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SISSEJUHATUS

Magistriõppe sisseastumisvestluses küsiti minult mu tulevase lõputöö teema 
kohta. Tol hetkel teadsin, et soovin tegeleda mõne nulljäätmete (zero waste) 
teemaga ja üldisemalt uute keskkonnasõbralike lahendustega. Arvasin, et sel-
leks ajaks olen keskkonna ja kliimamuutuse probleemidega kursis, ent tänu 
mitmele õppeainele mõistsin, et need teemad vajavad sügavamat ja teaduspõ-
hist lähenemist, tuginedes teaduslikele uurimustele.

Täna näen, et elame ajalooliselt väga olulises hetkes. Kõik meie tulevased sam-
mud ja tegevused kas annavad lootust tulevastele põlvkondadele või sunnime 
neid võitlema peavarju, toidu ja elu eest.

Hetkel on 2021. aasta.
Eelmisel aastal sai alguse COVID-19 pandeemia, mis kestab siiamaani ja mille 
tagajärgi ei saa kuigi täpselt ennustada. ÜRO pressiteates 11.03.2021 hoiatatak-
se toidukriisi eest, mille põhjusteks on nii Covid-19 kui ka globaalne kliima-
muutus 1. Toiduturvalisus muutub üha olulisemaks teemaks.

Kliimamuutus sunnib inimesi lahkuma oma kodudest ja otsima elu mujal maa-
ilmas, sealhulgas ka Eestis. Sellest võib teha järelduse, et peame ette valmistu-
ma ja välja töötama uued tehnoloogilised protsessid, muutma oma tarbimis-
käitumist ja palju muud. Ja kindlasti mitte üksnes üksikisiku, vaid ka ettevõtte 
ja riigi tasandil. Kuid ma arvan, et ettevalmistuseks ei ole enam aega – tegutse-
da tuleks kohe. Mida varem asendatakse vanad lahendused efektiivsematega, 
seda parem. Paljude probleemide eest, millest tänapäeval igalt poolt kuuleme 
ja loeme, hoiatasid teadlased juba aastakümneid tagasi.

Peamised inimtekkelise kliimamuutuse põhjustajad on:
• fossiilkütuste – söe, nafta, gaasi, põlevkivi – põletamine energiatootmi-

ses. Eestis põhjustab just põlevkivitööstus üle 70% kogu meie kasvuhoo-
negaaside heitest

1 — Already Up 20 Per Cent, Acute Hunger Driven by Conflict, Instability Risks Increasing Fur-
ther Due to Climate Change, COVID-19, Secretary-General Warns Security Council. [Võrgumater-
jal] 11. Märts 2021. a. https://www.un.org/press/en/2021/sc14463.doc.htm.
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• põllumajandus, ennekõike loomakasvatus
• transport
• metsade maharaiumine
• turbamaade kuivendamine 2. 

Nende probleemidega tegeletakse.
Näiteks kuulutas Euroopa Parlament 2019. aasta novembris välja kliima hä-
daolukorra ja võttis vastu kohustuse viia kasvuhoonegaaside netoheide 2050. 
aastaks nullini. 3.

• Euroopa Komisjon peab tagama, et kõik ettepanekud võtaksid arvesse 
eesmärki piirata globaalset temperatuuri tõusu alla 1,5 °C

• EL peaks vähendama heitkoguseid 2030. aastaks 55%, et muutuda 2050. 
aastaks maailma esimeseks kliimaneutraalseks piirkonnaks

• vähendada tuleb laevandusest ja lennundusest tulenevaid ülemaailm-
seid heitkoguseid 3.

Uued nõuded ja direktiivid lõpetavad ka Eesti põlevkivikaevanduste töötamise. 
Tänaseks on suur osa Ida-Virumaa aladest juba altkaevandatud ja tekib küsi-
mus, kas on mõttekas kaevandused lihtsalt sulgeda ja maha jätta. Või saab ole-
masolevaid šahte ära kasutada ning anda neile uued funktsioonid, mis eden-
daksid sotsiaalselt piirkonna arengut, vähendaksid mõju kliimamuutusele ja 
võib-olla kiirendaksid eelmainitud eesmärkide saavutamist.

Eelnevalt mainisin Covid-19 ja kliimakriisi tagajärjel ähvardavat toidunappust. 
Seda probleemi arvestades võiksime proovida luua kaevandusse midagi, mis 
oleks seotud uute toiduvarude tootmisega ja kindlasti rahva tervise edenda-
misega. Mitmel pool maailmas leidub kohti, kus mahajäetud maa-alustesse 
ruumidesse rajati seenefarm. Ent enamasti on tegemist kas endiste raudtee-

2 — Põhjused ja tagajärjed. https://www.kliimamuutused.ee/. [Võrgumaterjal] https://www.
kliimamuutused.ee/pohjused-ja-tagajarjed.

3 — Haahr, Thomas ja Soone, Jaan. Euroopa Parlament kuulutas välja kliima hädaolukorra.  
Euroopa Parlament Büroo Eestis. [Võrgumaterjal] 28. 11 2019. a. https://www.europarl.europa.
eu/estonia/et/uudised-ja-sundmused/uudised/uudised2019/nov-2019/pr-2019-nov-08.html.
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tunnelitega või paekivikaevandustega, kus on teistsugused tingimused kui põ-
levkivikaevandustes, ning kõik need asuvad välismaal. Eestis midagi sellist veel 
tehtud ei ole. 

Siinkohal soovin aga tänada kõiki õppejõude ja kogu EKA peret, kes aitasid, 
inspireerisid ja suunasid mind uute teadmiste otsingul, ning loomulikult oma 
lähedasi, kes olid alati toeks.
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1. MAGISTRITÖÖ EESMÄRK

Kõik ülalnimetatud aspektid olid aluseks antud magistritöö kirjutamisel. 
Peamised probleemid, mille lahendamine mind motiveeris, on: 
• uute äritegevuste vajadus Ida-Virumaal,
• elanike tervisliku seisundi halvenemine, 
• toiduvarude kahanemine, vajadus uute keskkon-

nasäästlike lahenduste järele.

