikku levikut ja loomastiku arengut, 
elupaikade teket ja mis kõige olulisem, toitumisahela kõikide lülide 
paikaloksumist, mis on liigirikkuse üks alustalasid. 

Planeeringuettepanekuga on kavandatud maastikulised, ökoloogilised, sotsiaal-
majanduslikud ja rekreatiivsed tegevused ja protsessid omavahel tasakaalus 
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olevateks, suhtudes austusega kunstlikult järgiaidatud looduslikesse 
protsessidesse etteantud tehnogeensel maastikul. 
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9 RESUME IN ENGLISH 
Reclamation possibilities of Aidu open cast quarry and environmental 
design approach of Uus-Kiviõli mine 

Romet Virkus 

9.1 Introduction 
This thesis addresses the Eesti Eenergia Kaevandused operated oil shale mine 
Uus-Kiviõli planned in Ida-Virumaa, Lüganuse parish and the further 
development of facilities in its detail planning. The objective is an in-depth and 
extensive analysis of the contact zone and social environment, with which the 
author will ascertain the best placement design for the mining facilities and the 
possibilities for reclamation of the Aidu quarry from landscape architectural and 
social aspects. 

The objective of the thesis is: 

• Finding the most optimal positioning solution for the conveyor belt 
carrying the mined material between the Uus-Kiviõli mine and Aidu 
industrial territory depending on the natural environment; 

• Proposing an alternative solution for the positioning in the master plan of 
the industrial area (above ground facilities) of the Uus-Kiviõli mine; 

• Analysing the possibilities of using renewable energy production 
solutions; 

• Finding out the need for and proposing a solution for improving 
mechanical recultivation and updating biological recultivation to enable 
the inception of the maximum number of biotopes and a diversity of 
species; 

• Enhancing the recreational value of Aidu quarry by creating a services 
network 

 

Uus-Kiviõli mining field is planned as an underground mine, which will not have 
direct destructive impact on the observable natural environment and landscape 
above, but which will have substantial effect on the above-ground habitats. 
Although the residents mostly know they live in a mining area and access to the 
minerals has to be guaranteed the methods of mining and the interruptions they 
cause create social issues and conflicts between parties. The present paper will 
try to ascertain how to alleviate such issues and implement the solutions in the 
planning. 

The second task is planning the new mine with its infrastructure facilities in such 
a way that it would be as harmonious as possible with the objects planned for 
the former Aidu quarry territory. There’s the Aidu water sports centre in 
planning, and also partial construction already, in the immediate vicinity, which 



Võimalused Aidu karjääri taaskasutuseks ja Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduse integreerimiseks keskkonda 
Magistritöö maastikuarhitektuuri erialal 

Romet Virkus 

67 
 

will host a rowing centre with support structures. Opposite that, to the East, is a 
defence forces’ shooting range. The waste from Ojamaa mine is to be stored in 
an alternative way in the area, forming pyramid-like shapes over time.  

There’s a wind farm of around 30 wind turbines planned for the spoil bank of 
Aidu quarry. 

Many papers have analysed Aidu quarry and its post-mining usage in recent 
years and discussed facilities necessary for turning it into a recreational area. 
The 30 km2 quarry area already has recreational value in its current state 
without anything being added. The water-filled transport trenches bring to mind 
valleys and the terrain has characteristics suitable for adventure hiking, off-road 
driving trails and other active hobby sports or active recreational activities. 
Water flora and fauna could be introduced into the comb-shaped body of water 
to boost ecological diversity, this would add fishing as a possible future activity. 

During the course of this paper the author will analyse the possibilities of a 
single solution for a perspective oil shale mine and a developing recreational 
area, offering the residents of the area and other potential users the most 
pleasant experience on the artificial terrain created by 40 years of oil shale 
mining while trying to minimise the negative environmental effects on those 
living in the mine’s sphere of influence. 

The end result of this paper is an alternative landscape architectural conceptual 
design plan, which will add the rest of Aidu quarry territory on the detailed 
planning, viewing the territory as a single space. The main focus of the paper is 
analysing the possibilities of reusing post-mining landscape and comparing it to 
analogues in Europe. Constructive solutions are not given in the paper. The 
prepared planning solution is more of a vision and debating economical 
rationality isn’t necessarily a goal. 

9.2 Discussion 
The key idea of this paper is finding alternatives to current practices of planning 
oil shale mining industrial areas in Estonia and reusing Aidu oil shale quarry. A 
complex approach is used to find and propose solutions, with landscape 
ecological, socioeconomic, economic, cultural and recreational properties and 
potentials taken into account. All the mentioned subjects have been used in 
Estonia to varying degrees, but there have been no complexly planned 
landscapes. 

