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1 Sissejuhatus 

Ida-Viru maavanema 19.05.2015. a korraldusega nr 1-1/2015/150 algatati kehtiva 

maakonnaplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks joonehitise teemaplaneering "Uus-Kiviõli 

kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine".  Koos planeeringuga on algatatud 

keskkonnamõju strateegiline hindamine. 

Planeeringu eesmärgiks on Uus-Kiviõli kaevanduse logistika taristule (sh analüüsida ka võimaliku 

raudtee ehitamist) optimaalse asukoha leidmine variantide võrdluse teel, mis on edaspidi alus taristu 

ehitamiseks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamisele.  

Uus-Kiviõli ja Uus-Kiviõli II kaevanduste arendamisega on tekkinud Enefit Power AS-il ning OÜ-l VKG 

Kaevandused vajadus välja arendada kaubakivi ja/või mäemassi transportimise logistika. Ettevõtete 

logistikataristu ühine alguspunkt on Rääsa tööstusterritooriumil ja lõpp-punkt Ojamaa 

tööstusterritooriumi rikastusvabrikus. Prioriteetne variant on rajada mäemassi transportimise 

eesmärgil lintkonveier, mis suundub Rääsa tööstusterritooriumilt Ojamaa tööstusterritooriumile. 

Planeeritav joonehitis asub Alutaguse vallas ja Lüganuse vallas. Juhime tähelepanu, et planeering 

algatati oluliselt suuremal maa-alal, kuid alates 2021. a mai kuust koostatakse planeering mahus, mida 

käesolev dokument kirjeldab. 

Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1-le menetletakse 

koostatavat teemaplaneeringut kuni 30.06.2015. kehtinud planeerimisseaduse kohaselt. Viidatud 

planeerimisseaduse § 291 lg 6 kohaselt toimub joonehitise projekti koostamine kehtestatud 

maakonnaplaneeringu alusel. 

2 Teemaplaneeringu ulatus ja kehtivad planeeringud 

Planeeringuala asub Alutaguse valla Võrnu külas ja Lüganuse valla Ojamaa, Rebu ja Rääsa külades.  

 

Joonis 1. Planeeringuala skeem. Rohelise, sinise ja violetse tooniga on esialgsed võimalikud konveieri 
trassikoridorid, punane joon on Lüganuse ja Alutaguse valla omavaheline piir. 

Alal kehtib riigitasandi planeeringutest üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ ja maakonnatasandi 

planeering Ida-Viru maakonnaplaneering 2030+. 
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Kohaliku omavalitsuse tasandi planeeringutest kehtivad alal: 

▪ Alutaguse valla üldplaneering; 

▪ Lüganuse valla üldplaneeringu teemaplaneering „Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu 

objektide teemaplaneering“; 

▪ Maidla valla üldplaneering aastani 2015. 

Lüganuse vallas toimub uue üldplaneeringu koostamine. 

Detailplaneeringu tasandi planeeringutest kehtivad alal:  

▪ Maidla valla kehtivat üldplaneeringut muutva Uus-Kiviõli kaevanduse kaevise lintkonveieri ja 

teenindustee, kaevise veokonveieri ja abikallakšahti ja väljapumbatava vee settebasseini maa-

ala detailplaneering; 

▪ Ojamaa kaevanduse teenindusmaa laiendamine Aitotsa katastriüksusele ja osaliselt 

Mäetaguse metskonna maatükk nr 5 katastriüksusele; 

▪ osaliselt kehtetuks tunnistatud  Ojamaa detailplaneering. 

Koostamisel on Aidu taastuvenergiapargi detailplaneering. 

3 Teemaplaneeringu ülesanded ja ülesehitus 

Teemaplaneeringu ülesandeks oli leida parim võimalus, st nii transportimise viis kui selleks vajaliku 

ehitise asukoht, materjali transportimiseks Rääsa tööstusterritooriumilt Ojamaa 

tööstusterritooriumile. Alternatiividena käsitleti kavandatava logistikataristu paigutuse erinevaid 

trassivariante, vt Joonis 1. Täiendavalt analüüsiti ja võrreldi alternatiivide lõikes omavahel nö tehnilisi 

transpordialternatiive (lintkonveier vs autotransport); raudteetransporti kui ebareaalset alternatiivi, ei 

võrreldud. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus hinnati erinevaid alternatiive ja valiti välja 

kõige põhjapoolsem (violetse tooniga) alternatiiv kui kõige vähem maaomanikke ja -kasutajaid häiriv 

ning vähima võimaliku mõjuga looduskeskkonnale. 

