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Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku maakonna teemaplaneeringu koostamise
algatamise ettepanek
Lugupeetud härra maavanem
Palume algatada Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering, mille eesmärgiks on Uus-Kiviõli
kaevanduse logistikataristu trassi asukoha valik variantide võrdluse teel, mis oleks aluseks raudtee või
lintkonveieri ehitamiseks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamiseks.
Samaaegselt palume algatada Uus-Kiviõli logistikataristu keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Seoses Uus-Kiviõli mäeeraldisel kaevandustegevuse alustamisega on Eesti Energia Kaevandused ASil vaja välja arendada aastas kuni 10,6 mln t kaubakivi transportimiseks kaevandusest tarbijateni vastav
logistikataristu. Prioriteetseks variandiks on umbes 12 km pikkuse raudtee rajamine Aidu-Liivalt Ereda
ülesõiduni ja raudteejaama rajamine Eredale (lisatud skeemil tähistatud numbriga 1), reaalseks
alternatiivseks variandiks sama pika lintkonveieri rajamine Aidu-Liivalt Ereda ülesõiduni (number 2) ja
konveierilt raudteele laadimisjaama rajamine Eredale. Võimalik on ka umbes 17,5 km pikkuse
lintkonveieri rajamine Aidu-Liivalt endise Viru kaevanduseni (number 3) koos vastava laadimisjaama
rajamisega Eredale.
Planeeritava raudtee ja lintkonveieri esialgsed põhiparameetrid, mis täpsustuvad eelprojekteerimise
käigus on järgmised:
raudtee või lintkonveieri trass saab alguse Aidu-Liiva tööstusalalt ning esialgse kavandi kohaselt
kulgeb mööda rekultiveeritud Aidu karjääri põhjapoolset serva Hiiesooga piirneval alal, sealt
edasi endise Kohtla kaevanduse alal kuni Vitsiku külani ja Kohtla jõeni, edasi paralleelselt Kohtla
jõega kuni ristumiseni Kohtla–Järve-Mäetaguse teega ja Kohtla-Järve Sompa linnaosa ja
Mäetaguse valla piiriga samal joonel. Trass kulgeb peamisel mööda metsa- ja rohumaad,
elektriliinide koridore ning vähesel määral ka läbi põllumaade ning lõpeb ristumisel Eesti Energia
Kaevandus ASi raudteega. 17,5 pikkuse lintkonveieri korral kulgeb trass samas koridoris kui
võimalik raudtee. Samas on võimalikud ka teised trassivalikud, sh lintkonveieri rajamine Rääsa
tööstusalalt Estonia kaevanduseni.
raudtee on kavandatud reeglina maapinnal asuvale muldkehale, raudteetammi laius kuni 15 m;
raudteeliin ja konveier planeeritakse võimalikult väheste kõveratega, pöörderaadius kuni 10002000 m;
maapealse lintkonveieri trassikoridori laius (koos teenindava teega) on kuni 30 m; konveieri
kõrgus u 2 m ja tootlikus kuni 1500 t/h;
kaitsetsoonide laius vastavalt kehtivale seadustele.

Kuna Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu joonehitise võimalikud asukohad läbivad mitut kohalikku
omavalitsust - Lüganuse, Kohtla, Mäetaguse ja Jõhvi valda ning Kohtla-Järve linna, küsisime nendelt
omavalitsustelt seisukohta nimetatud joonobjektide planeerimiseks samaaegselt menetletavate
üldplaneeringute teemaplaneeringute kaudu.
Tänaseks oleme saanud vastused kahelt omavalitsuselt – Lüganuse ja Kohtla vallalt, milles Kohtla vald
ei soovi vastavat üldplaneeringut algatada ja mõlemad leiavad, et nimetatud kaevanduse logistikataristut
tuleks planeerida joonobjektina maakonna teemaplaneeringu kaudu vastavalt kehtivale
Planeerimisseadusele §29 lõigetele 1 ja 2.
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Eesti Energia AS garanteerib maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu koostamisega seotud kulude
hüvitamise ja viib läbi hanke planeerimiskonsultandi leidmiseks.
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