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Ida-Virumaale on iseloomulik põlevkivi tootmisega kujundatud maastik ning maastikul 

esinevad põlevkivitööstuspärandi objektid, nagu: karjäärid, kaevandused, 

tehispinnavormid (aherainemäed, poolkoksimäed, tuhamäed), tööstuskompleksid,  

tööstushooned, kui ka elamupiirkonnad.  

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida põlevkivitööstuspärandi kasutusvõimalusi Eestis.  

 

Töö on koostamisel kasutatud kirjandusanalüüsi. Kaitse all olevaid 

põlevkivitööstuspärandi objektide leidmisel on tuginetud Kultuurimälestiste riikliku 

registri nimekirjale. Põlevkivitööstuspärandi objektide valikul on lähtutud objektidest, 

mida on kohalike omavalitsuste strateegilistes dokumentides käsitletud piirkonda 

edendavate objektidena.  Töös antakse ülevaade Põhja-Prantsusmaa, kui ka Saksamaa 

kaevanduspiirkonna tööstuspärandi kasutamise edulugudest ning võrreldakse neid Eesti 

tööstuspärandi kasutusvõimalustega.  

 

Eestis on tööstuspärandit hakatud tunnustama ja hindama viimase 50. aasta jooksul. Selle 

aja jooksul on tööstuspärandi objekte kasutusele võetud eelkõige sportimise ja 

rekreatsiooni eesmärgil. Tööstuspärandit kasutatakse eelkõige piirkonna 

turismimagnetina, mis aitaksid meelitada piirkonda külastajaid. Edukaid näiteid 

põlevkivitööstuspärandi uue kasutusotstarbe saamisel võib Eesti puhul tuua mitmeid, nii 

Aidu Veespordikeskuse, Kiviõli Seikluskeskuse, Eesti Kaevandusmuuseumi, kui ka 

Kukruse aherainemäe näol. Siiski leidub ka objekte, mis seisavad tühjana ning millele ei 

ole uut kasutusotstarvet leitud. Sompa kaevanduse hoone on küll riikliku muinsuskaitse 

all, kuid siiski ei ole see taganud hoone säilimise. Eesti ja Euroopa kaevanduspiirkonna 

tööstuspärandi kasutamisvaldkonnad on sarnaseid, kuid siiski on Eestis tööstuspärandit 

vähem väärtustatud ning puudub rahvusvahelise koostöö edendamine ja riiklik 

sekkumine. See aitaks piirkondi innovatiivsemalt arendada ning aitaks tagada 

tööstuspärandi parema kasutamise.  

Märksõnad: Ida-Virumaa, Nord-Pas de Calais, IBA Emscher Park, kaevanduspiirkond 
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East-Estonia has different characteristics from oil shale production heritage - mines, 

quarrys, industrial buildings and complexes and residental areas,  artificial surface shapes 

such as residue hills, half-coke hills, ash hills. 

 

The purpose of this thesis was to research oil shale industrial heritage uses in Estonia. 

 

Literature analysis has been used when compiling this work. Cultural monument national 

registry list was used when finding oil shale industrial heritage objects which are under 

protection. 

 

When chosing oil shale industrial heritage objects, the target was to choose objects which 

are regarded as region advancing by local municipalities. The thesis gives an overview 

from Northern-France and Germanys success stories of repurposing industrial heritage, 

and compares them with possible uses of objects of the same kind in Estonia.  

 

In Estonia, industrial heritage have been started to become appreciated in the last 50 years. 

Within that time, objects of industrial heritage have been put to sporting and recreational 

use. Objects are used primarily as tourism magnets that attract visitors to the region. 

Succesful examples where new purpose were given to objects of oil shale industrial 

heritage in Estonia can be found many – Aidu Watersport Centre, Kiviõli’s Adventure 

Centre, Estonian Mining Museum, and residue hills of Kukruse. Although, objects which 

are left abandoned without any new function can still be found. Sompa mine building is 

under Governmental protection but this has not ensured the preservation of the building. 

There are similiarities in Estonia’s and Europe’s uses of repurposing industrial heritage, 

but in Estonia, the mentioned objects are less valued and international cooperation and 

governmental interference is missing, which would help the areas to be innovatively 

developed and would help use oil shale industrial heritage better.   

 

Keywords: East-Estonia, Nord-Pas de Calais, IBA Emscher Park, mining area 
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SISSEJUHATUS 
 

Tööstuse kujunemisele Eestis on andnud arengu tööstusrevolutsioon, ühiskondlikud 

tingimused, kui ka Eesti geograafiliselt soodne asukoht. Sellest ajast on pärit siinsed 

võimsamad tööstuskompleksid nagu Kreenholmi Manufaktuur Narvas, kui ka Waldfori 

tselluloositehas Pärnus. (Kuningas 2015: 3)  

Põlevkivi kaevandamine on Eestis kestnud ligikaudu 100 aastat, selle aja jooksul on see 

mõjutanud keskkonda, maastikku, ühiskonda, majandust, kui ka kultuuri (Metsaots jt 2015b: 

373). Põlevkivi kaevandamine ja töötlemine on kaasa toonud rohke tööstuspärandi 

olemasolu- karjääride, tehismägede, kaevanduste, tööstuskomplekside, tööstushoonete, kui 

ka elamupiirkondade näol. Põlevkivitööstuspärandi väärtustamisega tehti algust ligikaudu 

poolsada aastat tagasi, kui alustati põlevkivikarjääride rekultiveerimisega (Pensa 2015).  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega 

seotud põlevkivitööstuspärandi kasutusvõimalusi. Uurimisküsimused sõltuvalt püstitatud 

eesmärgist on järgmised:  

1) Anda ülevaade põlevkivitööstuspärandi väärtustamisest ja kaitsest Eestis. 

2) Anda ülevaade Euroopa kaevanduspärandi edulugudest.  

3) Analüüsida põlevkivitööstuspärandi kasutusvõimalusi Eestis. 

 

Tegemist on referatiivse tööga, mis tugineb varasemalt avaldatud allikatele. Esimeses 

peatükis antakse ülevaade tööstuspärandist, selle väärtustamisest ja käsitlustest Ida-Virumaa 

strateegilistest dokumentides. Teises peatükis antakse ülevaade põlevkivist ja selle 

kasutamisest Eestis. Neljandas peatükis antakse ülevaade põlevkivitööstuspärandi kaitse all 

olevatest objektidest, põlevkivitööstuspärandi viiest objektist Eestis (Aidu Spordikeskus, 

Eesti Kaevandusmuuseum, Kiviõli Seikluskeskus, Kukruse aherainemägi ja Sompa 

kaevanduse hoone), kui ka kahest Euroopa kaevanduspiirkonna tööstuspärandi kasutamis 

edulugudest. Euroopa tööstuspärandi näol on tegemist kivisöe kaevandamisega ja 

töötlemisega seotud pärandiga, Eesti näidete puhul on tegemist põlevkivi kaevandamise ja 
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töötlemisega seotud pärandiga. Viimaseks analüüsitakse Euroopa kaevanduspiirkonna 

tööstuspärandi kasutamisvaldkondi Eesti põlevkivitööstuspärandi kasutusvaldkondadega. 

Autor avaldab tänu juhendajale professor Kalev Sepale, kelle juhendamisel käesolev 

bakalaureusetöö valmis.    
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1. TÖÖSTUSPÄRAND 

 

 

1.1. Pärand 
 

K. Hellström (2007) käsitleb pärandit, kui ainelist ja vaimset väärtust või ebaväärtust, mille 

on jätnud esivanemad, pärandi väärtus või ebaväärtus sõltub sellest, kuidas hetkel inimesed 

sellesse suhtuvad.  

Rahvusvahelise kultuuripärandi kaitseks ja säilitamiseks on loodud Ühinenud Rahvaste 

Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO) (Metsaots jt 2015a: 2). UNESCO 

võttis vastu 1972. aastal ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsiooni (Sepp 

jt 2010: 111), mille keskseks mõisteks on väljapaistvad ülemaailmse väärtusega 

kultuurilised ja looduslikud paigad (Maailmapärand 2018). Kultuuri- ja looduspärandi kaitse 

konventsiooni alusel antakse välja maailmapärandina kaitstavate objektide 

valikukriteeriumeid.  Maailmapärandi nimekirjas on 700 kultuuripärandi objekti hulgas 20 

tööstusmaastiku, millest enamus on kaevanduspiirkonnad ja asulad. UNESCO 

Maailmapärandi Komiteed  aitab maailmapärandi nimekirja objektide valikul 

Rahvusvaheline Kinnismälestiste Nõukogu (ICOMOS) ja Rahvusvaheline Looduskaitseliit 

(IUCN). (Sepp jt 2010: 111) 

Ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioonis mõistetakse kultuuripärandi 

all (Maailmapärand 2018): 

1) mälestisi: arhitektuuri-, monumentaalskulptuuri ja maalikunsti teoseid, 

arheoloogilist laadi elemente või struktuure, raidkirju, koobaselamuid ja elementide 

gruppe, millel on erakordne ülemaailmne väärtus ajaloo, kunsti või teaduse 

seisukohast; 

2) ansambleid: isoleeritud või ühendatud ehitiste gruppe, mille arhitektuur, terviklikkus 

või seos maastikuga omab erakordset ülemaailmset väärtust ajaloo, kunsti või 

teaduse seisukohast; 
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3) vaatamisväärseid paikkondi: inimkäte loomingut või inimese ja looduse 

ühisloomingut, samuti alasid, kaasa arvatud arheoloogilised vaatamisväärsused, 

millel on erakordne ülemaailmne väärtus ajaloo, esteetika, etnoloogia või 

antropoloogia seisukohast. 