Teemaplaneeringu lähteseisukohtadega seati eesmärgiks määrata 50 m laiune trassikoridor 

(võimalikel ristumisaladel laiem) ning 36 m laiune ehituskoridor. Töö edasisel koostamisel lähtudes 

Rääsa tööstusterritooriumil olevatest maa alla suundumise telgedest ning lintkonveieri tehnilistest 

parameetritest (eelkõige minimaalne raadius 2000 m) ja ning kohalike oludega põhjalikumalt tutvudes 

otsustati määrata ainult trassikoridor ning mitte määrata ehituskoridori. Trassikoridor ei ole kõikjal 

sama laiusega, see on mõnes kohas 50 m laiune ja mõnes kohas laiem. Planeeringuga ei määrata 

trassikoridori ääres olevate maaüksuste maakasutus- ja ehitustingimusi; planeeringu ülesanne on 

määrata tingimused lintkonveieri ehitamiseks. 

Planeeringu koostamisel võeti arvesse planeeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise 

hindamise aruannet ning selles seatud leevendavaid meetmeid ja seiremeetmeid. Erinevaid riske ja 

leevendusmeetmeid hinnati asukohavalikul iga lahendusalternatiivi juures. Planeeringu koostamisel 

tehti koostööd Päästeametiga ning Päästeameti poolne teemaplaneeringu vaikiv kooskõlastus tagab 

vastavuse hädaolukorra riskianalüüsi tulemustele. 

Planeeringu koostamisel arvestati võimalikult suures ulatuses põhimõtet, et kuna kehtivaid õigusakte 

ja piiranguid eriplaneeringuga ei kehtestata, siis neid tekstis ja joonistel ei esitata. Planeeringu 

koostamisel arvestati Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrusega nr 50 „Planeeringu vormistamisele 

ja ülesehitusele esitatavad nõuded„. Kaardimaterjal koostati lisaks paberkaardile elektrooniliste 

kihifailidena geoinfosüsteemis kasutamiseks. Vastu võetud planeeringulahenduse avalikustamisel 

esitati illustreeriv 3D-lahendus. 
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4 Planeeritud lintkonveier ja selle ehitustingimused 

4.1 Trassikoridor 

Planeeritud lintkonveierit võib ehitada planeeringuga määratud trassikoridori järgides kõiki ptk 4 

määratud tingimusi. Ehitatavaks lintkonveieriks loetakse: 

▪ kuni kaks kõrvuti asetsevat lintkonveierit; 

▪ konveierite alune mulle (mille peal toimub ka konveieri hooldamine piki teenindusteed); 

▪ mulde kõrval olev(ad) kraav(id) või muu sademevee ja liigniiskuse ärajuhtimise taristu; 

▪ mulde kõrval olev sõidutee ning seda konveieri muldel olevate teenindusteedega ühendavad 

tee-osad.  

 

Joonis 2. Näitlik ristlõige kahest lintkonveierist ja selle ühel pool servas paiknevast sõiduteest. 

 

Joonis 3. Väljavõte planeeringujooniselt, millel on kujutatud nii trassikoridor kui näitlik sõidutee, kraav ja kaks 
lintkonveierit. 

Eespool nimetatud ehitisi võib ehitada erineval ajal, lisades tulevikus vajalikke ehitisi, nt ehitada 

esialgselt ühe lintkonveieri ning hiljem teise lintkonveieri juurde. 

Projekteerimisel tuleks eelistada majandusmetsa aladel sellist tehnilist lahendust, kus ristlõike ei ole 

kolm kraavi, vaid on kaks ning võimalusel oleks sõidutee ühtlasi ka konveieri sõidutee poolse konveieri 

teenindamiseks. Oluline on, et RMK metsaga piirneval alal oleks raadatava metsa ala võimalikult väike, 

seetõttu leida projekteerimisel koostöös RMK-ga võimalikult vähe metsa pinda vähendav lahendus.  

4.2 Loomaläbipääsud 

Alale on vajalik teha Ojamaa külas kaks loomaläbipääsu ilma milleta jääksid loomad tõenäoliselt endise 

Aidu karjääri kanali1 ja konveieri vahele lõksu.  

 
1 Põhikaardil on Aidu karjääri kanal esitatud nimega Aidu järv, kuid keskkonnaregistris puudub Ida-Virumaal 
sellenimeline järv planeeringu koostamise hetkel. 
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Joonis 4. Loomaläbipääsude vajadus Ojamaa külas. Loomadele tuleb tagada pääs teisele poole konveierit 
violetsete ovaalidega tähistatud piirkondades. 

Loomaläbipääsu võib teha ülepääsuna (st konveier on tunneline läbipääsu all) või altpääsuna tõstes 

konveieri postidel üles ja loomad pääsevad alt läbi.  