Töö eesmärgiks on analüüsida võimalusi ja leida lahendus seenefarmi raja-
miseks ammendunud maa-alusesse kaevandusse. Ning uurida, kuidas saab 
loodud lahendus toimida lähtudes ringmajanduse printsiipidest. Ja seda 
seenekoti näitel, mis on seenekasvatuse protsessis peamine element.

Uurimusküsimused:
• Mis on mõttekam: kas kaevandused sulgeda või 

leida neile alternatiivne otstarve?
• Kuidas me saame ära kasutada suletavate kae-

vanduste pindu, infrastruktuuri?
• Kuidas uus tegevus kaevanduses võib mõjutada 

piirkonda sotsiaalses aspektis?
• Milline maa-alune keskkond ja tehnoloogiad 

oleksid seene kasvatamiseks sobivad?
• Millised innovaatilised lahendused aitaksid au-

tomatiseerida seenefarmi tööd?
• Kuidas saaks integreerida ringmajanduse print-

siipe seenefarmi konteksti?

Uurimismeetodid:
• Teoreetiline uuring, tuginedes teaduslikele kirjandusallikatele ja uu-

rimustele. Eesmärgiks on saada ülevaade kaevandustööde tööprotses-
sidest, maa-alustest kommunikatsioonidest, ohtudest ja võimalustest. 
Lisaks uurida lähemalt seente omadusi, kasutusvaldkondi ning kasvata-
mise protsessi, tingimusi ja tehnoloogiaid.

• Intervjuud mäeinseneriga ja seenekasvatajaga. Eesmärgiks on saada 
kaevanduste ja seente teemalist infot Eesti kontekstis.
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• 3D analüüs. Eesmärgiks on luua kaevanduse fragmendist 3D-mudel, 
analüüsida seenefarmi ruume ja püüda leida sellele optimaalne asukoht 
maa all. 

Teoreetilises osas otsustas autor kasutada kvalitatiivset uurimismeetodit.
Andmed on kogutud järgmiste meetoditega:
• intervjuud mäeinseneriga ja seenekasvatusega 

tegeleva spetsialistiga, 
• visuaalsed materjalid (foto, video),
• dokumentide ja andmete kogumine internetist 

ja nende analüüs.

Intervjuud on salvestatud audiofailidesse. Transkribeerimist autor ei kasu-
tanud, andmeid analüüsiti audiofaili abil, kuna peamine eesmärk oli saada 
infot. 

Peale teoreetilise uuringu analüüsi ja kokkuvõtet järgneb praktilise lahendu-
se leidmine. See osa koosneb järgmistest etappidest:
• Lähteülesanne seenefarmi kavandamiseks
• Toote (seenekoti sisu) elutsükli analüüs 
• Olemasoleva kaevanduse 3D-mudeli loomine 
• Esimese idee loomine ja selle analüüs
• Idee valideerimine
• Uue lahenduse loomine
• Tulemuse vormistamine
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2. TEOREETILINE OSA
Teoreetilises osas, esiteks uurin kaevanduste seisundi, seal teostavate töö-
prostesside printsiipe ja maa-aluseid tingimusi. Kasutades olemasolevaid 
uuringuid ja tehnilist kirjandust tutvun milline võib olla mõju kaevanduse 
sulgemisest maa-alusele infrastruktuurile ja piirkonna elanikele, millised 
ohud võivad tekkida ning millised oleksid alternatiivid sulgemisele.

2.1. IDA-VIRU PIIRKONNA  
ÜLEVAADE JA TULEVIK

Ida-Virumaa olulisimaks majandusharuks on energeetika ja põlevkivi kaevan-
damine, mis annab kohalikele elanikele tööd ja toob piirkonda kapitali. Kok-
ku annab põlevkivitööstuse sektor 6500 töökohta (2019. aasta seisuga) 4.  Kuna 
osad kaevandused on juba suletud ja elanikke on kordades rohkem kui tööd, 
on suurim probleem Ida-Virumaal tööpuudus. See sunnib inimesi otsima uut 
elu- ja töökohta olgu mujal Eestis või välismaal. Piirkonnas on teisigi problee-
me, kuid kindlasti on ka siin inimesi, kes soovivad siduda oma elu just selle 
piirkonnaga ja usuvad, et kõike saab muuta paremuse poole. Ja õnneks põh-
jusi nii arvata on tõesti olemas. Euroopa Komisjoni toetusel oli loodud õiglase 
ülemineku fond (Just Transition Fund, JTF), mille abil Eestisse ja eriti Ida-Vi-
rumaale on suunatud suured investeeringud, mis muudavad selle piirkonna 
perspektiivseks. 

Fondi peamine eesmärk on ülemineku mõju leevendada, rahastades kohaliku 
majanduse mitmekesistamist ja ajakohastamist ning vähendades negatiivset 
mõju tööhõivele. Õiglase ülemineku fondi eesmärgi saavutamiseks toetatakse 
selle kaudu investeeringuid sellistes valdkondades nagu digitaalne ühen-
duvus, puhta energia tehnoloogia, heitkoguste vähendamine, tööstusalade 
taastamine, töötajate ümberõpe ja tehniline abi. 5.

4 — Eesti põlevkivitööstuse aastaraamat 2019. Tallinn : s.n., 2019.

5 — Kołodziejski, Marek. Õiglase ülemineku fond. Teabelehed Euroopa Liidu kohta. [Võrguma-
terjal] 10 2020. a. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/et/sheet/214/oiglase-ulemineku-
fond.
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Rahandusministeeriumi poolt Ida-Virumaa elanike seas korraldatud arva-
muskorje tulemused näitavad, et enamus küsitluses osalenutest peab oluliseks 
keskenduda kasutuseta jäänud kaevandus- ja tööstusmaadele uue funktsiooni 
leidmisele, tööstussektori arendamisele ning uute ettevõtete loomisele 6.