 

Ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioonis mõistetakse looduspärandi all 

(Maailmapärand 2018): 

1) looduslikke mälestisi, mis koosnevad füüsilistest ja bioloogilistest moodustistest või 

nende moodustiste gruppidest, millel on erakordne ülemaailmne väärtus esteetika või 

teaduse seisukohast; 

2) geoloogilisi ja füsiograafilisi moodustisi ja täpselt piiritletud alasid, mis kujutavad 

endast ohustatud looma- ja taimeliikide areaale, millel on erakordne ülemaailmne 

väärtus teaduse või konserveerimise seisukohast; 

3) looduslikke vaatamisväärsusi või rangelt piiritletud looduslikke alasid, millel on 

erakordne ülemaailmne väärtus teaduse, konserveerimise või loodusliku ilu 

seisukohast. 

  

 

1.2. Tööstuspärand  
 

„Tööstuspärand ehk industriaalpärand on tööstuspiirkondade kultuuripärand, peamiselt 

materiaalsed objektid ja paigad, mis kajastavad industrialiseerimisprotsessi erinevaid 

staadiume ja funktsioone – tööstusobjektid, kaevandused, karjäärid, kanalid ja muud 

infrastruktuuri elemendid“ (Konsa 2007: 285).  

300 aastase tööstusliku perioodi käigus on ligikaudu 50 aastat tööstuspärandit tunnustatud 

ja hinnatud (Metsaots jt 2015a: 1). Tööstuspärand on uus, uudne ja väljakutseid pakkuv osa 

pärandist, millel on sotsiaalne ja kultuuriline tähtsus, mängides olulist rolli inimeste eludes, 

ajaloos, kui ka identiteedis (Cossons 2012: 8-9). L. Bergeron (2012) on viidanud, et 

tööstuspärandit tuleks vaadelda ja kasutada tuleviku pärandina.   
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A. Nool (2003) kirjeldab tööstuspärandit, kui midagi mille alla kuuluvad ajaloolised 

tehasehooned, seadmed, sadama- ja transpordirajatised, ühiskondlikud rajatised ja tööliste 

tarbeks ehitatud elamupiirkonnad.  

Lisaks UNESCO-le on loodud Tööstuspärandi Säilitamise Rahvusvaheline Komitee 

(TICCIH), mis pakub tööstuspärandi säilitamise ja edendamise kriteeriume. (Metsaots jt 

2015a: 2) TICCIH-i tegevusvaldkonnad hõlmavad tööstusjäänukeid, tööstuspiirkondi, 

ehitisi, arhitektuuri, tehaseid, masinaid ning varustust, kui ka asustust, asulaid, 

tööstusmaastikke ja tööstusühiskonna dokumentatsioone (Sepp jt 2010: 111) 

2003. aastal moodustati TICCHI-i kongressil Venemaal Nižni Tagili harta, milles sisalduvad 

soovitused ja suunad tööstuspärandi kaitseks, hoolduseks, säilitamiseks ja kasutamiseks  

(Sepp jt 2010: 111).  

Nižni Tagili harta defineerib tööstuspärandit, mille moodustavad industrialiseerimist 

peegeldavad ajaloolise, tehnoloogilise, sotsiaalse, arhitektuurse või teadusliku väärtusega 

rajatised, mille hulka kuuluvad ehitised koos sisseseadega, töökojad, vabrikud ja tehased, 

kaevandusettevõtted ja tootmisettevõtted, laohooned, elektrijaamad koos võrkudega, 

transport, tehniline ja tööstusega seotud sotsiaalne infrastruktuur nagu elamud, pühakojad 

või õppeasutused (The Nizhny Tagil... 2003).  

Tööstuspärand toimib terviklikult siis, kui seda on toetamas ka lisaväärtused. Tööstuspärandi 

mälestistest ainukesena ei piisa, vaid sinna ümber tuleb luua ka atraktiivne keskkond. 

Tööstuspärandi mälestised ei ole ainult monumendid ega muuseumid, nad on ka olulisteks 

turismiobjektideks. (Backes 2008: 169) 

 

 

1.3. Tööstuspärandi väärtustamine  

 

Ida-Virumaa osaks on tööstuspärandi poolt loodud miljöö ja arhitektuur, sest linnade tekkele 

ja arengule on andud tõuke just tööstus (Kohtla-Järve linna…2008: 8). Eestis on vähe 

väärtustatud tööstuspärandit, kuna inimesed eelistavad pigem väärtustada talu- ja 

mõisamaastikke, kui tööstus- ja kaevandusmaastikke (Sepp jt 2010: 111). Unustatud on ära 
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ka tööstuspärandi kultuuriline väärtus, tänu millele on tööstuspärandit eiratud, jäetud 

halvenema või on üldse hävitatud (Metsaots jt 2015b: 374).  

Alates 20. sajandi alguses on hakatud kaevandusmaastikke ja tööstuskomplekse väärtustama 

ülemaailmse tähtsusega kultuuriväärtusega objektidena. Tööstusmaastike korraldus ja 

arendustingimused on lahendatud planeeringute raames, seetõttu on ohus maastikuväärtuste 

kadumine. (Sepp jt 2010:111-117) 

Tööstuspärandi väärtustamiseks on Eesti ja Läti vahel käimas turismiprojekt 

„Tööstuspärandi taaselustamine turismi arendamiseks“ (inglise keeles Revival of Industrial 

heritage for tourism development). Projekti eesmärgiks on arendada välja tööstuspärandi 

turismimarsruut ning korrastada turismiobjekte. Projekt kestab 01. maist 2017 kuni 30. maini 

2019. (Industrial heritage 2018) 

L. Hansar (2008) on koostanud Ida-Virumaa 20. sajandi arhitektuuri inventeerimise. 

Inventeerimise käigus tõi autor välja objektid, mis vajaksid Muinsuskaitseameti poolt arvele 

võtmist või kohaliku omavalitsuse poolt kaitset. Autor on Ida-Virumaal välja toonud 8 

alljärgnevat põlevkivitööstuspärandi objekti:  

 Kiviõlis linnas asuv keemiatehas; 

 Kohtla-Järve linnas asuv keemiatööstuse õlitorn ja kõrval asuvad paekivihooned; 

 Jõhvi linnas asuv Eesti põlevkivi administratiivhoone; 

 Jõhvi linnas asuv stalinistlikud linnaosad Jaama ja Tammsaare tänava vahelisel alal; 

 Kohtla-Järve linna, Kukruse linnaosas asuv Kukruse stalinistlik linnaosa; 

 Kohtla-Järve linna, Ahtme linnaosas asuv Ahtme stalinistlik linnaosa; 

 Mäetaguse vallas asuv Eesti Põlevkivi „Estonia“ kaevanduse peahoone; 

 Vaivara vallas asuvad Eesti soojuselektrijaama hooned.  
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1.4. Põlevkivitööstuspärandi käsitlemine Ida-Virumaa strateegilistes 

dokumentides 
 

Ida-Virumaa tegevuskava 2015-2020 (2016) kohaselt tuleb Ida-Virumaa arengueelduste 

ärakasutamiseks keskenduda ka kaevandamise ja tööstuse jääkressursside kasutuselevõtule, 

mahajäetud kaevandusalade ja tööstushoonete kasutuselevõtule turismis ja muudes 

funktsioonides.  

Ida-Virumaa maakonnaplaneering 2030+ (2016) kohaselt on Ida-Virumaa tööstusmaastik 

puhkemajandusliku potentsiaaliga. Kaevandamisturismi objektid ja kaevandamismaastikud 

rõhutavad piirkonna unikaalsust.  

Ida-Virumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Ida-Virumaa asutust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused“ (2003) kohaselt tuleb tööstusmaastikul domineerivad 

inimtekkelised objektid ja väärtuslikud tööstushooned säilitada.  