Tingimused altpääsude ehitamiseks: 

▪ lintkonveier tõsta loomade läbipääsuks minimaalselt viie m kõrgusele vähemalt 12,5 m, 

soovitavalt 15 m, ulatuses. Kuna konveierit saab tõsta sujuvalt, siis on kogu loomapääs (küll 

viie meetri kõrgusest mõnevõrra madalamana) oluliselt laiem; 

▪ altpääsu ala ei tohi kasutada varustuse, sõidukite jms ladustamiseks või parkimiseks, sh ka 

põllumajandusmasinate hoidmiseks. Altpääsu kohale ei tohi rajada loomade liikumist 

takistavaid tarasid. 

Tingimused ülepääsude ehitamiseks: 

▪ ülepääsu minimaalne laius on 20 m; 

▪ ülepääsu kaldenurk kunagi ei tohi ületada 16%, võimaluse korral teha kaldenurk 10% või alla 

10%, et väheneks ka kattepinnase erosioonioht (10% on 10 meetrit tõusu 100 meetri pikkuse 

kohta; 16% on 16 meetrit tõusu 100 meetri pikkuse kohta); 

▪ ülepääsu taimestik peab vastama ümbritsevate elupaikade koosluste taimestikule. Istutada 

võib vaid looduslikke, piirkonnale omaseid taimeliike. Kallite seemnesegude kasutamise 

asemel tuleks ülepääsul kasutada pigem ümbruskonnast kogutud seemnematerjali 

(rohttaimedelt ja koos pinnasega); 

▪ pinnase vähim paksus peaks olema 0,6 m, sellest 0,3 m peaks olema kasvupinnas. 

4.3 Teevõrgustik 

Trassikoridorist peamiselt lõuna suunas asub avalikult kasutatav Rääsa-Ojamaa kohalik tee nr 4490012, 

trassikoridori idaosas ristub trassikoridor nimetatud teega. Muus osas alal olevad teed ei ole avalikult 

kasutatavad teed. 

Planeeringulahendusega ei kavandata üle lintkonveieri pääsu põhja-lõuna suunaliselt Ojamaa külas, 

olemasolev tee lõpeb tupikteena endise alajaama asukohas.  
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Joonis 5. Väljavõte Ojamaa külast, kus olemasolev lintkonveierist lõunas olev tee lõpeb tupikteena ja ei vii üle 
konveieri Aidu karjääri kanali (Aidu järve) ja konveieri vahelisele alale. 

Juurdepääsuks lintkonveieri ja Aidu karjääri kanal (Aidu järve) vahelisele alale pääsemiseks ehitatakse 

ülepääs Võrnu külla. Muud senised põhja-lõuna suunalised läbipääsud suletakse. 

 

Joonis 6. Väljavõte Võrnu külast, kuhu ehitatakse pääs üle lintkonveieri põhja-lõuna suunal Aidu karjääri kanali 
(Aidu järve) ja konveieri vahelisele alale. Väljavõte Võrnu külast, kus trassikoridor ja kaevandust teenindava 
transpordi tee ristub olemasoleva Rääsa-Ojamaa teega. 

Kaevandust teenindava autotranspordi jaoks on ühendus Ojamaa tööstusterritooriumiga ning Aidu-

Nõmme külla suunduva tehnoloogise teega kavandatud planeeringuala idaserva. Täpne lahendus 

määrata projekteerimisel. Ühendustee ristub ka avalikult kasutatava Rääsa-Ojamaa teega. 

Lintkonveierist põhja poole on planeeritud uus sõidutee, mis ei ole kavandatud avalikuks kasutuseks. 

Planeeritud uut teed mööda tuleb tagada servituutide sõlmimisega juurdepääs kõigile 

katastriüksustele (Kivijärve, Kohtla metskond 17, Mäetaguse metskond 35, Mäetaguse metskond 33, 

Nurga, Tervikvälja), mis jäävad planeeritud lintkonveierist põhja poole. Lintkonveierist lõuna poole 

jäävatele katastriüksustele on juurdepääs mööda olemasolevaid teid. Kuna kavandatud tee ei ole ette 

nähtud avalikult kasutatavaks teeks, siis ei pea see vastama ka avalikult kasutatava tee nõuetele. Lisaks 

servituutidega juurdepääsu tagamisele ümbritsevate maade valdajatele tuleb võimaldada tee kasutust 

mõistlikus mahus ka kokku lepitud tingimustel teistele piirkonna ettevõtjatele – samas tuleb 

teadvustada, et tee esmane kasutus on kaevanduse teenindame ning seejärel on võimalik võimaldada 
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teisi tegevusi, kui suudetakse tagada piisav ohutus. Planeeritud konveierist põhja pool olevad teed, mis 

ristuvad planeeritud sõiduteega, ühendada planeeritud sõiduteega. Planeeritud sõidutee võib algselt 

ehitada killustikkattega, kuid kaevandamise avamise ajaks tuleb see katta mustkattega, et vältida 

täiendavat tolmu teket. 