Elanike arvamus ja õiglase ülemineku meetmete rakendamine näitab püstita-
tud teema aktuaalsust ja motiveerib looma toimivat lahendust.

2.2 KAEVANDUSED

2.2.1. EESTI KAEVANDUSTE ÜLEVAADE

Eesti suurimad põlevkivivarud asuvad Ida-Virumaal (Pilt 12). Ning enamus 
kaevandustest on koondatud Kohtla-Järve, Kiviõli ja Jõhvi külje alla (Pilt 13).
Šahtid asuvad maksimaalselt 70 meetri sügavusel, mõnes kohas isegi 18 meetri 

6 — Rahandusministeerium. Ida-Virumaa elanike seas korraldatud arvamuskorje tulemused. 
s.l. : Rahandusministeerium, 2020.

Pilt 1. Põlevkivi varud. Allikas: Maa-ameti geoportaal
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Pilt 2. Põlevkivi kaevandused, altkaevandatud ala. Allikas: Maa-ameti geoportaal

Pilt 3. Estonia kaevandus. Allikas: Maa-ameti geoportaal
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sügavusel merepinnast. Eesti ja ühtlasi maailma suurim põlevkivikaevandus on
Estonia (Pilt 14), mille pindala on võrreldav Tallinnaga. Estonia kaevandus 
kuulub Eesti Energiale ja annab tööd eelmise aasta seisuga 850 töötajale 7. 

Selliste kaevanduste sulgemine võtab aega ja inimesed, kes jäävad tööst ilma, 
peavad leidma uusi elatusallikaid. 

2.2.2 TÖÖPRINTSIIBID

Põhimõtteline põlevkivi kaevandamise printsiip on järgmine:t
• kaevatakse kaldšaht kuni põlevkivikihini (paksusega 2,5-2,8m), kus ha-

katakse edasi liikuma mööda seda kihti. Paralleelselt kaldšahtiga paik-
neb šaht, mille sees asub lintkonveier, mis viib põlevkivi maapinnale.

• kaevatakse käigud, mida nimetatakse strekkideks. Keskel on peaveost-
rekk, milles liiguvad masinad. Paralleelselt asuvad konveieristrekk (Pilt 7, 
pos.1) ja tuulutusstrekk (Pilt 7, pos.3)

• kaevandamise tulemusel tekivad käigud, mille vahele jäävad postid, 
mida nimetatakse tervikuteks. Just nende peale toetub üleval olev maa-
pind.

7 — Kundla, Rene. Estonia kaevandus koondab tootmise ühte tiiba. ERR.ee. [Võrgumater-
jal] ERR, 01. 06 2020. a. https://www.err.ee/1096822/estonia-kaevandus-koondab-toot-
mise-uhte-tiiba.

Pilt 4. Maa alla viiv kaldšaht. Allikas: energia.ee
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Pilt 5. Kaevandamise protsess, kambri tekkimine. Allikas: energia.ee

Pilt 6. Kaevandatud maa, strekkide ja tervikutega. Allikas: energia.ee

Kambritevahelisse strekki paigaldatakse konveier (Pilt 7, pos.2), mille sisse kal-
latakse kambris kaevandatud põlevkivi. Seejärel liigub kivi konveieril konveie-
ristrekki (Pilt 7, pos.1), kus peakonveier transpordib põlevkivi maapinnale.
Sama või analoogset konveierit saab kasutada seente transportimiseks maa-
pinnale ja/või substraadi toomiseks maapinnalt alla.
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2.2.3. TERVIKUD

Tervikute suurus võib pisut varieeruda, aga üldiselt on need 6x6 m. Tavaliselt 
jäävad tervikud põlevkivist, aga on ka alternatiivseid meetodeid, mis annavad 
kindlama toetuspinda. Selle meetodi puhul kaevandatakse kogu kamber põlev-
kivist tühjaks ja samal ajal betoneeritakse tehistervikuid.

Tervikute arvutamise metoodika aluseks on teadmine, et kivimikonstruktsioo-
ni tugevus aja jooksul väheneb [8]. Vältimaks püsivaks projekteeritud tervikute 
ootamatut purunemist kasutatakse tervikute arvutamisel varutegurit, mis 
põlevkivikaevandustes kasutusel oleva metoodika kohaselt võib olla 1,1–1,4. See 
tähendab, et tervik projekteeritakse 10–40% suurem kui tugevusõpetuse alused 
ette näevad. 8.

Pilt 7. Konveieri tööpõhimõtte skeem. Koostatud autori poolt Estonia kaevanduse plaani järgi.

8 — Valgma, Ingo. Kaevandamine ja keskkond. Tallinn : TTÜ Mäeinstituut, 2012.  
ISBN 978-9949-430-55-0.
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Tehistervikutega on lugu sootuks vastupidine: aja jooksul nad tugevnevad. 
Täitematerjal tugevneb analoogselt betooni tugevnemisega, mis saavutab 
suhtelise tugevuse 1,0 umbes 28 päeva jooksul. See tähendab, et juba 28 päe-
va möödudes on betooni tugevus nõuetekohaselt suur. Kahe aasta pärast on 
betooni tugevus kahekordistunud. Tugevnemine jätkub veel aastakümneid 8.

Põhiliselt tehakse täitmissegud põlevkivituhast ja lubjakivikillustikust (ri-
kastamisjääkidest). Mõnikord lisatakse ka liiva. Tsementi kasutada pole tar-
vis, kuna saadud katsetulemuste kohaselt kivistub põlevkivituhk väga hästi. 
Ka savi kasutamine pole vajalik. Mida suurem on lisatava tuha kogus, seda 
tugevam tuleb täitemassiiv 8.