Teemaplaneeringuga määratleti Ida-Virumaale 32 väärtuslikku maastikku. Nendeks on: 

Avinurme-Maetsma, Iisaku, Jaama-Karoli, Jõuga, Järve-Edise-Peeri, Kalvi, Kauksi-

Remniku, Kiikla-Võrnu-Ereda, Kotka-Lõpe, Kuningaküla-Permisküla, Kuremäe-

Kivinõmme, Kurtna-Illuka, Lohusuu-Separa, Lüganuse-Purtse, Maidla, Mäetaguse-Uhe, 

Narva, Narva-Jõesuu, Oandu-Rääsa, Pagari-Kalina, Päite, Rannapungerja-Tudulinna, 

Rannu, Sinimäe, Sope-Ontika, Toila-Voka, Uljaste, Ulvi-Adraku-Laekannu, Vadi, Valaste-

Martsa, Vasknarva-Smolnitsa ja Kohtla-Nõmme.  

Need maastikud on omakorda jaotatud 9ks alatüübiks: 1 – linna- või asulamaastik, 2 – 

põhiliselt põllumajandusmaastik/küla, 3 – põllumajandus- ja loodusmaastik, 4 – põhiliselt 

loodusmaastik, 5 – sisaldab suuremat veekogu või piirneb sellega, 6 – ajaloo kontsentraat, 7 

– mõisakeskus või –park, 8 – paik, mis seostub ajaloosündmusega või omab muud 

sümboolset tähendust, 9 - tööstusmaastik. 

32-st määratletud väärtuslikust maastikust Järve-Edise-Peeri, Maidla ning Kohtla-Nõmme 

moodustavad põlevkivitööstusmaastiku.  

Järve-Edise-Peeri maastikutüüpi iseloomustab põllumajandus- ja kaevandusmaastikke 

vaheldumine ja Kukruse, Käva ja Sinivoore aherainemäed. Põlevkivitööstusest esinevad alal 

vanad Käva kaevanduse hooned.  



13 

 

Maidla maastikutüübis esinevad Kiviõli suletud allmaakaevandus, kui ka Aidu karjääri alad.  

Kohtla-Nõmme maastikutüüp hõlmab Kohtla-Kaevanduse keskust, kus tänapäeval asub 

kaevandus-muuseum ning endiseid Aidu karjäärialasid. Maastikutüüpi iseloomustab 

ainulaadne tööstus- ja rekreatsioonimaastiku vaheldumine.  
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2. PÕLEVKIVI JA SELLE KASUTAMINE 
 

Põlevkivi on Eesti tähtsaim maavara (Reinsalu 2010: 6), olles energeetika ja keemiatööstuse 

aluseks (Metsaots jt 2011: 454).  Et eristada Eesti põlevkivi teistest maailma põlevkividest 

nimetatakse põlevkivi ka kukersiidiks. Kukersiidi nimetus on pärit Kukruse mõisa saksa 

keelsest nimetusest Kuckers.  (Aaloe 2006: 4) Eestis esineb lisaks kukersiidile ka 

graptoliitargilliit ehk diktüoneemakilt. Diktüoneemakilt on hallikaspruuni värvusega 

peeneteraline savikivim, mida kaevandati uraani tootainena Sillamäel 20. sajandi 

keskpaigas. Alates 1960-ndatest on Eesti maailma suurim põlevkivitootja ning –tarbija. 

(Raukas, Punning 2008) 

Eesti põlevkivimaardla asub Ida ja Lääne-Virumaal, pindalaga 1695 km2 (Põlevkivi 

kasutamise riiklik... 2015: 13), lisaks Eesti maardlale esineb lääneosas ka Tapa leiukoht, 

mille pindala on 1150 km2 (Kattai 2003: 38). Eesti põlevkivimaardla koosneb 23-st 

maardlaosast ehk kaeve- ja uuringuväljast. (Põlevkivi kasutamise riiklik... 2015: 13) Tänu 

põlevkivi olemasolule võime rääkida Eestist, kui mäetööstusriigist. (Reinsalu 2010: 6).   

Põlevkivi on segakivim, mis koosneb kolmest põhikomponendist (Kattai 2000: 69): 

orgaanilisest ainest ehk kerogeenist, karbonaatsest ainest ehk lubimineraalidest ja 

terrigeensest materjalist ehk savimineraalidest (Jürs 2015: 6). Sõltuvalt komponentide 

sisaldusest on kukersiit värvuselt kakaopruun, helepruun kollaka või roheka tooniga (Kattai 

jt 2000: 69). Põlevkivi kaevandatakse Kirde-Eestis, Ida-Virumaal asuvast Eesti maardlast 

(Metsaots jt 2011: 454). 

Põlevkivi vastu hakkas huvi tekkima 1910. aastal, kui maailmas tõusis nafta ja söe hind 

(Kattai 2003: 39). Kaevandamisega alustati 1916. aastal, kui tekkis kütuse puudus Esimeses 

maailmasõjas (Metsaots jt 2011: 454). 1916. aastal algas Järve ja Pavandu küla 

põlevkivikarjääride ja Kukruse küla kaevanduse projekteerimine ja ehitamine (Kattai 2003: 

42). Kolme aastaga arendati välja Kohtla ja Ubja kaevanduspiirkond (Metsaots jt 2011: 454).  

Esialgu kaevandasid põlevkivi õlitööstuse mäetšehhid. 1940. aastal Saksa ja 1945. aastal 

Vene süsteemis tekkisid alles iseseisvad kaevandused. Uuesti alustasid mäetšehhid põlevkivi 

töötlemist 21. sajandi alguses Kiviõlis ja Ubjas (Reinsalu 2010: 7) 
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Põlevkivi kasutamissuundadeks on (Kattai jt 2000: 74):  

 termiline töötlemine õli ja gaasi tootmiseks;  

 põletamine energeetilise kütusena; 

 põlevkivi mineraalosa kasutamine.  

 

Põlevkiviõli tootmine algas Eestis 1924. aastal, kui ehitati esimene õlivabrik Kohta-Järvele 

(Kattai jt 2000 :24). Eestis toodavad põlevkiviõli kolm ettevõtet: VKG Oil, KKT Oil OÜ ja 

Eesti Energia Õlitööstus AS (Põlevkivi kasutamise riiklik... 2015: 23).  

Energeetiline kasutamine sai alguse 1924. aastal, kui Tallinna elektrijaam viidi üle 

põlevkiviküttele, hiljem lisandusid ka Püssi, Kunda ja Kiviõli soojuselektrijaamad (Kattai jt 

2000: 24).  Põlevkivienergeetika kõrgaeg saabus 1970ndatel, kui kasutati ära enamus 

põlevkivist elektrienergia tootmiseks, selleks kulus üle 25 miljoni tonni aastas (Jürs 2015: 

12). Hetkel on tootmine stabiliseerunud, kaevandatakse aastas ligikaudu 15 miljonit tonni 

(Raukas, Punning 2008).  

Põlevkivi rikastusjääki ehk aherainet kasutatakse ehitusmaterjalina. Esialgu kasutati 

materjali majade ehitamisel müürikivideks, sest kivimid saadi kätte tükkidena. Hiljem, kui 

hakati kasutama lõhkeaineid, muutusid kivimid pragulisteks. Seetõttu kasutatakse 

töötlemata rikastusjääki täitematerjaliks ning töödeldud rikastusjääki ehituskillustikuna. 

(Jürs 2015: 13) Põlevkivi kasutatakse ka tsemendi tootmiseks. Eestis toodab tsementi AS 

Kunda Nordic Tsement. (Põlevkivi kasutamise riiklik... 2015: 24).  

Põlevkivi kaevandamistehnoloogia kasutamise valik sõltub piirkonna: geoloogilistest, 

hüdroloogilistest ja keskkonnakaitselistest tingimustest ning piirkonna asustusest (Põlevkivi 

kasutamise riiklik... 2015: 18) Maapinnalähedase põlevkivivaru ammendumise tõttu 

rakendatakse eelkõige altkaevandamist (Paal 2017: 13). Altkaevandamist ehk maa-alust 

kaevandamist tehakse 10-65 meetri sügavusel (Kattai jt 2000: 86-89). Maa-alust 

kaevandamist tehakse kamberkaevandamisviisil lae hoidmisel tervikutel (Põlevkivi 

kasutamise riiklik... 2015: 18). Sellist kaevandamisviisi kasutataks poole põlevkivi mahu 

kaevandamisel (Tammeoja jt 2008: 163).  
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Avakaevandamist ehk karjääriviisilist kaevandamist tehakse 5-20 meetri sügavusel (Kattai 

jt 2000: 86-89). Selleks kasutatakse vaal- ja transportkaevandamise tehnoloogiaid (Põlevkivi 

kasutamise riiklik... 2015: 76).  

Kaevandustest tekkiv aheraine ladestatakse kaevanduste juures olevatesse 

aherainepuistangutesse või valmistatakse killustiku. Põlevkivi rikastamise käigus saadud 

lubjakivi kasutatakse täitematerjalina, maastiku kujundamisel või teede ehitusel (Sokman 

2010: 63).  