Another important part is finding the best placement for the conveyor belt. 
Conveyor belts used in accepted practice run on the ground and get in the way 
of animals and people in the area. Conveyors have been placed on trestles as 
an alternative, but that complicates maintenance and the construction ruins the 
landscape visually. The paper proposes building the conveyer belt and its 
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service roads into a channel that will be built into tunnels in ecological key 
points. This solution has many pros: 

• The slopes of the channel along with trees will serve as dust and noise 
barriers; 

• The conveyor belt and its activity will be hidden from those moving in the; 
• Conveyor as a technical object will be readily available for viewing in the 

immediate vicinity of the channel; 
• The movement of fauna in the green corridor will be inhibited. The tunnel 

in the green corridor will be sizeable enough that the landscape will be 
continuous both visually and physically 

 

The solution proposed for the Uus-Kiviõli mine’s industrial territory is extreme 
compared to common practice, all the facilities and technical solutions have 
been moved underground. It is apparent from the Uus-Kiviõli mine construction 
project that moving the objects underground is technically feasible. It’s accepted 
practice to construct inclined shaft openings in the industrial area and 
technological buildings are placed at the opening. Additionally a sedimentation 
tank and an emergency storage for the mined goods will be built on the 
industrial area along with any other service buildings as is needed. With the 
proposed solution building an emergency storage underground is problematic 
and not building one or having a smaller one in the shafts must be taken into 
consideration. Other objects, including the sedimentation tank, can be built fully 
underground. The mined material will be carried out via conveyor, which exits 
the underground industrial area of the mine through a body of water that is an 
Aidu mining trench to the spoil bank of Aidu and from there along the conveyor 
in the channel to an enrichment plant in Aidu industrial area. 

The proposed solutions are so different from accepted practice that finding 
support based on older research papers is essentially not possible. It is no 
doubt a technically and economically challenging alternative, but feasible by the 
author’s estimation. 

The most work-intense goal turned out to be finding a complex solution for the 
Aidu quarry. In the proposed solution the author appreciated the physical form 
of the landscape and also the cultural heritage, which is why serious changes in 
topography are not addressed. This is also the approach supported by the 
increasingly popular idea that industrial heritage is part of cultural heritage 
(Wirth et al. 2012). 

Thus, in the solution, wildlife is dealt within the given physical landform 
complex. The emphasis is on decidedly enhancing biological diversity and 
against establishing monocultural seedlings. Thus, the proposed solution goes 
against the accepted practice of biological recultivation in large Estonian oil 
shale quarries. The conditions for growth are not good for many species of trees 
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and shrubs, which makes it pointless to manage a commercial forest. However, 
the ecological value gained from a mixed forest and the diversity of species 
associated with it is a considerable alternative to the monetary income of a 
commercial forest. 

The recovery of quarries as commercial forests is so common in practice that 
inevitably the idea has taken root that other functions are not considered when 
recultivation plans are being made. Often the nature of the quarry or mine also 
limits the potential functionality. It’s also not sensible to develop all quarries into 
recreational areas, but in the opinion of the author it is expedient to plan a more 
diverse function packet for quarries with more suitable characteristics. The Aidu 
quarry holds a lot of potential thanks to its great terrain diversity and expansive 
territory, which give the opportunity to have different habitats and recreational 
activities. 

The potential of Aidu quarry has not gone unnoticed by local government 
leaders, under whose leadership continuous strides are made in developing the 
water sports centre of Aidu and alternative methods of utilising mining waste 
have been looked for. In general, the practice of recreational reclamation in 
Estonia can be said to be satisfactory, as many projects that offer opportunities 
to spend an active holiday have been completed. Most of the active recreation 
organised has been related to mountain skiing (Kohtla, Kiviõli) or motorsports 
(Kiviõli, etc.). However, there are no practical examples of the kind of large 
scale solutions as proposed in this paper. On an European scale similar 
landscapes can be found, in which the goal of the restoration has been to 
increase ecological value and consciously exhibiting the cultural heritage 
alongside recreational use (Nord-Pas-de-Calais, Emscsher Park, Duisburg-
Nord landscape park). 

