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Erik Gamzejev

  

Viru Keemia Grupp avas eile Ojamaa kaevanduse, mis on esimene viimase 40 aasta jooksul
Eestis rajatud põlevkivi allmaakaevandus.

      

120 miljonit eurot maksma läinud kaevanduse avamisel osalenud Eesti president Toomas
Hendrik Ilves tunnustas VKGd, et nii suur investeerimisotsus julgeti teha majandussurutise ajal.

  

Keerukas ettevõtmine

  

"VKG on Eestis juhtiv jõud põlevkivi targemal ja efektiivsemal kasutamisel ja loodame, et
Ojamaa põlevkivist saame peagi ka Eesti oma diislikütust," sõnas president, viidates ettevõtte
plaanidele pärast teise ja kolmanda Petroteri õlitehase rajamist püstitada aastaks 2016
Kohtla-Järvele ka diislikütuse tehase.

  

President, kes tegi eile lühikese ringkäigu ka kaevanduskäikudes, kus talle tutvustati
kaevandustehnikat, tänas kaevureid ja insenere. "Tänu teie tööle on Eesti kodud ka praegusel
pimedal ajal valged ja soojad," ütles ta.

  

VKG juhatuse esimehe Priit Rohumaa sõnul on ettevõttel põhjust olla väga uhke oma
kaevanduse avamise üle. "Kui kogu VKG ajalugu vaadata, siis ma arvan, et see kaevandus on
nii rahalise mahu kui tehnilise keerukuse poolest kõige suurem ettevõtmine, mis me kunagi
oleme teinud. Oleme loonud kõige moodsama põlevkivi kasutamise väärtusahela alates sellest
kaevandusest, konveierist ja uuest õlitehasest," ütles ta.

  

Üle 400 töötaja
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Ojamaa kaevanduses on praegu tööl 410 inimest. Üks esimesi, kes 2009. aastal uue
kaevanduse rajamist vedama hakkas, on VKG Kaevanduse juhatuse liige Margus Kottise.
"Kapitaalseid tagasilööke ei olnud, kuid geoloogilisi probleeme tuli ette natuke rohkem kui
arvasime. See tegi kulutused suuremaks ja aeglustas töid. Mitmesuguseid tõrkeid oli
organiseerimisetapil, näiteks elektrivarustusega," ütles Kottise, kelle sõnul lisas kõigele
keerukust ka kiire töötempo, sest veel aasta tagasi polnud ei kaevanduse maa-alust osa ega ka
olmehooneid, 12 kilomeetri pikkust konveierit, mida mööda põlevkivi Kohtla-Järve
õlivabrikutesse jõuab, rikastusvabrikut ega ka mitmeid muid maapealseid rajatisi.

  

410st Ojamaa töötajast ligikaudu pooltel on Eesti Energia kaevandustes töötamise kogemus,
ülejäänud koolitas ettevõte ise välja. Kottise sõnul on Ojamaa kaevurite keskmine brutokuupalk
suurusjärgus 1500 eurot.

  

Kaevandamisetehnoloogia poolest ei erine Ojamaa Kottise sõnul oluliselt 40 aastat tagasi
valminud Estonia kaevandusest. "Siin on samuti kamberkaevandamine ja puurlõhketööd, kuid
tehnika on uuem, võimsam ja säästlikum. Mõningaid nüansse on veel," märkis Kottise ja tõi
üheks näiteks, et ventilaatorid asuvad maa all, mistõttu peaks nende müra ümbruskonda vähem
häirima.

  

Kottise sõnul õnnestus kaevanduse rajamise osas kohalike inimeste ja Mäetaguse vallaga
suhteliselt kiiresti kokkuleppele jõuda. "Vaidlusi on olnud, kuid oleme need lahendanud. Üritame
olla heaks naabriks," ütles ta.

  

Kaevanduse planeeritud tootmisvõimsuse 2,5 miljonit tonni kaubapõlevkivi aastas loodab
Kottise juba sel aastal kätte saada.

  

Artikkel Põhjaranniku veebilehel .
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