Ehitatava konveri ristumine Rääsa-Ojamaa kohaliku teega nr 4490012 lahendada terviklikult, et oleks 

tagatud tee avalik kasutus ja liiklusohutus (eritasandiline ristumine). 

4.4 Ristumine veekogudega 

Planeeritud trassikoridor ristub Ojamaa jõega ning osaliselt ühtib trassikoridor Ojamaa jõe 

veekaitsevööndiga (10 m), kallasrajaga (4 m), ehituskeeluvööndiga (50 m) ja piiranguvööndiga (100 m). 

Planeeringu koostamise protsessi ajal on veekogude nimekirjast välja arvatud Raudjõgi, nii et 2022. a 

alguse seisuga ei eksisteeri enam veekogu Raudjõgi ja selle vööndeid ega kallasrada. 

Vastavalt looduskaitseseaduse § 38 lg 51-le ei kehti ehituskeeld riigi eriplaneeringu alusel ehitatavale 

ehitisele. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2 kohaselt käsitletakse 

käesolevat planeeringut riigi eriplaneeringuna. 

Lähtuvalt eelnevast on lubatud lintkonveieri ehitamine kalda ehituskeeluvööndisse. Projekteerimisel 

projekteerida lahendus, kus keskkonnamõju veekogudele oleks minimaalne. Kohtades, kus 

lintkonveier või planeeritud tee ületab veekogu või paikneb sellega paralleelselt jätta kallastel 

vähemalt 1 m ruumi kahepaiksete liikumiseks. 

 

Joonis 7. Väljavõte Rebu, Rääsa ja Ojamaa külade piiride kokkusaamise piirkonnast, kus kavandatav lintkonveier 
asub Ojamaa jõe vahetus läheduses. 

4.5 Maaparandussüsteemid 

Trassikoridori jäävad järgmised maaparandusobjektid (vt ka järgnev joonis seletuskirjas): 

▪ Rääsa/TP-779 Maidla eesvool; 

▪ Konnaahu eesvool; 

▪ Konnaahu maaparandussüsteemi ala. 

Tingimused edasiseks projekteerimiseks: 

▪ nii ehitamisel kui ehitamise järgselt tagada maaparandussüsteemi toimimine; 

▪ tegevus maaparandussüsteemi alal ja eesvoolu kaitsevööndis toimub kooskõlas 

maaparandusseadusega, projektlahendus kooskõlastada Põllumajandus- ja Toiduametiga; 

▪ võimalik täiendava vee juhtimine eesvoolu toimub kooskõlas maaparandusseadusega, 

projektlahendus kooskõlastada Põllumajandus- ja Toiduametiga. 



 Maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine“ 21033MP3 
 

 

 AB Artes Terræ 11 / 16 
 

 

Joonis 8. Väljavõte Rebu ja Rääsa külade piirkonnast, kus on Konnahu maaparandussüsteemi ala ja kaks eesvoolu. 
Maaparandusobjektid tumerohelisega. 

4.6 Eleringi liin 

Projekteeritav lintkonveier ristub Elering AS-le kuuluva 110 kV kõrgepingeõhuliiniga L08 Aidu-

Jaoskonna 3B, visangus M52-M53. Visangutes M59-M62 kulgeb konveier õhuliini kaitsevööndis. 

Tingimused edasiseks projekteerimiseks: 

▪ ristumisel peab konveieri kõrgema detaili ning õhuliini alumise juhtme vahele jääma 

nõuetekohane õhuvahemik, min. 4 m, juhtme temperatuuril +60° C; 

▪ juhtme kukkumise vältimiseks konveierile näha ette M52 ja M53 topeltisolaatorketid; 

▪ horisontaalvahemik masti ja konveieri vahel peab jääma vähemalt 10 m; 

▪ tööde teostamise käigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti 

ja inimeste lähenemine elektripaigaldise osadele lähemale kui 4 meetrit; 

▪ enne tööde algust vormistada kõrgepingeõhuliini kaitsevööndis töötamise luba tel 512 9808 

või e-posti vahendusel urmas.joesaar@elering.ee.  

 

Joonis 9. Väljavõte Ojamaa küla piirkonnas paiknevast Eleringi elektriliinist ja sellega ristuvast ning osalt selle 
kaitsevööndis paiknevast trassikoridorist. 

Planeeringuala piirkonnas on plaanis elektrivõrgu ümberkorraldamine. Eeldatavalt 2022 aasta lõpuks 

valmib uus 110 kV õhuliinilõik Jaoskonna 3B ja Kiikla alajaamade vahel ning liini L08 Aidu-Jaoskonna 3B 

asemel moodustub Aidu-Kiikla 110 kV õhuliin, millele ühendatakse haruna Jaoskonna 3B alajaam. 