It has been suggested that building a large wind farm onto this area would make 
the land use more effective, but this would potentially have a negative effect on 
the other developments planned for the quarry. There is theoretical conflict 
between using the site for recreational purposes along with a wind farm, and in 
the given situation there is no practical way to alleviate the effects if both are 
realized. Alternatively it would be worth considering reducing the concentration 
of the wind turbines and replacing these with the equivalent number of solar 
panels. In this thesis the author has, following the example of Welzow energy 
landscape in Germany, designed a solar energy farm and an area for growing 
biomass in addition to the wind farm. In practice, Estonia prefers wind energy 
although it’s difficult to find any viable economic reasoning for this. The price of 
solar panels has reduced, effectiveness is increasing and the life span of solar 
panels is longer than those of wind turbines. The price of wind turbines on the 
other hand has stayed stagnant. Negative side of solar panels appear in winter 
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period when their productivity drops dramatically thanks to low and short 
daylight. 

Last objective of the thesis is to propose the services that should be provided to 
visitors and how to organize and design visits to offer unmatched user 
experience. It’s known that in practice local people will use the landscape and 
lakes developed in the old quarries for recreational activities. It’s being assumed 
that local people visiting smaller areas for recreational purposes are happy with 
their experiences, but considering the scale of Aidu quarry, there is a real need 
for services to meet the expectations of the customers visiting the complex. The 
author of this thesis conducted an experimental visit, to determine the strengths 
and weaknesses identified a clear need for services. The aim of this 
experimental visit was to imitate an average person’s abilities on the 25 km 
bicycle ride in the quarry. The test group, after completing the track, would have 
liked to have been able to use different facilities such as showers, catering, 
somewhere to rest and socialise, possibly accommodation to stay overnight. As 
there are lots of activities planned and these would require quite a long time to 
complete, people may want to spread their active holiday over a few days which 
would require to have services in place such as accommodation and catering. 
In addition there is a possibility of employing organizers of different activities for 
different groups of visitors. 

Organising the use of the landscape by the means of signs and information 
plaques, overnight accommodation within the landscape, providing items such 
as bicycles, boats, canoes etc for rental, providing different activity packages 
with professionals to lead sessions and marketing all of the above would grow 
the customer base and satisfaction. Having organised visiting in place will help 
achieve and maintain the desired ecological value and will allow people, in 
addition to enjoying the landscape, to learn about the mechanisms of the 
ecosystem and different types of biotopes designed in this area. 

Differences of common practice in Estonia and planning proposal can be found 
from table 2. 

Tabel 3. Common practice vs planned solution 

Common practice in Estonia Proposals in the planning 

• Biological recultivation with 
monocultures (mostly one 
species of trees used) 

• Unorganized use of water 
bodies 

• Creating downhill skiing and 
motocross tracks on spoil 
heaps 

• Image building of post-mining 
landscape through practical 
use and experience  

• Purposeful managing 
development of  landscape and 
activities 

• Complex design to generate 
renewable energy with 
experimental biomass 
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• Spoil heaps and terricones are 
used as viewing platforms 
(Kukruse) 

• Kohtla mining park and 
museum – values buildings, 
gives constructions new uses 
(wall climbing) 

• Areas for use by Military and 
other defencive forces (Sirgala) 

plantation 
• Increasing diversity through 

richer biological recultivation 
and habitat creation 

• Increasing diversity by leaving 
some spots to natural 
succession 

• Organised recreative values of 
the landscape backed up with 
services. Design of the visit to 
involve more visitors 

• Emphazising ecological and 
landscape values vs maximum 
economic profit 

• Approaching Aidu open cast as 
it’s one part of larger 
ecosystem 

 

One risk of planning proposal is size of the area and how it relates to find 
funding for such project. Initial steps to realize this somewhat uncommon 
alternative approach has to be backed up by local authorities, which will try to 
involve private sector and private investments in addition to possible structure 
funds. Building and operating recreational services network has to be 
economically justified and needs further studies and business plans to carry out. 
As for marketing, project of that scale has good potential to attract substantial 
mass media coverage, giving reputation boost to municipality along with public 
interest. 

It’s important to form solid team of interest groups to continue planning and 
design process in a more detailed manner. It includes carrying out additional 
studies to find best sites for creating special habitats for certain spices. 

Recreational use is hindered by endeavour to cleaner future, wind turbines. 
They have considerable visual as well as acoustic and physical effects to 
environment, but yet their actual effects to recreational users is hard to predict 
thanks to different perspective and understanding of sustainable energy 
generation of each person. 

