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Milleks on 
arengukava vaja?

●Arengukava peamine eesmärk on 
määratleda riigi huvi
●Sellest lähtuvalt töötakse välja meetmed 
ehitusmaavarade kaevandamise ning 
kasutamisega seotud vastuolud ja probleemid 
leevendamiseks
●Seeläbi kindlustatakse järjepidev varustatus 
ehitustoormega
●Seega – arengukava suunab 
ehitusmaavarade kasutamist järgmise kümne 
aasta jooksul.
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Mis on riigi huvi 
Ehitusmaavarade

 kasutamisel?
●tagada riigi infrastruktuuri ehitusobjektide 

ning tarbijate varustamine 
ehitusmaavaradega

●suurendada ehitusmaavarade 
kaevandamise ja kasutamise efektiivsust 
ning võimalike alternatiivsete 
ehitusmaterjalide kasutamist

●vähendada ehitusmaavarade 
kaevandamisest ja kasutamisest tingitud 
keskkonnamõju
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Keskkonnahoidlik 
kaevandamine,
 mis see on?

●Maardla kiire hõlvamine
●Maavara lühiajaline väljamine
●Põhjavee minimaalne mõjutamine
●Müra-, tolmu- ja seismiliste normide 

ületamise vältimine
●Kaevandatud ala kiire korrastamine
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Mis on varustuskindlus?

●Uus mõiste maapõue kasutuses, mis näitab 
kui pikaks ajaks jätkub kaevandamiseks 
antud maavara
●Varustuskindlus määratakse maakondade 
kaupa ning see on täiendavaks tööristaks 
maavarade kasutamise ja uuringu 
suunamisel
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Kuidas on tagatud 
varustuskindlus täna?

●Selge defitsiit ehitusmaavarade osas on 
Harju- ja Raplamaal
●Maavarade lõikes on probleeme eelkõige 
liiva ja kruusaga
●Ehitusmaavarade (eelkõige lubja- ja 
dolokivi) levik on suhteliselt ebaühtlane  
sõltudes geoloogilisest ehitusest
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Varustuskindlus 
täna?
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Olukord Harjumaal (1)
●Lubjakivivaru ca 13 aastaks
●Maakonna ulatus läänest itta on üle 120 km 
ja lubjakiviga varustatus on selle erinevates 
piirkondades erinev
●Tallinnast lääne pool  Harku maardlas 15 
aastaks
●Maakonna idaosas Maardu ja Väo 
maardlas 3 aastaks.
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Olukord Harjumaal (2)

●Kõige kvaliteetsema ehituslubjakivi varu 
paikneb Põhja-Eestis
●Suurim tarbimisvajadus on Tallinna 
piirkonnas 
●Karjääride asukoha valik on keeruline nii 
looduskaitse piirangute kui ka tiheda 
asustuse tõttu
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Karjäärialade kuhjumine Tallinna 
ümbrusse
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Maanteeameti kavandatud teeobjektid ja ehitusmaterjalide karjääride 
paiknemine
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Tee-ehitus Harjumaal

Harjumaa idaosas ja selle lähipiirkondades
(u 50 km ulatuses) on Maanteeamet
kavandanud Euroopa Liidu toetusega mitu
suuremahulist tee-ehitust:Tallinna–Narva
maanteel Väo–Maardu lõik,

Valgejõe–Rõmeda lõik, sh Viitna ümbersõit,
Tallinna–Tartu maanteel Aruvalla–Kose lõik
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Tee-ehitus Harjumaal

Projekteerimistööd ka:

●Tallinna ringtee Väo–Jüri lõigul
●Tallinna–Tartu maanteel Kose–Mäo lõigul
●Tallinna–Narva maantee Rõmeda–Haljala 

lõigul

13



Ehitusmaavarade
 kasutamine

75–80% kaevandatavatest 
ehitusmaavaradest kulub teede ehituseks, 
remondiks ja hoolduseks.
 Aastatel 2011–2020 prognoositav 
ehitusmaavarade aastane vajadus on 6–8 
miljonit kuupmeetrit, sellest:

●50–60% kulub Maanteeameti teede 
vajaduseks,

●25–30% vajab ehitusmaterjalide tööstus 
betooni ja segude valmistamiseks,

●ligikaudu 20% kulub kohalikele teedele.
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Alternatiivsed 
ehitusmaterjalid

●põlevkivi aheraine ja tuhk

●paekivisõelmed 

●ehitusjäätmed

15



Aherainest saadav
 killustik

●Põlevkivi kaevandamisel tekkiva 
aherainekillustiku kasutamisvõimalused 
sõltuvad lähtekivimi kvaliteedist ja puhtusest 
(aherainesse jääb 3-5% põlevkivi). Põlevkivi 
on pehmem, purunedes lubjakivist 
kergemini
●Mitmekordne purustamine halvendab 
lubjakivi omadusi
●Killustikku saab aherainest ca 50%
●Selline killustik vastab valdavalt IV klassi 
nõuetele.
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Kui palju tekib
 põlevkivi aherainet?

●2008. aasta alguses oli põlevkivi 
püsipuistangutes aherainet ligi 140 miljt
●2006. aastal kahekordistus ladestatud 
aheraine eest makstav saastetasu 
●Eesti Põlevkivi maksis 2007. aastal 
aheraine ladestamise eest 33,3 mln kr 
saastetasu, olles tekitanud ligi 6,4 mln t 
aherainet
●Sellest ladestati 5,1 mln t (79% tekkinud 
aherainest).
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Miks ei saa aheraine
 killustikku kasutada
 ja mida ettevõtta?

●kehv kvaliteet!
●logistika - aherainekillustiku hind 
tootmiskohas on 40–50 kr tonn, vedades 
seda Tallinnasse - 75 krooni!
●suurte koguste vedu raudteel ja 
jaotussõlmed ning vahelaod suuremates 
tarbimispiirkondades?
●Põlevkivi aherainest tehtud killustiku veole 
soodustariifid?
●aherainekillustiku transpordile toetamine?

18



Kui palju me ekspordime?
●92% kaevandatud ehitusmaavaradest 
kasutatakse Eestis
●8% läheb ekspordiks
●eksporditakse eeskätt naaberriikidesse
●pikka aega esikohal olnud Venemaa on 
tähtsust kaotanud
●esile on kerkinud Soome, Rootsi, 
Saksamaa ja Poola
●säilinud on väliskaubandus ka Läti, Leedu 
ja Ukrainaga
●uutest partneritest on lisandunud Itaalia, 
Norra, Taani ja Ameerika Ühendriigid.
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Kuidas arengukava 
rakendatakse?

Arengukava elluviimiseks koostatakse 
rakendusplaan, mille kinnitab Vabariigi 
Valitsus

Rakendusplaani eelnõu on valmis ning 
esitatakse lähiajal kinnitamiseks 
Keskkonaategevuskava kooseisus
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Tänan kuulamast!
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