 

 

2.1. Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise mõjud keskkonnale  

 

Põlevkivi kaevandamine ja töötlemine mõjutab looduslikku tasakaalu, kahjustades nii 

keskkonda, kui ka mõjutades inimeste tervist (Kattai jt 2000: 104).  Kaevandamine põhjustab 

kivimikihtide purustamist ja ümberpaigutamist, põhjavee tasemele alanemist ning maastiku 

muutumist (Sokman 2010: 56). Põlevkivi tööstusharude: kaevandamise, elektri- ja 

soojusenergia tootmise ning õlitööstuse käigus tekib palju jäätmeid. Ida-Virumaal tekib 

ligikaudu 90% kogu riigi tööstusjäätmetest. (Kattai 2003: 77)   

Põlevkivi kaevandamisel tekitatud keskkonnamõjud sõltuvad kaevandamise viisist, 

geoloogilistest ja hüdroloogilistest tingimustest ning looduslikust olukorrast (Kattai jt 2000: 

107). Allmaakaevandamise keskkonnamõjud erinevad oluliselt pealmaakaevandamise 

mõjudega. Karjääriviisilisel kaevandamisel toimub aluskivimite põhjalik segipaiskamine, 

mille käigus muutub aluskivimite struktuuri ja põhjaveerežiim (Toomik 1999: 109).  

Allmaakaevandamise käigus kaevandatud tühimikud tekitavad vajumisi, mille mõju ulatub 

maapinnani. Allmaakaevandamine põhjustab kivimite osalist purunemist, jättes muutmata 

kivimite struktuuri. Lisaks tekitab allmaakaevandamine täiendavaid lõhesid, ning muudab 

ka veerežiimi. (Toomik 1999: 109) 
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3. METOODIKA 
 

Käesoleva bakalaureuse lõputöö raames uuritakse põlevkivitööstuspärandi 

kasutusvõimalusi Eestis. Töö koostamisel on kasutatud kirjandusanalüüsi.  

Esmalt antakse ülevaade põlevkivitööstuspärandi kaitsest ja kasutamisest Eestis. 

Põlevkivitööstuspärandi kaitse all olevate objektide leidmisel tugineti Kultuurimälestiste 

riikliku registri nimekirjale. 

Eesti põlevkivitööstuspärandi objektide valikul on lähtutud objektidest, mis on saanud või 

millel oleks tulevikus potentsiaal saada uus kasutusotstarbe ning mis aitaks tagada nende 

säilimise. Valikuid tehes on lähtutud Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste strateegilistes 

dokumentides nimetatud objektidest, mida kavandatakse kasutada piirkonna arendamisel. 

Kasutatud on järgmiseid kohalike omavalitsuste strateegilisi dokumente: 

1) Maidla valla arengukava 2013-2025; 

2) Kohtla-Nõmme valla arengukava 2014-2020; 

3) Kiviõli linna arengukava 2010-2018; 

4) Kohtla-Järve linna Kukruse linnaosa üldplaneering. 

 

Strateegiliste dokumentide alusel on valitud välja järgmised objektid: Aidu 

Veespordikeskus, Eesti Kaevandusmuuseum, Kiviõli Seikluskeskus ja Kukruse 

aherainemägi. Viimaseks objektiks on valitud Sompa kaevanduse hoone, sest see objekt on 

ainukesena põlevkivitööstusest muinsuskaitse all.   

Teiseks antakse ülevaade tööstuspärandi edulugudest Euroopas. Euroopa 

kaevanduspiirkondade edulugude näidete valimisel on lähtutud järgmistest 

valikukriteeriumitest:  

1) pindalaliselt suured alad, mis oleksid võrreldavad Ida-Virumaa pindalaga; 

2) endised fossiilsete maavarade (kivisüsi, pruunsüsi) kaevanduspiirkonnad; 

3) piirkonda on strateegiliselt arendatud vähemalt 25- aastat; 
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4) kaevanduspärandi objektid või piirkond tervikuna on kantud UNESCO 

maailmapärandi nimekirja; 

5) oleks esindatud kaks erinevat kaevandamisviisi. Ühe piirkonna puhul peab tegemist 

olema maa-aluse kaevandamise viisiga, teise piirkonna puhul peab tegemist olema 

pealmaakaevandamise viisiga. 

 

Valikukriteeriumite abil valiti välja kaks kaevanduspiirkonda Euroopas: Nord-Pas de Calais 

Põhja-Prantsusmaal ning IBA Emscher Park projektialad Saksamaal. Nord-Pas de Calais 

puhul on tegemist endise söekaevanduspiirkonnaga, kus on rakendatud maa-alust 

kaevandamise viisi. IBA Emscher Park puhul on tegemist pealmaakaevandus piirkonnaga.   

Kolmandaks analüüsitakse põlevkivitööstuspärandi kasutusvõimalusi Eestis. Analüüsimisel 

võrreldakse Eesti põlevkivitööstuspärandi kasutusvõimalusi nii Nord-Pas de Calais ning 

Emscher Park näidetega. Tegevused on jaotatud kasutusviisidena, neid võrreldakse Ida-

Virumaa objektide ja kasutusviisidega. Analüüsis tuuakse välja millised tööstuspärandi 

kasutusviisid piirkondade sarnanevad ning milliseid tööstuspärandi kasutusviise pole Eesti 

puhul rakendatud.  

  



19 

 

 

 

4. TULEMUSED 
 

4.1. Põlevkivitööstuspärandi kaitse 
 

Põlevkivitööstuspärandi kaitse all olevaid objekte otsiti Kultuurimälestiste riiklikus 

registrist. Kultuurimälestiste riiklikus registris on võimalik leida informatsiooni kõikide 

Eestis riiklikku kaitse all olevatest mälestistest. Registrisse on kantud 18 145 mälestist, 

nendest 1316 asub Ida-Virumaal. (Kultuurimälestiste riiklik register 2018) 

Põlevkivitööstusest on ainsana muinsuskaitse all Sompa kaevanduse haldushoone, mis võeti 

kaitse alla 1997. aastal. Sompa kaevanduse haldushoone on kaitse all tänu oma 

arhitektuurilisele väärtusele. (Sepp jt 2010: 111)  

 

 

4.2. Põlevkivitööstuspärandi kasutamine Eestis 
 

Ida-Virumaale on omane tööstusmaastik, mida on kujundanud põlevkivitootmine. 

Tööstusmaastikus esinevad põlevkivipärandina: aherainemäed, poolkoksimäed, tuhamäed- 

ja platood, paekiviväljad, karjäärid, allmaakaevanduste langatusalad, elektrijaamad, 

keemiatööstuse kompleksid, tööstushooned ja -rajatised ning tööstuslinnad ja tööstusasulad 

(Metsaots 2016: 73). Mäetööstusalad võidakse peale maavarade kaevandamise lõppemist 

kas rekultiveerida puhkealadeks, planeerida uuselamurajooniks või suvilarajooniks (Jõhvi 

valla üldplaneering 2013: 11).  

Põlevkivitööstuse positiivseid tehispinnavorme nimetatakse tavakasutuses tuhamägedeks 

(Pae jt 2005: 334). Ida-Virumaal on kokku 33 tehismäge (Liblik, Kukk 2007). Tuhamägi 

koosneb soojuselektrijaamade tarbeks ärapõletatud põlevkivi jäätmetest, ning õlitööstuse 

jääkidest (Kebbinau 2017), tuhamäed asuvad Ahtmes, Kohtla-Järvel ja Narvas (Liblik, Kukk 

2007). Aherainemägi ehk terrikoonik on põlevkivikaevandustest väljutatud 

rikastamisejääkidest puistangud. Rikastamine on maavara väärtusliku koostisosade ja 
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aheraine eraldamine  toorainest, muutmata nende keemilist koostist.  (Kebbinau 2017) 

Poolkoksimäed koosnevad põlevkivi termilisel töötlemisel tekkinud mineraalsetest jääkidest 

(Liblik, Kukk 2007). Kirde-Eestis asuvad tehispinnavormid on omandanud endale kohaliku 

tööstuspärandi monumendi staatuse ning on atraktiivseks vaatamisväärsusteks ja 

maamärkideks (Pae jt 2005).  

Põlevkivi tööstusega tekitatud tööstusmaastikud pakuvad ainulaadseid võimalusi, mida saab 

kasutada näiteks aastaringse turismi arendamiseks. Tänu olemasolevatele arendustele, kui 

ka tulevastele on Ida-Virumaast kujunemas sporti harrastavale, kui ka loodust nautivale 

külastajale üks Eesti põnevaim külastuskoht. (Kebbinau 2017) 

 

 

4.2.1. Aidu Veespordikeskus 

 

Aidu Veespordikeskus asub Ida-Virumaal Lüganuse valla (endise Maidla valla) 

territooriumil (Aidust saab maailma... 2013: 38). Veespordikeskus on rajatud Aidu karjääri, 

kus lõpetati põlevkivi kaevandamine 2012. aastal (Maidla valla arengukava... 2012: 24), vee 

väljapumpamise lõpetamisel täitus karjäär mõne aasta jooksul veega (Kebbinau 2017). Aidu 

karjääris asub Põhjamaade esimene rahvusvahelisele nõuetele vastav sõudekanal (joonis 1) 

(Aidust saab maailma... 2013: 38). Hetkel on rajatud sõudekanali süvend, kuid ümbritseva 

ala kujundamine ei ole veel lõpetatud. (Põlevkivi kasutamise riikliku... 2015: 27) 

 



21 

 

 

Joonis 1. Aidu Veespordikeskuse sõudekanal. Allikas: (Autori foto 2018) 

 

2011. aastal kehtestati „Aidu veespordikeskuse ala detailplaneering“, kus planeeritavate 

kruntide suurus on kokku ligikaudu 750 hektarit, sellest 387 hektarit asub Aidu 

põlevkivikarjääri maa-alal (Aidu veespordikeskuse ala... 5).  