Peale uue õhuliinilõigu valmimist tõstetakse Jaoskonna 3B ja Aidu alajaamade vahelisel liinilõigul 

gabariidid 60 kraadile. Gabariitide tõstmine on kavas aastal 2023. Uus liiniosa on tugiinfona kantud ka 

planeeringu põhijoonisele, tingimusi selle liiniosa ehitamiseks käesoleva planeeringuga ei kehtestata. 

mailto:urmas.joesaar@elering.ee
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Joonis 10. Ülevaade Elering AS-i poolt hallatava põhivõrgu ümberkorraldustest lähiajal. 

4.7 Maardlad 

Trassikoridor on järgmiste maardlate kohal: 

▪ Aidu kaeveväli; 

▪ Uus-Kiviõli uuringuväli. 

Maardlate alal toimub maapõue ja maavara kaitse ning tegevuse lubamine alal vastavalt 

maapõuseaduse § 14 ja § 15. Lintkonveieri kavandamise eesmärk on maavara kasutusele võtmiseks 

maavara keskkonnahoidlikum transportimine kaevandusest rikastusvabrikusse. Kuna maardla-ala on 

kogu eskiisjoonise ulatuses, siis seletuskirjas väljavõtet eraldi ei esitata. 

4.8 Geodeetilised märgid 

Trassikoridori ega selle poolt mõjutatavasse lähialasse ei jää ühtegi geodeetilist märki. 

4.9 Muinsuskaitsealused objektid 

Trassikoridori ega selle poolt mõjutatavasse lähialasse ei jää ühtegi muinsuskaitsealust objekti ega 

objekti kaitsevööndit. 

4.10 Looduskaitsealused objektid 

Trassikoridori ega selle poolt mõjutatavasse lähialasse ei jää ühtegi looduskaitsealust objekti ega 

objekti kaitsevööndit. 
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5 Kooskõlastuste kokkuvõte 

Tabel 1. Kokkuvõte planeeringule antud kooskõlastustest. 

Nr Koostöö tegija Seisukoht Käsitlus planeeringus 

1 Kaitse-
ministeerium 
15.03.2022 nr 
12-4/22/22 

Kaitseministeerium kooskõlastab märkusteta Ida-Viru  
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Uus-Kiviõli kaevanduse 
logistikataristu asukohavaliku kavandamine" eelnõu (AB Artes Terrae OÜ 
töö nr 21033MP3). 

Teadmiseks võetud. 

2 Transpordiamet 
22.03.2022 nr 
7.2-1/22/164-3 

Võttes aluseks kuni 01.07.2015 kehtinud planeerimisseaduse ning 
Transpordiameti põhimääruse, kooskõlastame Ida-Virumaa joonehitise 
teemaplaneeringu. 

Teadmiseks võetud. 

3 Keskkonnaamet 
24.03.2022 nr 6 
2/22/3804 2 

Teemaplaneeringu „Uus Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku 

kavandamine“ ja keskkonna strateegilise hindamise aruande 
kooskõlastamine. 

Keskkonnaamet on tutvunud kooskõlastamiseks esitatud 
teemaplaneeringu ja selle KSH aruande eelnõuga. Allajärgnevalt toome 
välja tähelepanekud materjalide kohta: 

• Teemaplaneeringu ja selle KSH esitamise kaaskirjas on 
viidatud, et soovitud on planeeringule Keskkonnaameti 
kooskõlastust kuni 01.07.2015 kehtinud PlanS § 17 alusel. 
Arvatavasti olete mõelnud kuni 30.06.2015 kehtinud 
planeerimisseadust, sest 01.07.2015 jõustus uus PlanS 
redaktsioon, mis kehtis 31.08.2015 aastani. 

• KSH aruandes (lk 39) on esitatud: Kavandatava lintkonveieri 
lähiümbruse alasid tuleb käsitleda II kategooria 
(haridusasutuste, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuste 
ning elamu maa-alad, rohealad) alana, mille kohaselt peab 
päevasel ajal olema saavutatud müratase vähemalt 60 dB 
ning öösel vähemalt 45 dB.“ Juhime tähelepanu, et nimetatud 
60 dB ja 45 dB on maksimaalsed müra piirväärtused, kuid 
antud lausest võib jääda vastupidine mulje. Sarnane sõnastus 
on kasutusel ka KSH aruandes lk 41 ja 67. 

Teadmiseks võetud. 

Õige tähelepanek, mõeldud on 
kuni 30.06.2015 kehtinud 
planeerimisseadust. 

KSH aruande sõnastust 
korrigeeritakse. 