Kombainkamberkaevanduse meetod sobib seenefarmide planeerimiseks 
hästi. Selline meetod tagab turvalisema olukorra ja vähendab varingute ohu, 
kuna lähtuvalt raportist on tehistervikud põlevkivitervikutest suurema kan-
devõimega. Lisaks oleks see inimese poolt täpsemalt kontrollitud protsess. 
Tervikutest tulenevatest probleemidest tuleb juttu allpool.

Pilt 8. Kombainkamberkaevandamine. Kaevandamine ja keskkond, lk 98 8.

1 — Kamber 
2 — Kogumisstrekk
3 — Äärestrekk
4 — Täitetoru
5  — Väljatav kamber
6 — Väljatav tervik 
7 — Tehistervik
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2.2.4. TUULUTUSŠURFID

Ventilatsioon maa all on hädavajalik. Sellel on mitu põhjust:
• töötajatele tervislik keskkond, kus saab värsket õhku hingata
• kaevandamisest tekkinud tolmu äravool, sest põlevkivitolm  

on tule- ja plahvatusohtlik

Õhu liikumiseks maa all rajatakse tuulutusšurfid. Need võivad olla kas kal-
dus või vertikaalsete kaevude kujul, mis ulatuvad maapinnast alla šahtini. 
Šurfide puurimiseks kasutatakse spetsiaalseid masinaid, mis puurivad õõ-
ned alt või ülevalt. 4. Šurfi saab kasutada ka lifti paigutamiseks, kuid seejuu-
res tuleb arvestada vajaliku diameetriga.

Kaevandamisega kaasneb mitmeid keskkonna muutmisi: karjäärid, puis-
tangud, lageraie, kuivendatud alad. Lisaks visuaalsele muutusele kaas-
nevad tolm, müra, vibratsioon. Kui müra ja vibratsioon on enamasti 
lühiajalised, siis tolmu eraldumise jälgi võib näha ka pärast seda, kui kae-
vandamine on lõppenud 8. 

Tolmupilv koosneb erineva suurusega tolmuosakestest. Suuremad osakesed 
langevad kiiremini kui väiksemad. Inimestele on kahjulikumad just väikse-
mad osakesed, kuna need satuvad kergemini hingamisteedesse 8.

Tegevuse lõpetatud kaevanduses olemasolev tolm jääb mõneks ajaks põran-
dapinnale, kuid seda saab suhteliselt lihtsate vahenditega sealt ära koristada 
ning tänu niiskusele ei tõuse see õhku.

Toimivas kaevanduses ventileerimiseks kaasatakse ventilaatorid, mis asuvad 
tuulutusšurfides. Neis võib tuule kiirus varieeruda 20–30 m/s, ilma ventilaato-
riteta toimub vabaventilatsioon õhurõhu abil. Pärast kaevandamise lõppemist 
pole selliseid tuule kiiruseid enam vaja, ent tuulutusseadmeid saab sellegipoo-
lest vajaduse korral ära kasutada
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Pilt 9. Tõusupuurimisseadme tööprotsess: alguses puuritakse maa pealt auk maa-alusesse ossa. 
Seejärel kinnitatakse puuri külge laiend, mida puur hakkab üles tagasi tõmbama. Tekkiva šurfi 
diameeter on 3,1 meetrit. (4)
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2.2.5. ALTERNATIIVID  
SULGEMISELE, UUED TEGEVUSED  
KAEVANDUSES

VEEGA TÄIDETUD KAEVANDUSTE KASUTAMINE KODUDE KÜTMISEKS

Kui kaevandus lihtsalt sulgeda ja maha jätta, siis mõne aja jooksul täitub see 
veega. Ühest küljest oleks see kasulik, kuna vett saab kasutada näiteks kodu-
de kütteks.

Mahajäetud tühimikesse koguneb palju vett, mis läheb maapõues üsna soojaks. 
Kui see ühest puurkaevust välja pumbata, on soojuspumba abil võimalik umbes 
seitsmekraadise veega soojendada radiaatoritesse lastavat küttevett. Seejärel 
suunataks vesi teise kaevu kaudu kaevandusse tagasi, uuesti soojenema 9.

Selline alternatiivne kaevanduste kasutamine vähendab elanike kommunaal-
kulusid ja energiakulu üldiselt, kuid seda on mõistlik rakendada kaevandus-
tes, mis on juba uputatud või tehnilistel põhjustel ei sobi muuks otstarbeks. 
Vastasel juhul ei ole see ratsionaalne.

Nii asjakohasest kirjandusest kui intervjuust mäeinseneriga tuleb välja, et 
kaevanduse sulgemine ja hülgamine ei ole mõistlik tegu. Ja sellel on mitmeid 
põhjusi.

Koopad, vanad kaevanduskäigud, mahajäetud militaartunnelid ja muud 
allmaaõõned võivad olla sisenejale ohtlikud. Esmaseks ja suurimaks ohuks 
on laest ja seintelt varisev kivim. Allmaaõõntesse on sageli jäetud või peide-
tud ohtlikku saastet ja nakkusallikaid – lõhkekehi, radioaktiivseid jäätmeid, 
mürke, laipu jm. Umbsete allmaaõõnte õhus on gaase, tavaliselt süsihappe-
gaasi, radooni ja väävelvesinikku, mis kõrgema kontsentratsiooni puhul kah-
justavad tervist või lämmatavad märkamatult 10.

9 — Mäetagusel hakkab küla kütma vana kaevandus. Ojala, Agnes. 03.04.2010, Tallinn : Eesti Päev-
aleht, 2010. a.