Detailplaneeringu kohaselt on lisaks sõudekanalile kavas rajada veel alale veeslaalomirada, 

tuuletunnel, tuulikupark, lasketiir, veemotoala, kalakasvandus, golfirajad, puhkerand ning 

püramiidipark (Aidust saab maailma... 2013: 38).  

Püramiidipargi kõrgeima püramiidi kõrguseks kavandatakse 152 meetrit ning sellest saaks 

maailma kõrgeim püramiid (Rand 2014). Püramiidipark planeeritakse rajada Ojamaa 

kaevandusest tekkivast aherainest. Rajatavasse püramiidi ei saa sisse minna, vaid saab 

liikuda mööda püramiidiastmeid. (Aidust saab maailma... 2013: 39)  
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4.2.2. Eesti Kaevandusmuuseum 

 

Eesti Kaevandusmuuseum (endise nimega Kohtla Kaevanduspark-muuseum) (joonis 2) asub 

Ida-Virumaal Kohtla-Nõmmel. Muuseum on rajatud Kohtla kaevanduse alale. Kohtla 

põlevkivi kaevandus rajati 1937. aastal, kaevandus suleti 2001. aastal. (Kohtla 

kaevanduspark-muuseumi... 2004,2005: 7) Sellest ajast alates tegutseb seal Eesti 

Kaevandusmuuseum (Kohtla kaevanduspark-muuseum 2018).  

 

 

Joonis 2. Eesti Kaevandusmuuseumi peahoone. Allikas: (Autori foto 2018) 

 

Eesti Kaevandusmuuseumis asub allmaamuuseum ja rikastusvabrik. Allmaamuuseumi 

ekskursiooni käigus saab külastada kaevanduskäike, tutvuda kaevuri tööga, sõita kaevuri 

rongiga ning tutvuda maa-aluse tehnika ja kaevandustehnoloogiatega. (Allmaamuuseum 

2018) Rikastusvabrikus saab tutvuda põlevkivi ajaloo ekspositsiooniga, ning külastada 

paetornis asuvat vaatetorni (Rikastusvabrik 2018).  
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Talvehooajal on muuseumi territooriumil avatud Talvekeskus (Kohtla kaevanduspark 

muuseum 2018), mis avati 2003. aastal ja on rajatud aherainepuistangule (Talvekeskus 

2018). Talvekeskusesse on rajatud mäesuusarajad, tuubingu rajad, suusasprindirajad ning 

matkarajad (Kohtla kaevanduspark-muuseum 2018).   

Muuseumi ja selle ümber arendatud teenuste näol on tegemist piirkonna olulisema 

turismimagneti (Kohtla kaevanduspark-muuseumi... 2014,2015: 7) ja vaba aja keskusega, 

tänu millele tõuseb oluliselt piirkonna väärtus (Kohtla-Nõmme valla... 2014). Muuseum on 

ka positiivseks näiteks, mida ette võtta endise suletud kaevanduse, territooriumi ja sealsete 

hoonetega (Metsaots jt 2011: 461). 

 

 

4.2.3. Kiviõli Seikluskeskus 

 

Kiviõli Seikluskeskus (joonis 3) asub Ida-Virumaal Kiviõli linnas asuval vanal 

poolkoksimäel (Kiviõli Seikluskeskus 2018). Vanale poolkoksimäele mille suhteliseks 

kõrguseks on 93 meetrit on aastatel 1922-1967 transporditud 6,3 miljonit tonni poolkoksi ja 

koldetuhka (Metsaots jt 2011: 461).  
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Joonis 3. Kiviõli Seikluskeskus. Allikas: (Autori foto 2018) 

 

2007. aastal suleti poolkoksimägi lõplikult, poolkoksimäe kõrgust vähendati 7 meetrit, 

materjali kasutati suusanõlvade rajamiseks (Sepp jt 2010: 118). Tuhamäe 300 000 m2 

kogupinnast kaeti muruga ligikaudu 150 000 m2 (Treial 2009: 32), kaevandatud aladele 

transporditi kasvupinnast, mis omakorda kaeti muruvaibaga. Erosiooni tekkimise ja tugevate 

tuulte takistamiseks istutati mäe nõlvadele männid. (Sepp jt 2010: 118) 

Eesmärk oli luua 80 hektari suurusele alale aastaringi tegutsev suusa-, moto- ja 

ekstreemspordikeskus. Poolkoksimäele ja selle ümbrusesse kavandati mäesuusarajad, 

lumelauapark, matkamiseks ja rattasõiduks terviserajad ja seikluspark. (Treial 2009:32) 

Kiviõli Seikluskeskuse näol on tegemist atraktiivse rahvusvaheliste tippvõistluste 

korraldamise keskusega, mis aitab ka tutvustada Eestit rahvusvaheliselt (Treial 2009: 32). 

Suvel on suurimaks sündmuseks mäel toimuv Kiviõli Motofestival (Kiviõli Seikluskeskus 

2018). Seikluskeskust peetakse Kiviõli linna tähtsamaks spordi ja turismi objektiks (Kiviõli 

linna arengukava... 2013: 40).  
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4.2.4. Kukruse aherainemägi 

 

Kukruse aherainemägi (joonis 4) asub Ida-Virumaal Toila vallas (endine Kohtla vald) 

Täkumetsa külas (Kohtla-Järve linna... 2010: 9).  

 

 
Joonis 4. Kukruse aherainemägi. Allikas: (Autori foto 2018) 

 

Aherainemägi tekkis 1950-1960. aastatel, kui mäkke ladestati ligikaudu 1,3 miljonit 

tonnipõlevkivi rikastusjääke (Kukruse aherainemäe ohustamine 2018). Aherainemäe 

suhteline kõrgus on 41 meetrit (Metsaots jt 2011: 462), tegemist on piirkonna olulise 

turismiobjektiga (Kohtla-Järve linna... 2010: 21). Aherainemäelt avaneb vaade 

põlevkivimaastike panoraamile (Metsaots jt 2011: 462).  

Kukruse aherainemäel on matkarada, kuid seal viibimine on 2007. aastast keelatud. 

Aherainemäel toimuvad põlevkivi utmisprotsessid, mäest emiteeritavate gaaside tõttu on 

mäel viibimine terviseohtlik. (Rüütli jt 2017) Kukruse aherainemägi on liigitatud A-

kategooria ohtlikkusega kaevandamisjäätmetega hoidlaks (Kukruse aherainemäe 
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ohustamine 2018) Kukruse aherainemägi on eelnevalt põlenud aastatel 1967-1972 ja 1976-

1977 ja ei ole välistatud selle taassüttimine (Rüütli jt 2017).  

Kukruse aherainemäe korrastamiseks ehk keskkonnale ja inimese tervisele ohutuks 

muutmise kõige parimaks lahenduseks hinnati, et mägi tuleks minimaalselt ära vedada ja 

allesjäänud materjalist tuleks kujundada uus mägi. (Kukruse aherainemäe ohustamine 2018)  

 

 

4.2.5. Sompa kaevanduse hoone 

 

Sompa kaevanduse hoone (joonis 5) asub Ida-Virumaal, Kohtla-Järve linnas, Sompa 

linnaosas. Sompa kaevanduse hoone on arhitektuurimälestisena kaitse alla võetud alates 

13.01.1998. Kultuurimälestiste riiklikus registris on hoone, kui: historistlik, L-kujulise 

põhiplaaniga, kahekorruseline dekoratiivsetest erivärvilistest maakividest ja tellistest 

fassaadidega, avad ja nurgad on markeeritud valgete krohviraamistustega. (Sompa 

kaevanduse hoone... 2018)  
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Joonis 5. Sompa kaevanduse hoone. Allikas: (Autori foto 2018) 

 

2011. aastast on ehitise omanikuks Eesti Vabariigi majandus- ja 

kommunikatsiooniministeerium (Sompa kaevanduse hoone... 2018), kuid hoonestusõigust 

jagatakse OÜ BRD, kes hoone 2006. aastal osaühing Estfordilt ostis. Kohtla-Järve 

linnavalitsus tegi ettekirjutise hoone omanikele, selleks et hoonet hakatakse taastama ja 

vältida hoone lagunemise jätkumist, tagada ohutus hoone ümbruses ning takistada hoonesse 

omavoliline sissepääs. (Kriis 2015) 

Kuigi Sompa kaevanduse hoone on varemeteks lagunenud ning kaitse alla võtmine ei ole 

taganud arhitektuurimälestise säilimist (Sepp jt 2010: 111), ei näe muinsuskaitsjad põhjust 

miks peaks hoone mälestiseks olemist lõpetama (Kriis 2004). 
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4.3. Tööstuspärandi kasutamise edulood Euroopas 

 

4.3.1. Nord-Pas de Calais 

 

Põhja-Prantsusmaal asuva Nord-Pas de Calais kivisöebasseinis alustati kivisöe 

kaevandamist 1720. aastal, kaevandamine lõpetati piirkonnas 1990. aastal (Metsaots jt 2011: 

456), selle aja jooksul kaevandatud ligikaudu 100 000 kilomeetri pikkustest kambritest 2,3 

miljardit tonni kivisütt (Maran 2005: 11). Kivisöe kaevandamine on olnud regiooni üheks 

peamiseks elatusallikaks (Maran 2005: 9).  