4 Lüganuse 
Vallavalitsus 
25.03.2022 nr 6 
2 /325 1 

Lüganuse Vallavalitsus on teemaplaneeringu ja KSH aruande materjalid 
ega tutvunud ja annab avalikustamise eelse kooskõlastuse kahe 
märkusega. 

• Esiteks, juhime tähelepanu, et pärast Aidu karjääris 
kaevandamise lõpetamist veega täitunud tranšeede (st 
endiste karjääri teenindusteede) puhul ei ole tegemist 
järvega, vaid omavahel ühendatud tranšeeveekogudega, 
mida laiemas keelekäibes nimetatakse ka kanaliteks. 
Täpsemalt on tegemist kanalite võrgustikuga, mida omavahel 
ühendab lõunapoolne kanal (mille naabrusesse jääb 
planeeritava lintkonveieri trass). Keskkonnaregistri andmetel 
asub Aidu järv Viljandimaal Viljandi vallas Aidu ja Sultsi 
külades. Aidu karjääri tehisveekogusid seevastu ei ole 
ametlike veekogudena Keskkonnaregistrisse kantud ja neid ei 
nimetata ka kõnekeeles järveks. Palume teha vastavad 
parandused teemaplaneeringu seletuskirjas ja KSH aruande 
eelnõus. 

• Teiseks, palume selguse huvides kirjutada loetavamalt lahti 
planeeringu seletuskirja peatükis 4.2 punktloendi lõik 
„ülepääsu kaldenurk kunagi ei tohi ületada 16%, võimaluse 
korral teha 10% või alla 10%, et väheneks ka kattepinnase 
erosioonioht (10% on 10 cm ühe meetri kohta. Ehk 10 m 100 
meetri kohta (ehk 5,71 kraadi). 1:10 suhe; 16% on 16 m 100 
m kohta ehk 9,08 kraadi (1:6,25 suhe))”. 

Teadmiseks võetud. 

Aidu järvega nimega seonduva 
kohta esitatakse selgitus. Tõsi 
on, et keskkonnaregistris 
puudub planeeringualal selline 
veekogu. Samas on Eesti 
põhikaardil see veekogu just 
selle nimega ning põhikaardi 
muutmine ei ole meie 
pädevuses. 

Korrigeerime seletuskirja 
muutes viidatud lause 
järgnevaks: ülepääsu kaldenurk 
kunagi ei tohi ületada 16%, 
võimaluse korral teha kaldenurk 
10% või alla 10%, et väheneks ka 
kattepinnase erosioonioht (10% 
on 10 meetrit tõusu 100 meetri 
pikkuse kohta; 16% on 16 meetrit 
tõusu 100 meetri pikkuse kohta). 

5 Alutaguse 
Vallavalitsus 
28.03.2022 nr 7-
6/37-2 

Alutaguse Vallavalitsus kooskõlastab tingimustega 25.02.2022 nr 15-
4/2007-1 esitatud Ida-Virumaa joonehitise teemaplaneeringu "Uus-Kiviõli 
kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine". 

Palume täiendada planeeringulahendust allolevate märkuste osas: 

1. Arvestada planeeringualal ja selle lähiümbruses kehtestatud ja 
koostamisel olevate detailplaneeringutega: 

1.1. Ojamaa detailplaneering (kehtestatud Mäetaguse Vallavolikogu 
18.12.2008 määrusega nr 115, 
https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/1300013);  

Teadmiseks võetud. 

1. Täiendatakse 
seletuskirja ptk 2, kus viidatakse 
nimetatud planeeringutele. 
2. Ptk 4.3 lisatakse 
järgnev tekst: Ehitatava konveri 
ristumine Rääsa-Ojamaa 
kohaliku teega nr 4490012 
lahendada terviklikult, et oleks 
tagatud tee avalik kasutus ja 
liiklusohutus (eritasandiline 
ristumine). 

https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/1300013
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1.2. Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneering (kehtestatud 
Mäetaguse Vallavolikogu 22.12.2010 määrusega nr 46, 
https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/1300022);  

1.3. Aidu taastuvenergiapargi detailplaneering (algatatud Alutaguse 
Vallavolikogu 28.01.2021 otsusega nr 303, 
https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/1300079), 
millega kavandatakse Võrnu küla Aidu karjääriväli 2 (49801:001:2000) 
katastriüksuse taastuvenergiapargi (väiketuulikud+päikesepaneelid) 
rajamist. 

2. Planeeringuala läbib avaliku kasutusega Rääsa-Ojamaa tee (Lüganuse 
valla ja Alutaguse valla kohalik tee nr 4490012). Lahendada konveri 
trassikoridori ristumine kohaliku teega terviklikult, et oleks tagatud tee 
avalik kasutus ja liiklusohutus (eritasandiline ristmik). 