10 — Reinsalu, Enn, Toomik, Arvi ja Valgma, Ingo. Kaevandatud maa. Tallinn : Soha OÜ, 2015.  
ISBN 978-9949-38-396-2.
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Teine oluline põhjus on arvamus, et põlevkivikaevanduse veega täitudes tervi-
kud nõrgenevad ja varingute tõenäosus kasvab. Seejuures oleks maa vajumisest 
palju ohtlikum uppunud kaevanduses tekkida võiv veelöök. Võime kujutada 40 
m sügavusel asuvat kambriplokki, mis on veega täitunud, kuid vee tase pole nii 
kõrge, et mäerõhku mõjutaks koolifüüsikast tuttav Archimedese seadus. Kui 
tervikud järele annavad, siis lae vajumine kiireneb, kuni see läheb üle varin-
guks. Kui näiteks lae vajumise kiire faas ehk varing kestab ühe sekundi ja 
kollapseeruv ala on 2500 m2, saab vesi impulsi 2,5 Ggm/s. Allmaabasseinis hak-
kab levima survelaine. Sellisel lainel on mõningane sarnasus tsunamiga, kuid 
kaevanduskäikude labürindis on nii keeruline massilevi, et survelaine para-
meetrite arvutamiseks puuduvad täpsed meetodid. Laine leviku kiirus väheneb 
varingust eemaldudes. Edasine oleneb sellest, kui palju on kaeveõõntes õhku, 
sest õhu mahust sõltub laine amplituudi sumbumine. Täielikult uppunud kae-
vanduses on laine järsk. Leviv survelaine otsib väljapääsuks nõrgemaid kohti, 
milleks on maa peale suubuvad kaabliaugud, šurfid ja šahtid, aga ka käigud 
teistesse kaevandustesse. Leidnud väljumiseks koha, paiskub vesi sellest välja, 
kusjuures väikestes avades võib surve all oleva vee kiirus tõusta väga suureks. 
Survelaine võib välja paisata suletud šurfide ja šahtide kümneid tonne kaalu-
vaid troppe, rääkimata kaabliaukude manteltorudest. Seda hüpoteetilist näh-
tust kirjeldab järgmine joonis 10.

Pilt 10. Hüpoteetilise veelöögi tekkemehhanism kambriploki varingul uppunud 
kaevanduses. Lk 119 10
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Veelöök võib osutuda üliohtlikuks. Kuigi kirjeldatud nähtus on vähetõenäoli-
ne, oleks suurema ohu vältimiseks mõistlik ühendada suletavad kaevandused 
omavahel nii, et neisse jääks õhku 10.

Kui me säilitame kaevanduses tegevuse, siis see tagab kontrolli ja aitab ära 
hoida võõraste sisenemise territooriumile. Lisaks toimub kasutusel olevas 
kaevanduses vee juhtimine maa alt. Kui see protsess seiskub ja õõnsused 
täituvad veega, võib tekkida oht, et irdunud vesi liigub sügavamale. Tekib 
küsimus, kui palju sügavamale peab ta liikuma, et puhastuks? Ja kas see 
tähendab, et kohalike elanike puurkaevud tuleks sügavamaks puurida, et 
nad saaksid puhast joogivett? Kõikide nende aspektidega tuleb arvestada, kui 
otsustatakse kaevandus veega täita. 

SUUSATUNNEL ESTONIA KAEVANDUSES

Üks huvitav magistritöö käsitleb võimalust rajada Estonia kaevandusse suu-
satunnel. Töö autoriks on Anton Toikka, Tallinna Tehnikaülikooli Mäeins-
tituudi magistrant. See ei ole uudne lahendus maailma mastaabis, küll aga 
unikaalne meie riigis. Naaberriikides Soomes ja Rootsis saab sarnaseid toimi-
vaid lahendusi juba näha 11. 

Pilt 11. Vuokatti maa-alune suusatunnel. Allikas: www.outdooractive.com
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Autori arvates saab suusatunneli rajada isegi kaevanduse toimimise ajal, ei 
pea ootama selle sulgemist. Lisaks on kirjeldatud olulisi tingimusi, miks valiti 
suusatunneli jaoks just konkreetne koht 11.

Sarnased tingimused on aluseks ka seenefarmi rajamisel:
• Strekke ei kasutata kaevandustöödes
• Vaatamata vanusele on strekid heas seisundis
• Vett on strekkides vähe
• Head geoloogilised tingimused – puuduvad varisemiskohad ja karstialad
• Strekke tuulutatakse siiamaani
• Strekke läbib veekõrvalduskraav 11. 

Antud töö läbi lugenud, tulin järeldusele, et selline lahendus mõjutaks oluli-
selt kogu piirkonda. Lisaks uusi töökohti, tooks siis nii sise- kui välisturiste. 
Ja vahest kõige olulisem oleks Eesti suusaspordi toetamine. Sellise tunneli 
olemasolu võimaldaks sportlastel olla suuskadel aastaringselt ning kindlasti 
mõjutaks see Eesti sportlaste tulemusi maailmaareenil.

Nimetatud magistritöös pakuti välja rajada suunatunnel Estonia kaevan-
dusse, mis teatavasti on meie pealinna suurune. Suusatunnel on hea näide 
sellest, et kaevandusse on võimalik planeerida väga laialdase funktsionaal-
susega alasid, mille peale nii lihtsalt ei tulegi. Ja kui nüüd jätkata seenefar-
mi idee arendamist, siis on selge, et isegi nii erinevate otstarvetega pinnad 
(tegevused) saavad olla üksteisega sümbioosis. Kõik jahutusmasinad töötavad 

11 — Toikka, Anton. SUUSATUNNEL ESTONIA KAEVANDUSES. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool,  
Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, 2015. ID 2561.

Pilt 12. Põhimõtteline skeem. Paremal suusatunnel, keskel tehniline ruum jahutusseadmetega, 
paremal seenekasvatusruum. Skeem koostatud autori poolt.
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samal printsiibil, st külmutavad seestpoolt, aga kuhugi peaks ju liikuma soe 
õhk, mida töötavad masinad tekitavad. Suusatunneli jahutustehnikast eral-
duva soojusega saaksime soojendada seenefarmi ala. Selle teema arenduseks 
joonestas autor põhimõttelise skeemi, mis näitab, kuidas saaks suusatunneli 
jahutusseadmeid ära kasutada seenekasvatuse ruumide soojendamiseks. An-
tud lahendus eeldab, et seenefarmi ruumid peaksid asuma võimalikult suusa-
tunneli lähedal, et poleks vaja ehitada pikemat ventilatsioonivõrgustikku. 