1950-1960ndatel oli kivisöe toodangu kõrgaeg, sellel ajal kaevandati ligikaudu 100 000 

tonni kivisütt päevas (Maran 2005: 8). Alates 1960. aastast hakkas kivisöetööstus hääbuma, 

tööstuse hääbumisel langes 1,2 miljoni elanikuga piirkond majanduslikku ja sotsiaalsesse 

depressiooni. Selle lahendamiseks hakkas piirkonna valitsus otsima kasutust sealsele 

tööstuspärandile. (Metsaots jt 2011: 456) 

Põhja-Prantsusmaal asuv Nord-Pas de Calais kivisöebassein on UNESCO maailmapärandi 

nimekirjas alates 2012. aastast. Kivisöekaevanduspiirkond (joonis 6) läbib kahte Põhja-

Prantsusmaa departemangu osa: Nord ja Pas-de Calais (Nord-Pas de... 2018). Kivisöebassein 

on ligikaudu 120 kilomeetrit pikk ning 12 kilomeetrit lai (Metsaots jt 2011: 456). 120 000 

hektari suurusel alal on välja valitud 109 objekti. Objektid on rühmitatud omakorda 13 

piirkondlikku sektorisse, mis vastavad omakorda endistele kaevandusettevõtetele. (Nord-

Pas de Calais... 2018).  
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Joonis 6. Nord-Pas de Calais kivisöebasseini asukoha kaart. Kivisöebassein on kaardile 

märgitud roosa värvusega.  Allikas: (Lens and Lille 2018)  

 

Piirkonnas asuva tööstuspärani kasutamise üheks lahenduseks leiti, et magalatüüpi 

kaevuriasulatesse tuleks luua mitmefunktsioonilised keskused, renoveerida 

kivisöekaevandajatele kuuluvad hooned, et anda neile uus otstarve (Sepp jt 2010: 112). 

Endised tööstushooned võeti kasutusele kultuurikeskustena, näiteks on vana laohoone Loos-

en-Gohell' i aheainemäe juures muudetud kunstinäituse keskuseks (Maran 2005: 24).  

Esialgu ei osatud midagi peale hakata piirkonnas asuvate aherainemägedega, kuna neid peeti 

häirivaks ja mineviku hõngulisteks dominantideks maastikus. Eelkõige nähti 

aherainemägedes majanduslikku väärtust, sest nende sorteerimisel oli võimalik saada veel 

kivisütt. Seetõttu paljud aherainemäed ümbersorteerimise tõttu likvideeriti ja teisi varjati 

haljastusega. Hiljem hakati haljastusega kaetud aherainemägesid kasutama rohealadena 

(Sepp jt 2010: 112), kuna piirkonnas oli nappus rekreatsiooni- ja rohealadest (Maran 2005: 

11).  

Aherainemäed ja neid ümbritsevad alad võeti kasutusele vabaaja veetmiseks: jalutamiseks, 

pikniku pidamiseks, jooksmiseks, rattaga sõitmiseks ning mäesuusatamiseks. Suusatamiseks 

on loodud ka sünteetilisest materjalidest valmistatud suusaradadega Loisnord suusakeskus, 

mis asub Loeux-les-Mines`i aherainemäel. Loos-en-Gohelle`i aherainemäel saab harrastada 
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tõusvarjuga sõitmist. (Maran 2005: 21). Veel saab aherainemägede tipust nautida 

panoraamvaateid, sellist võimalust pakub Auchel`i aherainemägi (Evaluations of 

Nominations... 2012).  

Lisaks puhkevõimalustele muutusid aherainemäed teadlaste jaoks katselaboriteks, kus 

unikaalses keskkonnas on võimalik jälgida taimeliikide ja loomaliikide levikut ja 

liikidevahelisi suhteid (Sepp jt 2010: 112). Paljud mahajäetud aherainemäed hakkasid 

pakkuma kasvukohti kaitse all olevatele liikidele (Maran 2005: 17). Paljud aherainemäed on 

arvatud ökoloogiliselt, faunalt ja flooralt huvitavate piirkondade (ZNIEFF) (Sepp jt 2010: 

112) ja linnukaitseliselt huvitatavate piirkondade (ZICO) hulka (Maran 2005: 37). 

Aherainemäe kolmnurksest motiivist on saanud ka Nord-Pas de Calai kaevandusala sümbol 

(Sepp jt 2010: 112) ning maamärk.  Lisaks aherainemägedele on maamärkidena on 

maastikus säilitatud ka kaevanduste tõstetornid (Maran 2005: 21-25).  

Nord-Pas de Calais kaevandusbasseini piirkond hõlmab endas järgmiseid kasutusalasid 

Nord-Pas de... 2018, Maran 2005):  

 füüsikaliseid ja geograafilised komponendid: aheraine puistangud, põllumaad, 

kaevandus settebasseinid, kalastustiigid; 

 tööstuspärand: kaevandusšahtid, tööstushoonete jäänukid, külastuskeskus ja 

kaevandusmuuseum; 

 transpordisüsteem: kanalid, raudtee, konveierid; 

 linnaplaneering ja töötajatele loodud elamud: kaevanduskülad, aedlinnad, üürimajad, 

individuaalmajad; 

 ühiskondlikud hooned: koolid, kirikud, haiglad, spordirajatised ja spordibaas, 

raekojaplats, kontorihooned; 

 ajaloo- ja mälestamiskohad: kaevanduse ning kaevandustöötajatest. 

 

Nord-Pas de Calais kivisöeregiooni üheks õnnestumaks taastamise projektiks võib pidada 

Rieulay aherainemäe rekultiveerimist (Sepp jt 2010: 112). Rieulay aherainemägi asub 

Rieulay külas kaevandusbasseini keskosas. Ala on 140 hektarit suur ning selles ligikaudu 

100 hektarit moodustab aherainemägi. (Maran 2005: 32) 

 



31 

 

Rekultiveeritud Rieulay aherainemäe alale on kujundatud: järv, liivarand, jalgpalliväljak, 

jalgrattarajad, kalastamistiigid, vaateplatvorm, märgalad, monument, külastuskeskus, 

lindude pesitsuspaigad ja pääsukeste kaitseala (Sepp jt 2010: 113). 

Rieuly aherainemäe alal asuv järv on rajatud 1990ndatel (Maran 2005: 39). Järve äärde on 

rajatud liivarand ning järve peal saab tegeleda erinevate veesporditegevustega: purjetamine, 

kanuumatkad ja sõudmine (Sepp jt 2010: 113). Järvel on ka suletud ala, mis on oluliseks 

lindude pesitsuspaigaks ja pääsukeste kaitsealaks. (Maran 2005: 39). Lisaks järvele on alale 

rajatud ka tiigid: kalastustiik, Vahemere taimestiku- ja konnatiik (Sepp jt 2010: 113).  

Külastuskeskus on rajatud eesmärgiga anda informatsiooni kivisöekaevanduse ajaloo ja 

piirkonna kohta. Külastuskeskus teeb koostööd ka Lewarde kaevandusajaloo keskusega 

(Maran 2005: 42). Tegemist on suurima ja populaarsema kaevandusmuuseumiga 

Prantsusmaal, mida külastab aastas ligikaudu 150 000 inimest. Kaevandusajaloo keskus 

loodi 1982. aastal, keskuse eesmärk on säilitada ja edendada Nord-Pas de Calais kaevandus 

kultuuri. Keskus koosneb kaevandusmuuseumist, kaevandusdokumentide arhiivist ning 

teaduslikust energia- ja kultuurikeskusest (The Mining History... 2018) 

Lisaks kaevandusmuuseumile on Nord-Pas de Calais regiooni loodud Scarpe-Escaut 

looduspark ja Lens-Liévin kunstimuuseum (Evaluations of Nominations... 2012: 219).  