3. Kavandatav tehnoloogiline tee katkestab ühendused Rääsa-Ojamaa 
teelt Aidu karjääriga. Planeeringuga tagada Enefit Kaevandused AS Aidu 
karjääri kaevandamise lõpetamise ja kaevandatud maa korrastamise 
projekti (töö nr Р-05-11/17) joonisel 11 punaste ringidega märgitud 
planeeritud väljapääsude kohad. Arvestades ka Ida-Viru 
Maakonnaplaneeringus rõhutatud Aidu karjääri turismipotentsiaali, tuleb 
avatus Aidu järve äärse alaga säilitada Alutaguse valla territooriumi 
poolses osas. 

3. Planeeringuga ei 
muudeta pääsu Aidu karjääri nn 
Aidu järvele või kanalile. 
Konveierist põhja poole on 
kavandatud tee, mida mööda on 
võimalik pääseda viidatud 
kohtadesse. Ptk 4.3 lisatakse 
järgnev tekst: Planeeritud 
konveierist põhja pool olevad 
teed, mis ristuvad planeeritud 
sõiduteega, ühendada 
planeeritud sõiduteega. 

6 Muinsuskaitse-
amet 29.03.2022 
nr 5.1-
17.5/2194-5 

Muinsuskaitseamet annab oma pädevusvaldkonnast lähtudes 
avalikustamise eelse kooskõlastuse teemaplaneeringule "Uus-Kiviõli 
kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine“. 

Teadmiseks võetud. 

7 Maaelu-
ministeerium 
01.04.2022 nr 
4.1-5/386-1 

Maaeluministeerium, vaadanud läbi meile kooskõlastamiseks esitatud 
Ida-Virumaa joonehitise teemaplaneeringu "Uus-Kiviõli kaevanduse 
logistikataristu asukohavaliku kavandamine" eelnõu ja selle 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu, nõustub 
nimetatud dokumentides kavandatud põhimõtetega ja kooskõlastab selle 
teemaplaneeringu eelnõu märkusteta. 

Teadmiseks võetud. 

8 Keskkonna-
ministeerium 
07.04.2022 nr 7-
15/22/928-3 

Keskkonnaministeerium kooskõlastab Ida-Virumaa 
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Uus-Kiviõli kaevanduse 
logistikataristu asukohavaliku kavandamine“. 

Järgnevalt esitame märkused ja tähelepanekud, millega palume 
arvestada: 

1. Planeeritud lintkonveieri trassikoridor jääb mh Soo, Kivijärve ja Aidu 
karjääriväli 2 kinnisasjadele (katastritunnused vastavalt 44201:001:0434, 
43801:001:0165, 49801:001:2000), mille valitsejaks on 
Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa-amet. Palume 
arvestada, et planeeringuga ei lahendata maakasutusõigust, mille 
andmine Maa-ameti volitusel oleva kinnisasja puhul toimub 
riigivaraseaduse alusel. 

2. Palume korrigeerida planeeringu seletuskirjas lk 8 „Tingimused 
altpääsude ehitamises“ esimese punkti sõnastust. 

3. Teemaplaneeringu KSH aruandes on toodud müra tasemed teatud 
kaugustel konveierlindist. Samas ei ole toodud allikaid, mille alusel on 
eeldatud nendele tasemetele vastavate müratasemete teket ning seega 
ei saa hinnata, kas müratase vastab esitatud andmetele. Palume KSH 
aruannet eelnevast tulenevalt täiendada. 

4. KSH programmis on toodud, et KSH käigus hinnatakse mõju Ojamaa jõe 
veekvaliteedile ja -režiimile. KSH aruande eelnõust on küll toodud Ojamaa 
jõe seisundi kirjeldus, kuid hinnangut Ojamaa jõe veekvaliteedile ja –
režiimile ei leidu. Palume KSH aruannet täiendada. 

Teadmiseks võetud. 

1. Teadmiseks võetud. 
2. Sõnastus 
korrigeeritud. 
3. KSH aruande ptk-s 
5.1 on viidatud kolmele allikale: 
„Ida-Viru maakonnaplaneeringu 
teemaplaneeringu „Ojamaa 
kaevanduse konveieri paigutuse 
asukohatrassi määramise“ KSH 
aruanne (Hendrikson & KO, 
2010), „Uus-Kiviõli kaevanduse 
kaevise lintkonveieri ja 
teenindustee, kaevise 
veokonveieri- ja abikallakšahti 
ja väljapumbatava vee 
settebasseini maa ala 
detailplaneeringu“ KSH aruanne 
(Alkranel OÜ, 2014) ning Davis, 
D. (2008). Maximising the cost-
effectiveness of noise control 
treatments for overland 
conveyors by engineering 
optimisation. Acoustics, 2008. 
Antud allikad olid aluseks 
lintkonveieri müratasemete 
hindamisel. 
4. KSH aruannet 
täiendatakse. 