Problems analysed in thesis binds to stagnant practice that prefers biological 
recultivation of oil shale quarries with statistically best species of trees for best 
forestry profits. Ecological and landscape as well as socio-economic and 
cultural values are practically not dealt with. Those are the values other 
developed European countries have come to understand are important. In 
Estonian practice some alternative ideas have been practiced at smaller scale, 
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but vast areas of heap banks are still recultivated by same standards that those 
of 60 years ago.  

The importance of this thesis lies in pointing out there are alternatives to what 
we used to think is right. Profit doesn’t always have to be measurable in money, 
it can be something much bigger, improving quality of our environment and life 
quality. 

9.3 Summary 
Working through earlier literature and research the presumable substantial 
influence on the social environment became apparent. The majority of Ida-Viru 
residents are of the opinion that oil shale and the energy industry ruin living 
conditions and the natural environment, but usually not to the extent that it 
would force people to move out of the area. The people who object to mining 
the most are those whose living conditions are directly affected through air and 
water pollution, noise and vibration. Socio-economic research was needed to 
form an understanding of how to plan the development of Uus-Kiviõli mining 
industrial territory. 

One important subject was observing and evaluation of the Aidu quarry area as 
a recreational area that would be good for both humans and other animals. In 
the course of the work it became apparent that the recreational value is 
considerable and it would be possible to use the territory even in its current 
form. By adding services and developing further supporting infrastructure it is 
possible to make visiting the area more comfortable and extend the time spent 
there, thus offering more opportunities to explore. Fieldwork at the object 
proved that it is practically impossible to explore the whole quarry in a day. To 
make this possible it would be practical to create accommodation, preferably 
cabins with camp sites, where fires could be built and food prepared. The road 
network in the quarry is sufficient to reach most places. The only things 
hindering movement are the transport trenches that have filled with water. The 
trenches need to be taken into account and journeys should be planned 
accordingly.  

To diversify and enjoy the terrain it is essential that it is alive. The area’s 
perspective to support animal habitat was evaluated in the paper and, in 
addition to visiting, earlier research on animal and plant life in ruined 
landscapes was used as a source of information. Understandably a post-mining 
situation is similar to a desert, where all biological life is absent, but the 
conditions for it reawakening are better. Nature is supports by biological 
recultivation, which is usually done mono culturally, but which speeds up the 
natural spread of other species and the development of fauna, the creation of 
new habitats and, most importantly, the re-emergence of all the links in the food 
chain, one of the building blocks of a diversity of species. 



Võimalused Aidu karjääri taaskasutuseks ja Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduse integreerimiseks keskkonda 
Magistritöö maastikuarhitektuuri erialal 

Romet Virkus 

73 
 

The proposed plan includes landscape, ecological, socio-economical and 
recreational and processes in balance with each other, regarding the artificially 
helped natural processes on this technogenic terrain with respect. 
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10 LISAD 

10.1 Fotod objekti külastustelt 
Töö trükimahtu paberkandjal on lisatud valik fotosid, mis iseloomustavad hästi 
ala rekreatiivset ja loodusmaastikulist väärtust. Fotod on valdavalt tehtud 
viimase külastuse käigus, mil see oligi üks külastuse peamistest 
tööeesmärkidest. Lisaks on mõni foto 2013 aasta suve külastusest. Fotode 
hulgas on lisaks originaalfotodele üks töödeldud foto, millele on lisatud 
perspektiivsed tuulikud, et võrrelda maastikku tuulikupargi realiseerumisel 
võrreldes hetkeolukorraga. Fotovõrdlus on tehtud lisaks Aidu tööstusala 
territooriumist enne hoonete lammutamist ja lammutusjärgselt. Fotode 
tegemisel on jälgitud põhimõtet anda edasi võimalikult lai spekter maastiku 
karakterist ja ulatusest. Kõik fotod on üles võetud digitaalse peegelkaameraga 
Nikon D40. Fotod on pildistanud käesoleva töö autor (R. Virkus), kellele 
kuuluvad fotode autoriõigused. Fotode kasutamisel mistahes teistes 
väljaannetes viidata originaali autorile. 