Alal otsustati säilitada üks aherainemägi, kui monument. Monumendi nimeks on 

„Terrikoon“. Aherainemägede säilitamist, kui kaevandusajaloo sümbolina on üsna hiljutine 

nähtus. Seda segab faktor, et inimeste jaoks on aherainemäed siiski häirivad, ohtlikud ja 

mineviku hõngulised, mis meenutavad kaevandustöötajate kannatusi. (Maran 2005: 15-23) 

 

 

4.3.2.  Emscher Park 

 

Saksamaal asuvate endiste kaevandusmaastike taastamise esinduslikumaks edulooks võib 

pidada rahvusvahelise ehitusnäituse (IBA) Emscher Park programmi aastatel 1989-1999 

(Sepp jt 2010: 113). 1988. aastal otsustas Põhja-Rein-Vestfaali valitsus korraldada 

rahvusvahelise ehitusnäituse IBA Emscher Park, selleks et lahendada tööstuspiirkonnas 

esinevaid majanduslike ja sotsiaalseid probleeme (Barba, Portillo 2015). Ehitusnäituse 

eesmärgiks oli vanade tööstusalade ökoloogiline uuendamine, et aidata hoogustada 
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majandusarengut (Sepp jt 2011: 113). Emscher Park alad ei ole nimetatud terviklikult 

UNESCO maailmapärandi nimekirja, nagu on nimetatud Nord-Pas de Calais kivisöebassein. 

Maailmapärandi nimekirjas on alates 2001. aastast Esseni linnas asuv Zollverein 

kivisöekaevandus ja tööstuskompleks. (Zollverein Coal Mine... 2018) 

IBA Emscher Park projektialad asuvad Emscheri jõe kallastel Rurhi orus Lääne-Saksamaal 

(joonis 7) (Sepp jt 2010: 113). Rurhi näol on tegemist endise söe- ja terasetööstuse 

piirkonnaga (Cossons 2012: 13).  

 

 

Joonis 7. IBA Emscher Park alade kaart. Allikas: (An essential artistic... 2018) 

 

IBA Emscher Park kujutas endas ligikaudu 800 km2 suurust ala, hõlmates idast lääne suunas 

70 kilomeetrit alasi ning põhjast lõunasse 15 kilomeetrit alasi (Pinch, Adams 2013: 231). 

Tööstus hakkas piirkonnas hääbuma 1983. aastal, kui suleti Thysseni rauatehas (Barba, 

Portillo 2015). Sellest jäi maha saastunud keskkond ja suur tööpuudus (Pinch, Adams 2013: 

231). IBA Emscher Park põhilisteks rakendus ideedeks oli (Lötscher 2006: 385-386): 

 luua maastikupark, taastades Esmcheri jõe ökoloogiline seisund; 

 säilitada tööstushooneid, kui monumente ja taaskasutada neid kultuuritegevusteks; 

 luua hea keskkond, et aidata kaasa uute ettevõtete asumist alale; 

 taastada vanad tööliste- ja ettevõtete hooned.  
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Aastatel 1989-1999 viidi piirkonnas läbi 120 arendusprojekti, mille käigus planeeriti 300 

km2 rohealasid, muudeti tööstus- ja olmeheitveesüsteemid ökoloogiliselt väärtuslikuks 

maastikuks, asutati 17 tehnoloogiakeskust, ehitati ja renoveeriti 6000 korterit ning rajati 

jalakäijate- ja jalgrattateed (Sepp jt 2010: 113). 10 aasta jooksul investeeriti piirkonda 2,5 

miljardit eurot (Pinch, Adams 2013: 231).  

Ruhri piirkonna tööstusajaloo sümboliks ja maamärgiks on Obehauseni gaasimahuti, mille 

kõrgus on 117,5 meetrit. Gaasimahutit kasutati sulatus- ja koksitamisprotsesside jaoks 

vajaliku gaasi hoidmiseks. Kui gaasimahuti seisis aastaid tühjana, otsustati see muuta IBA 

Emsher Park projekti raames näitusehalliks. Lisaks näitusehallidele on gaasimahuti katusel 

vaateplatvorm, vaadet saab vaatama minna 616 astmega maailma pikimast tööstustrepist. 

(Hamer 2008: 153) 

IBA Emscher Park olulisemaks projektiks võib pidada Duisburg-Nord maastikupargi 

rajamist (Sepp jt 2010: 113). Duisburg-Nord maastikupark on hea näide, kuidas saab edukalt 

tööstuspärandit kasutada. Endised tööstushooneid on võetud kasutusele ronimisseinadena 

(Duisburg-Nord landscape... 2018) Lastele on loodudud erinevaid võimalusi, näiteks 

mänguväljak koos liutorudega, mis viivad läbi punkrite. Lisaks saab harrastada ka 

sukeldumist Euroopa suurimas sukeldumisbasseinis (Duisburg-Nord landscape.. 2018). 

Maastikupargis toimuvad erinevad vabaõhuüritused: kontserdid, teatrietendused ning 

välikino. Iga aasta külastab Duisburg-Nord maastikuparki ligikaudu 700 000 inimest 

(Emscher Landscape Park... 2013: 65). Duisburg-Nord maastikupargi kujundamisel on 

lähtutud jätmistest kujundusvõtetest (Sepp jt 2010: 114-115): 

 kihilisest ülesehitusest: ülemisel kihil asub raudteepark, alumisel kihil asub veepark. 

Neid ühendavad omavahel jalgrattateed; 

 keskkonnareostuse eemaldamisel kasutatakse alternatiivseid ja uudseid ideid; 

 olemasolevate objektidele uue kasutusotstarbe leidmisel ollakse lennukate 

lahenduste ja mängulise lähenemisega;  

 kasutakse ära piirkonna sümbolirikkaid elemente; 

 kasutatakse vähenõudlike, hoogsa kasvu ja silmatorkavate õitega taimi ning 

taimkattel lastakse vabalt kasvada rohealadel, kui ka tehisobjektidel.  
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IBA raames alustatud ja seni kestvaks projektiks on linnade- ja nende vahelise maastiku 

integreeritud arengu projekt „Emscheri Maastikupark“ (Sepp jt 2010: 115).  

Emscheri maastikuparki tutvustav infokeskus Haus Ripshorst asub Oberhauzeni linnas. 

Emscher maastikuparki rajatud objekte ühendab omavahel üle 400 km rajatud radu ja teid. 

Suur osa teedevõrgustikust läbivad endiseid raudteerööpaid, jõe kaldaid, metsaradu ning 

tänavaid, mida ilmestavad arhitektuurilised sillad. Emscher maastikuparki läbivad ka 

tööstuspärandi õpperajad. Kokku on rajal 25 sihtpunkt, 17 panoraamvaatega punkti ning 13 

arhitektuurilise väärtusega punkti. (Emscher Landscape Park... 2013: 7).  

Esseni linnas asub Zollvereini kivisöekaevandus ja tööstuskompleks. Tööstuskompleks 

koosneb: söe kaevandamise ja töötlemiseks vajalikest hoonetest, seadmetest, raudtee 

transpordiühendustest ja allmaakaevandusest. Tööstuskompleks on erakordne 

tööstusmälestis, tänu oma arhitektuurilisele disainile. (Zollverein Coal Mine... 2018) Seda 

peetakse isegi üheks ilusamaks söekaevanduseks maailmas. Tööstuskompleksi ümber on 

rajatud jooksu- ja rattarajad, mida täiendavad rohealad ja metsad. Hämardudes pakub 

külastajatele elamust valgustusilluminatsioon seintel. (Emscher Landscape Park... 2013: 61) 

Zollvereini tööstuskompleks on võetud riiklikult kaitse alla ning on 2001. aastast UNESCO 

maailmapärandi nimistus (Zollverein Coal Mine... 2018). Zollvereini tööstuskompleksis 

asub ka Ruhr kaevandusmuuseum ja külastuskeskus (Portillo 2015).  

Üheks silmapaistvamaid kohti Emscheri maastikupargis on 60 meetri kõrgune terasest 

püramiidikujuline vaateplatvorm „Tetraeeder“, mis asub Bottrop linnas aherainemäe tipus 

(Emscher Landscape Park... 2013: 25).  

 

 

4.4. Põlevkivitööstuspärandi kasutusvõimalused Eestis 
 

Eesti puhul võib edukaid näiteid tuua, kuidas on osatud rakendada ära põlevkivi 

kaevandamisest järele jäänud karjääre, kaevandusi, tehisvorme ning tööstuskomplekse. 

Suletud karjääridesse on rajatud veespordikeskuseid, kaitseväe harjutusalasi ja tuulikuparke. 

Kaevandustesse ja kaevandushoonetesse on rajatud kaevandusmuuseume ning tehisvormid 

on kasutusele võetud seiklusparkidena. (Pensa 2015) Tabelisse (tabel 1) on koondatud Nord-
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Pas de Calais, IBA Emsher Park alade ja Eesti tööstuspärandi kasutusvõimalused nende 

kasutusotstarvete järgi.  

 

Tabel 1. Tööstuspärandi valdkonnad Nord-Pas de Calais, IBA Emscher Park ja Eestis 

Nord-Pas de Calais IBA Emscher Park Eesti 

Külastuskeskused, Rieulay jt.  Külastuskeskus, Emscher jt.  