FARMID

Maa-alustesse tunnelitesse on võimalik rajada mitmeid farme, näiteks taime-
de, seente, vetikate ja putukate kasvatamiseks. Tunnelite suurim eelis on kin-
del püsiv temperatuur, mis Estonia kaevanduses on orienteeruvalt +7 kraadi. 
Võrreldes maapinnal paiknevate farmidega, kus temperatuurikõikumised on 
pidevad, saab maa all vähendada kulutusi õhu soojendamisele. 

Tänapäeva trendid näitavad suurt huvi linnafarmide vastu. Need võivad olla 
vertikaalsed ja hüdropoonilised farmid ja on enamasti mõeldud rohetaimede 
kasvatamiseks. Kaevanduses saab samuti kasvatada taimi, aga kui otstar-

Pilt 13. Li-Sun Exotic Mushrooms. Austraalia
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bekaks see võib osutuda, seda tuleks analüüsida eraldi uurimistöös. Maa all 
kulutab selline farm rohkem energiat, sest üleval saab energiakulu vähenda-
da päevavalguse abil. 

Seened aga vajavad tunduvalt vähem valgust ja soojust, mistõttu nende kasva-
tamisel maa-alustes rajatistes on hulk eeliseid.

Tänapäeval kasvatatakse seeni tohututes angaarides, väiksemad ettevõtted 
rajavad farmid merekonteineritesse. Selline lahendus sobib isegi linnaela-
nikule, sest merekonteineri kasutamine selleks otstarbeks on üsna lihtne: 
peamine tingimus on elektri- ja veeühenduse valmidus. 

Lisaks kasvatatakse seeni mahajäetud raudteetunnelites A, maa-alustes punk-
rites ja paekivikaevandustes. Kuid need näited on välismaa praktikast.

Suurim maaalune seenefarm on USA-s asuv Creekside Mushrooms B.

A — Li Sun Exotic Mushrooms, http://www.li-sunexoticmushrooms.com.au

B — World’s largest mushroom facility here, Pittsburg Post-Gazette, 2008. https://www.
post-gazette.com/life/food/2008/08/28/World-s-largest-mushroom-facility-here/sto-
ries/200808280505

Pilt 14. Creekside Mushrooms seenefarm vanas paekivikaevanduses Pennsylvanias.
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12 — Kukk, Imre. Abiks seenekasvatajale. [PDF] s.l. : Eesti Aiandusliit, 2004. a.

2.3. SEENED
 

2.3.1. SEENED, NENDE OMADUSED  
JA KASUTUSVALDKONNAD

Pea kõik inimkonna kultuurid on juba kaugest minevikust alates väärtusta-
nud seeni kui olulist toiduainet ja ravimit. Ka Euroopa seenetarbimise tradit-
sioonil on sügavad juured. Nimelt hindasid seeni kõrgelt muistsed kreeklased 
ja praeguse Ida-Euroopa alade asukad. Hiinas-Jaapanis olid seened au sees 
eelkõige tänu nende mitmesugustele raviomadustele, Ameerika kontinendil 
kasutasid asteegid ja Mehhiko indiaanlased oskuslikult ära nii seente ravi- 
kui ka mõnede liikide psühhotroopseid omadusi 12.

SÖÖGISEENED EESTIS

Kultuuristada on seeni püütud sama kaua kui neid on tuntud, kuid seene-
kasvatusest iseseisva tootmisharuna saab rääkida alles viimaste aastaküm-
nete lõikes. Seenekasvatuse kiire arengu mootoriks maailmas on ühelt poolt 
teadusuuringutel baseeruva oskusteabe lisandumine ning teisalt tarbija-
nõudluse kasv. Väärtust lisab antud valdkonnale veel traditsioonilisele põl-
lumajandusele pakutav alternatiiv ja selle looduskeskkonda korrastav mõju, 
sest tooraineks kõlbavad mitmesugused põllumajandustootmise jäägid. Kuna 
aasta-aastalt muutub põllumajandustootmine järjest intensiivsemaks ja toot-
jate vaheline konkurents teravamaks, on paljudele ettevõtjatele väljapääsuks 
just alternatiivide otsimine. Nende otsimisest annab selgelt märku erialastel 
infopäevadel osalejate arvu järjepidev suurenemine, kusjuures paljud näevad 
just seenekasvatuses leevendust maapiirkondade tööpuudusele 12.

Enim levinud kultuurseened Eestis on šampinjon, austerservik, šiitake ja lõvi-
lakk-korallnarmik.
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Pilt 15. Šampinjonikasvandus Eestis. Foto: Tiit Efert

Pilt 16. Austerserviku kasvatus Eestis. Foto: Eesti Seenefarm OÜ
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Pilt 17. Šiitake seenefarm Scandic Organic Tallinnas. Foto: Tiit Efert

Kõik need on söögiseened, aga šiitakel ja lõvilakk-korallnarmikul on lisaks ka 
tervendavaid omadusi.

Uurimused näitavad, et šiitake aitab tugevdada immuunsüsteemi ja suuren-
dab organismi vastupanuvõimet B-hepatiidile  13. Lisaks on mitmetest uurin-
gutest selgunud ka šiitake positiivne mõju kaariese vastu 14 .

Lõvilakk-korallnarmik on söödav gurmeeseen, millel on ka raviomadused. Ta 
aitab võidelda vähi vastu, aeglustades selle levikut, ennetada ja leevendada 
Alzheimeri tõve sümptomeid. Lisaks on lõvilakka närvi- ja ajurakke taastava 
omaduste tõttu kasutatud kognitiivse turgutajana. 15 

13 — Mushroom lectin overcomes hepatitis B virus tolerance via TLR6 signaling. He, Meina, et al. 7, 
Article number: 5814 (2017), s.l. : Scientific Reports, 2017. a. 10.1038/s41598-017-06261-5.