 

Joonis 14. Fotode pildistamise asukohad ja suunad 
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Fotode nimekiri ja sisu lühikirjeldus (Fotod on töö mahu vähendamiseks 
eemaldatud) 

 

Foto 1. Vaade loodeservast põllumaana rekultiveeritud aladele. Põllumaa on kivine ja 
põuakartlik 

Foto 2. Vaade lääneservas paiknevale allasõidule veotranšeesse 

Foto 3. Tulevane ujumisala. Taamal sõudekanali rajamisel väljakaevatud aheraine mäed 

Foto 4. Kavandatav ujumis ja suplusala teise rakursi alt vaadelduna 

Foto 5. Vaade piki sõudekanalit kagu suunas 

Foto 6. Vaade põhjasuunas tranšeele nr 2 

Foto 7. Vaade lõunasuunas tranšeele nr 2. Lõunapool on puistangud madalamad ja veepeegel 
ei ole nii sügaval orus kui põhjapool. Taamal suubub tranšee sõudekanalisse 

Foto 8. Tranšeede nõlvad on järsud ja taimestiku areng neil on raskendatud. Fotol kaldtee 
puistangule, mis rekreatsioonialal hakkab olema paatide maabumiskoht 

Foto 9. Vaade Aidu tööstusalale pärast rikastusvabriku ja teiste hoonete lammutamist 

Foto 10. Karjääri lõunaservas on mets kõrge ja reljeef künklik. Fotol on näha teed üles 
puistangule 

Foto 11. Eelmisel fotol nimetatud tee kulgeb puistangul tranšee servas, võimaldades kogeda 
vaateid alla tranšee orgu 

Foto 12. Tüüpiline metsatee puistangutel. Valdavalt on teed jalgrattaga hästi läbitavad, kuid 
amortisaatoriga esihark on siin turvalisuse huvides soovitav 

Foto 13. Istutatud metsade üldilme on pigem looduslik, kuid lähemal vaatlusel võib märgata, et 
nii see siiski ei ole 

Foto 14. Põhja-lõunasuunaline tee läbistab lainetavat maastikku, näitamaks hästi algusaastatel 
kujunenud maastiku profiili 

Foto 15. Kohati on laineharjade ja -põhjade absoluutkõrguste vahe 10 või enam meetrit 

Foto 16. Kõrgem koht tranšees nr 3, mis jääbki kuivaks, olles ületuskohaks nii loomadele kui ka 
inimestele. Vaade lõunasse. Siinsamas kõrval puistangul asub karjääri üks kõrgemaid punkte 

Foto 17. Ümbritsevast maapinnast kõrgemal asuvast tipust avanevad üsna head vaated juba 
ilma vaatetornitagi. Vaade lõunasse piki tranšeed nr 3 

Foto 18. RMK hooldusraiest jääb langetatud materjal maha 

Foto 19. Maastikurattapargi kavandatud ala ei ole enam kaugel 

Foto 20. Tranšee nr 4 

Foto 21. Sinikael-pardid veotranšees asuva veekogu kohal 

Foto 22. Vaade mööda tranšeed nr 4 lõunasse 

Foto 23. Põdra jälg 4. tranšee serval puistangul 
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Foto 24. Põdra pabulaid leidus alal hajusalt erinevates kohtades 

Foto 25. Vaade kavandatud maastikurattapargi maastikule. Pargi sihipäraseks kasutamiseks on 
vaja rajada rajad ja atraktsioonid 

Foto 26. Vaade lõunasse piki tranšeed nr 3 

Foto 27. Vaade põhja tranšeele nr 3. Kaldtee veepeeglini 

Foto 28. Teelahkmel 4. tranšee põhjapoolses otsas, kuhu on kavandatud rekreatsiooniala 
teenindusala 

Foto 29. Vaade põhja suunas tranšeele nr 5. Suvel mattuvad rohelusse ka nõlvad ja suureneb 
maastiku looduslähedane ilme 

Foto 30. Samast kohast lõunasse vaadates on tehnogeensus ilmsem 

Foto 31. Teelahkmel, vaade idasse - otse (paremale) liikudes jõuab kavandatavale 
teenindusalale, vasakule alla liikudes maasturiparki ja edasi Kohtla-Nõmmele 

Foto 32. Vaade samast kohast läände, edasi liikudes jõuab Aidu tööstusalale ja Maidlasse 

Foto 33. Maastikumuutus läbi hoonete lammutamise. Veel 2013 aasta suvel oli siin põlevkivi 
rikastusvabrik. Peagi kerkib samasse uus tööstuskompleks 

Foto 34. Kaevanduse eesliin karjääri lõunapiiril. Taamal sõudekanali süvendi kaevetööd. Vee 
sügavus on siin kuni 20 meetrit. Lõunapoolne serv langeb vertikaalselt veekogu põhjani.. 

Foto 35. Karjääri lõunapoolsete puistanguosade maastikupilt meenutab kõrbe, kuid omab 
märke tärkavast bioloogilisest kihist 
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11 PLANEERINGULAHENDUST KANDEV ILLUSTRATIIVNE 
JOONIS 

 