Looduspargid, Scarpe-Escaut, 

Rieluay 

Maastikupargid, Duisburg-

Nord  

 

Lewarde kaevandusajaloo 

keskus 

Kaevanduskompleksid, 

Zollverein, Rurh 

Eesti Kaevandusmuuseum 

Aherainemägedelt 

panoraamvaate kohad, 

Auchel, Rieulay  

Panoraamvaate kohad Kukruse aherainemäe 

panoraamvaate koht 

Vaateplatvorm Rieulay 

aherainemäel 

Vaateplatvorm „Tetraeeder“ Eesti Kaevandusmuuseumi 

vaateplatvorm 

Mäesuusakeskus, Loisnord Ronimisseinad Kiviõli Seikluskeskus 

Mälestamiskohad Monumendid  

Mängu- ja jalgpalliväljakud, 

Rieulay 

Tööstuskompleksi loodud 

mänguväljak 

 

 

Biotoopide taastamine, 

Rieulay jt. 

  

Veespordikeskus, Loisnord  Aidu kärjääri sõudekanal 

Jalgrattarajad Temaatiline jalgrattarada Jalgrattarajad 

Kalastustiigid, Rieulay jt.   

Kaevandusmaastiku sümbolid, 

kaevandustornid 

Oberhauseni gaasimahuti Aidu püramiid 

Tõusvarjuga sõitmine, Loos-

en-Gohelle 

  

Kultuurikeskused, 

kunstinäitused, Lens-Liévin 

kunstimuuseum 

  

Tööstushooned, tööpinnad 

alustavatele ettevõtetele 

Tehnoloogiakeskused, 

tööstushooned uutele 

ettevõtetle 

 

Logistikakeskused: 

transpordisüsteem: kanalid, 

raudtee, konveierid 

  

Ühiskondlikute hoonete 

väärtustamine 

Ühiskondlikute hoonete 

väärtustamine 

 

Linnaplaneeringud, 

töölisasulad, korterid 

Korterid  

 

Eestis on tööstuspärandi hoonele puhul üldjuhul tegemist ebafunktsionaalsete hoonetega, 

mis asuvad linnadest kaugemal. Eesti puhul võib parimaks näiteks tööstushoonete kasutusele 

võtmisel tuua Eesti Kaevandusmuuseumi, kus on võetud kasutusele nii tööstushooned, 

allmaakaevandus, kui ka aherainemägi. Põhja-Prantsusmaal on tööstushooned kasutusele 
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võetud kunstinäituse keskusena. Saksamaal ei ole endiseid tööstushooneid lammutatud, vaid 

need on kasutusele võetud ronimisseinadena või on kasutusele võetud 

kaevandusmuuseumina. Põhja-Prantsusmaal on endiseid kaevurite elamuid ja ühikskondlike 

hooneid väärtustatud, eluruumid on kasutusele võetud terviklikult ning on loodud 

tööstuspiirkonda linnak, mis koosneb nii elamututest, kui ka igapäevaseks eluks vajalikest 

asutustest: koolid, haiglad ja kirikud.  

Suletud karjäärid on eelkõige kasutusele võetud ujumiskohtadena, kus saab rakendada 

erinevaid veespordi võimalusi: kanuumatkad, purjetamine. Eestis on Aidu karjääri rajatud 

Aidu Veespordikeskus, veespordikeskuses asub rahvusvahelistele nõuetele vastav 

sõudekanal, kus saab korraldada sõudevõistlusi.   

Aherainemäed on eelkõige kasutusele võetud sportimiseks ja rekreatsiooniks. Eestis on 

aherainemäele loodud Kiviõli Seikluskeskus ning Põhja-Prantsusmaal on loodud 

aherainemäele Loisnordi suusakeskus. Aherainemägede ümber on loodud erinevad 

sportimisvõimalused: nii jalutamiseks, rattasõiduks, kui ka rulluisutamiseks. Aheainemäed 

on kasutusele võetud ka panoraamvaadete kohtadena. Eestis saab panoraamvaadet nautida 

Kukruse aherainemäel. Lisaks Kukruse aherainemäele on Aidu karjääri alale planeeritud 

rajada Ojamaa kaevandusest väljutatud aherainest püramiidipark, mis oleks kasutusel 

vaatekohana. Vaadete nautimiseks on loodud ka vaateplatvormid, nii võib Saksamaa näite 

puhul välja tuua kaks erilist vaateplatvormi:  Oberhauseni vaateplatvorm, mis on loodud 

gaasimahutisse ning Bottrop linnas asuv „Tetraeedeni“ vaateplatvorm. Eestis on vaatetorn 

rajatud Eesti Kaevandusmuuseumi paetorni.  

Tööstuspärandi kasutamisele tuleks leida lennukamaid ideid, sest kõikidest 

aherainemägedest ja karjääridest ei saa luua sarnaseid tõmbekeskuseid. Tööstuspärandi 

kasutusele tuleks mõelda juba siis, kui kaevandamine ja tööstustegevus veel käib, see aitaks 

piirkondi paremini arendada. Lisaks sellele võiks Euroopa näidete puhul Eestis luua 

koordineerivad institutsioonid, mis aitaksid ühendada omavahel osapooli, juhtimist ja oleks 

era- ja ühiskondlike huvide tasakaalustajaks. (Sepp jt 2010: 125) 

Eestis võiks Euroopa näidete puhul rakendust leida tööstuspärandile, kui tervikule. Kasutada 

võiks tööstuspärandit vabaõhuürituste pidamiseks, tänu millele kutsuks see rohkem inimesi 

sealseid piirkondi külastama. Potentsiaalne oleks rajada Ida-Virumaale tööstuspärandi 

objekte ühendav rattarada, nagu on tehtud Saksamaal. Prantsusmaa näite puhul oleks 
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potentsiaalne aherainemäe alale kujundada suletud alad, mis võiksid olla kasutusel nii 

lindude pesitsuspaigana, konnade elupaikade, kui ka taimede kasvukohtadena.  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega 

seotud põlevkivitööstuspärandi kasutusvõimalusi.  

Põlevkivi on Eesti tähtsaim maavara, selle kaevandamine on Eestis kestnud ligikaudu 100. 

aastat. Selle aja jooksul on tekkinud maastikusse erinevad iseloomulikud objektid nii 

aherainemäed, poolkoksimäed, tuhamäed, karjäärid, langatusalad, elektrijaamad, 

tööstuskompleksid, tööstushooned ja -rajatised ning tööstuslinnad ja –asulad.  

Põlevkivitööstuspärandi objekte leidub mitmes Ida-Virumaa kohalikus omavalitsuses, 

eelkõige on need objektid võetud kasutusele uue kasutuseotstarbena selleks, et arendada 

piirkonna turismi ning pakkudes inimestele sportimisvõimalusi. Suletud Aidu 

põlevkivikarjääri on rajatud sõudekanal. Kohtla põlevkivikaevanduse territooriumile on 

rajatud Eesti Kaevandusmuuseum, kus kasutusele on võetud nii– kaevandus, tööstushooned, 

kui ka aherainemägi. Kiviõli poolkoksimäele on rajatud Kiviõli Seikluskeskus. Kukruse 

aherainemäele on loodud panoraamvaatega koht, kust avaneb vaade põlevkivimaastikule.  

Sompa kaevanduse hoone, mis on nendest objektidest ainsana lagunemas. Kuid olles tänu 

oma arhitektuurilise väärtusele ainsana nendest objektitest muinsuskaitse all. Riiklik 

muinsuskaitse ei ole aga taganud hoone säilimist. Tänu Ida-Virumaa 

põlevkivitööstuspärandi arendustele on piirkonnast kujunenud põnev külastuskoht. 

Mujal Euroopas võib välja tuua kaks edukat tööstuspärandi kasutamise näidet. Põhja-

Prantsusmaal asuv Nord-Pas de Calais kivisöe kaevandusbassein on UNESCO 

maailmapärandi nimekirjas alates 2012. aastast. Sealne kivisöekaevanduspiirkond on  kaitse 

alla võetud terviklikult.  Saksamaal asuv IBA Emscher Park alad Rurhi orus on 1989-1999 

aastal projekti raames taastatud. Loodud on piirkonda ühendav maastikupark Emscher. 

Kaevanduspiirkonnas asuv Zollvereine kaevandus ja tööstuskompleks on UNESCO 

maailmapärandi nimekirja võetud 2001. aastal.  

Nii Eesti, kui ka kahe Euroopa tööstuspiirkonna tööstuspärandi kasutamisvaldkonnad on 

küll sarnased, kuid siiski on Eesti tööstuspärandit vähem väärtustatud. Suurem 

rahvusvaheline koostöö põlevkivipärandi väärtustamisel ja regionaalpoliitika aitaks Ida- 
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Virumaad innovatiivsemalt arendada. See aitaks tagada põlevkivitööstuspärandi parema 

kasutuse. 
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