 

  

https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/1300022
https://evald.ee/alutagusevald/#/planeeringud/planeeringud/1300079
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6 Planeeringu elluviimine 

Planeering viiakse ellu lähtuvalt lintkonveieri rajamisest huvitatud isikute ajalisele soovile ja nende 

rahastamisel. Lintkonveieri projekteerimine toimub käesoleva planeeringu alusel. Lintkonveieri 

otsadesse ehitatavate võimalike hoonete kavandamine toimub planeerimisseaduse ja 

ehitusseadustiku alusel, käesoleva planeeringuga selleks erinõudeid ei kavandata. Planeeringus 

esitatud sõidutee ehitatakse vastavalt ehitusseadustikule, planeeringuga sellele erinõudeid ei 

kavandata. Projekteerimisel tuleb arvestada ptk 4 seatud nõudeid. 

Projekteerimisel tuleb teha koostööd maaomanikega, maade kasutamine ja võimalik omandamine 

toimub vastavalt asjaõigusseadusele. Planeeringu eskiislahenduse staadiumis ei nähta ette maade 

sundvõõrandamist või sundvalduse seadmise vajadust. 

Muude uute ehitiste ehitamine trassikoridori alal enne lintkonveieri täielikku välja ehitamist, on 

võimalik vaid kooskõlastades vastav ehitusprojekt Eesti Energia AS ja Viru Keemia Grupp AS-ga. 

Kooskõlastamise vajadus on tagada, et kavandatav ehitis ei takistaks tulevikus lintkonveieri 

väljaehitamist. Olemasolev Eleringi õhuliin ja maaparandussüsteem peavad saama edasi toimida, neid 

on õigus rekonstrueerida või asendada uuega. 

Keskkonnamõju strateegilisest hindamisest tulenevad täiendavad (eespool esitamata) leevendavad 

meetmed lintkonveieri käitlemiseks: 

▪ vajalik on müratasemete kontrollmõõtmine konveieri tööle asumise järgselt konveieri vahetus 

läheduses. Hilisemad regulaarne müratasemete mõõtmine ei ole vajalik, eeldusel, et konveieri 

on nõuetekohaselt hooldatud ning töökorras. Kaebuste esinemisel viia läbi täiendavad 

kontrollmõõtmised; 

▪ ujuvsauna öisel ajal (23.00–7.00) kasutamine antud asukohas ei ole soovitatav; 

▪ kohtades, kus põlevkivi transport ja ümber- või mahalaadimine tekitab tolmu, tuleb tolmuga 

kokkupuutuvatele töötajatele tagada tolmukaitsevahendid; 

▪ soovitav on laadimiskohad rajada suletuna; 

▪ kui lintkonveieri lahendus seda võimaldab, jätta veepealsele saunale visuaalse mõju 

leevendamiseks alles olemasolevat haljastust või ruumi olemasolul rajada uut; 

▪ lintkonveieri hooldustöid tehes kasutada õigeid töövõtteid tööõnnetuste vältimiseks; 

▪ pinnasetööde teostamisel olla tähelepanelik ning võimalike arheoloogiaväärtuslike leidude 

leidmisel anda sellest viivitamatult Muinsuskaitseametile teada; 

▪ kaaluda geotehnilise ekspertiisi läbiviimist altkaevandatud langetatud ala servakonsooli 

ulatuses, vältimaks võimalikest maapinna varingutest tekkida võivat ohtu lintkonveierile; 

▪ lintkonveieri ja selle teenindustee rajamise ning kasutamise käigus tuleb jälgida kasutatava 

tehnika korrasolekut, vältimaks kütuse või määrdeõlide, muude kemikaalide lekkeid, mis 

võiksid põhjustada pinnase ning põhjaveereostust; 

▪ lintkonveieri tehniline lahendus peab reostuse ilmnemisel tagama ligipääsu lindialusele; 

▪ lintkonveieri igapäevane kontroll (ning vajadusel hooldus) ohutuse tagamiseks. Konveieri 

töökorda tuleb kontrollida kogu trassi ulatuses; 

▪ regulaarne seire ja hooldus peavad tagama viadukti aluse loomapääsude ala puutumatu 

toimimise, välistama igasuguse inimtegevusliku valekasutuse või halvemal juhul likvideerima 

selle jäljed (nt lõkkeasemed, põlengud). Seire saab ühildada lintkonveieri hooldustöödega, 

millega paralleelselt saab kontrollida ka loomaläbipääsude juures inimtegevuse jälgede 

olemasolu (nt kord kuus) ning vajadusel need likvideerida. 
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7 Joonised 

Planeeringu põhijoonis. 

 