14 — The Unexplored Anticaries Potential of Shiitake Mushroom. Avinash, J., et al. 20, s.l. : Pharma-
cognosy Reviews, 2016. a., Kd. 10. 10.4103/0973-7847.194039.

15 — Kim, Sung Phil, Nam, Seok Hyun ja Friedman, Mendel. Hericium erinaceus (Lion’s Mane) 
mushroom extracts inhibit metastasis of cancer cells to the lung in CT-26 colon cancer-tansplanted 
mice. s.l. : National Library of Medicine, USA, 2013. 10.1021/jf400916c.
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Pilt 18. Lõvilaka (Lion´s Mane) kasvatus Eestis. Foto: Eesti Seenefarm OÜ

SEENED JA VÕITLUS KLIIMAKRIISI VASTU

Aga seentel on ka muid kasulikke omadusi, millest paljud on veel avastamata.
Seened aitavad meil võidelda kliimakriisiga, näiteks asendades lihatooteid, 
puhastades reostatud alasid ja taastades ning rikastades mulda.

Võitluses kliimamuutuse tagajärgedega on oluline roll loomse päritoluga too-
dete asendamisel.

Loomakasvatus kasutab 83% kogu maailma põllumajandusmaast 16, kuid too-
dab vähem kui kaks viiendikku tarbitavatest valkudest ja vähem kui viiendi-
ku tarbitavatest kaloritest. Lisaks tekitab loomade kasvatamine liha, piima-
toodete ja munade jaoks 14,5% kasvuhoonegaaside heidetest 17, mis tähendab, 
et loomakasvatusest tulenevad heitkogused on rohkem kui transpordi heit-
gaasid. Taimsele dieedile üleminek võimaldaks meil toita ka kõiki planeedil 
olevaid inimesi, vabastades samal ajal ka 75% põllumajandusmaast 16, mis on 
kokku kogu Austraalia, Hiina, EL ja USA suurune maa-ala. Maa, millel saaks 
seejärel metsa uuendada ja taastada, võimaldades meil 2050. aastaks eemal-
dada atmosfäärist 16 aasta väärtuses süsinikdioksiidi 18, C.
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Hea näide on ka järgmine eksperiment, mis näitab, kuidas austerservikuid kas-
vatati naftaga reostatud mullal (algselt oli 10000–20000 ppm) ja nad kuueteist-
kümne nädalaga vähendasid mulla toksilisuse taseme kuni alla 200 ppm-ni 19.

See tähendab, et kui austerservikud saavad olla abiks nafta lekke tagajärgede 
likvideerimisel.

16 — Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Poore, Joseph and 
Nemecek, Thomas. 6392, pp 987-992, s.l. : Science, 2018, Vol. Vol 360. 10.1126/science.aaq0216.

17 — Gerber, P.J., et al. Tackling climate change through livestock – A global assessment of emis-
sions and mitigation. Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 
2013. E-ISBN 978-92-5-107921-8.

18 — The carbon opportunity cost of animal-sourced food production on land. Hayek, Matthew N., 
et al. 4, 21-24, s.l. : Nature Sustainability, 07 September 2020.

19 — Thomas, Sussan, et al. Mycoremediation of Aged Petroleum Hydrocarbon Contaminants  
in Soil. Washington : NASA, 1998. 19990031874.

C — Kokkuvõte loomakasvatusest tulenevate mõjudest keskkonnale, peatükk Environment 
https://www.surgeactivism.org/veganismexplained

Pilt 19. Foto: enne. Foto: Susan Thomas Pilt 20. Foto: pärast (16 nädalat). Foto: Susan 
Thomas
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Antud näide illustreerib hästi veel üht nende seente kasvatamise otstarvet – 
biotervendamist.

Hea võrdluse tõi välja Paul Stamets, mükoloog, kes kirjutas raamatu maailma 
päästvatest seentest D. Kindlasti hea lugemissoovitus disaineritele. Inimese 
tegutsemise käigus tekkinud jäätmed E       saab ära kasutada näiteks kompos-
tis, millega seejärel väetada taimi või rikastada mulda. Kompost kobestab 
mulda, suurendab mulla veehoiuvõimet, edendab mullaelustikku. Kompostiks 
kasutatakse orgaanilisi jäätmeid. Analoogseid jäätmeid saab aga kasutada ka 
seente kasvatamisel, sel juhul lisatakse neile mütseeli. Pärast saagi korjamist 
saab kotid koos seeneniidistikuga kasutada ära kompostiks ja tulemuseks 
oleks kvaliteetne rikastatud muld 20.

Mõnes mõttes saab tõmmata paralleele põlevkivi kaevandamise ja seenekas-
vatuse vahel. Kaevandusest saadud põlevkivi tuleb maapinnale koos lubja-
kiviga, need eraldatakse ja sellega toimub põlevkivi rikastamine. Põlevkivi 
läheb elektrienergia tootmiseks ja lubjakivi ehitusmaterjaliks. Sarnaselt lä-
hevad seened toiduahelasse või meditsiinis kasutamiseks ja kottide sisu, mille 
peal seened kasvasid, leiavad teise elu väetisena. 

Lisaks eelmainitud kasutusvaldkondadele kasutatakse seeni ja seenekasvatu-
se jääkaineid akustilistes paneelides, kosmeetikas, pakendites, moetööstuses 
(näiteks loomanaha asendajana).

Mõned näited:
Tuntuim ettevõte, kes tegeleb seentest pakendite valmistamisega, on USA fir-
ma Ecovative Design F. Seal toodetakse valuvorme kasutades mütseelist paken-
deid. See aitab vähendada plastiku kasutamist.

D — P. Stamets 2005. Mycelium Running: How Mushrooms Can Help Save the World. Ten Speed 
Press., Berkeley, CA.

E — Põllumajandusest, puidu- ja paberitööstusest tulevad jäätmed, toidusjäätmed

20 — Earth’s natural internet. Stamets, Paul. 98, 74-77, s.l. : Whole Earth Review, 1999. a., Kd. Fall. 

F — Ecovative design. https://mushroompackaging.com/.
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Pilt 21. Orgaaniliste jäätmete kasutamise võrdlus G, 20.

G — https://paulstamets.com/mycorestoration/helping-the-ecosystem-through-mush-
room-cultivation.
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Pilt 22. Pakendi valmistamine 

Pilt 23. Seenest valmistatud pakend
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Pilt 24. Seenenahast materjal.  
Foto: MycoWorks

Pilt 25. Adidas Stan Smith Mylo seenenahast 
tossud. Foto: Boltthreads

USA biotehnoloogia ettevõte MycoWorks H töötas välja tehnoloogia seenenaha 
tootmiseks, mis nii visuaalselt kui ka tehniliste omaduste poolest ei jää alla 
loomanahale. Ja eetilist ning keskkonnamõju ei anna võrreldagi.

Hiljuti tõi Adidas tõi turule koguni seenenahast tossud Stan Smith Mylo, mis 
valmistati koostöös USA ettevõttega Bolt Threads I.

Peatüki kokkuvõtteks võib öelda, et seened on jätkusuutlik tooraine, mida 
saab kasutada mitmete probleemide lahendamiseks. Sellised salapärased ja 
universaalsed looduslikud tegijad, kelle võimed on suures osas veel avastama-
ta ja kasutuspotentsiaal suur.

Kasutusvaldkonnad on:
• toiduainetööstus
• meditsiin
• moetööstus
• pakenditootmine 
• keskkonnareostuste likvideerimine
• mulla rikastamine

Kindlasti leidub ka muid, mainimata jäänud valdkondi. Maailmas testitakse 
ja uuritakse seeni pidevalt, seega võib oodata ka uusi avastusi.

H — https://www.mycoworks.com/

I — https://boltthreads.com/
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SEENTE KASVATAMINE

Seenekasvatuse etapid võivad erineda, sõltuvalt kasvanduse suurusest, seene 
liigist ja tehnoloogiast.

Šampinjonid on Eestis kõige levinuimad kultuurseened, neid kasvatatakse 
ligi 30 meetri pikkustel alumiiniumist riiulitel, nii et teoreetiliselt saab seda 
teha ka kaevanduses ja tööprotsessi efektiivselt automatiseerida. Näiteks võib 
kavandada sarnase lintkonveieri, millele valminud seened lõigatakse. Selline 
lahendus ei nõua kohapeal korjajate tööjõudu ja seeni suuruse järgi sorteeri-
da saab juba teisel konveieril.

See on muidugi üks võimalus, aga kuna šampinjonid on kompostil kasvavad 
seened, siis kinnistes maa-alustes ruumides oleks töötajatel raske pikemat 
aega viibida. Selline suuremahuline kasvandus sobib paremini maapealseks 
tegevuseks. Teine oluline aspekt on konkurents: nii Eestis kui ka meie naa-
berriikides on juba olemas suured farmid, mis varustavad kohalikke poelette 
oma toodanguga. Ning kolmandaks: šampinjoni kasulikkus jääb teistele ra-
viomadustega seentele tunduvalt alla. Seepärast ma oma lahenduses šampin-
jonide kasvatamist ei käsitle. 

Seeni saab kasvatada kottides ja purkides. Kottide jaoks kasutatakse ena-
masti polüpropüleeni. Põhjuseks on polüpropüleeni vastupidavus kõrgele 
temperatuurile, näiteks kui on vaja substraati steriliseerida. Kuigi polüpro-
püleeni ümbertöötamine on keeruline protsess, saab seda siiski graanuliteks 
muudetuna kasutada uuesti uutes toodetes rPP J märgi all. Purkide puhul on 
tegemist pisut keskkonnasõbralikuma tootega, kuna neid saab taaskasutada 
kohe, täites uue substraadiga. Mingil hetkel lõpeb kindlasti ka nende toodete 
eluiga, kuid siis saab need lihtsalt kokku koguda ja ümber töödelda. Purgid 
on valmistatud polüpropüleenist või kõrgtihedast polüetüleenist (HDPE). 
Enamasti kasutatakse purke siis, kui on vaja protsessi automatiseerida, sest 
masinal on mugavam segada substraati purkides, samuti neid transportida.
Olulised faktorid seene kasvatuses:

J — rPP või recylced polypropelen – on taaskasutatud polüpropüleen.
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Pilt 26. Šampinjonisaagi korjamine automatiseeritud konveieril. 
Allikas: YouTube’i kanal Noel Farm.

Olulised tegurid seenekasvatusprotsessis:
• temperatuur
• niiskus
• süsihappegaas (CO2)
• hapnik
• valgus

Temperatuur, niiskus, CO2 tase ja hapniku vooluhulk varieeruvad kastavuse 
jooksul, ning vajavad spetsiaalset juhtimissüsteemi koordineerimiseks. Süs-
teem saab olla masinjuhitav arvuti poolt.

Seened ei vaja nii intensiivset valgust kui taimed ja saab kasutada valgusteid 
tugevusega 500-1000lux. Soovitatav värvispekter on sinakas 6400-6700K 
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Kolm peamist staadiumi seente kultiveerimisel:
1. Inokuleerimine – substraadi nakatamine seeneniidistikuga. Seene mütseel 
segatakse kokku substraadiga, mis koosneb erinevatest orgaanilistest kom-
ponentidest, näiteks saepuru, pelletid, nisukliid, pärm, erinevad lisandid 
jm. Koostisosad võivad varieeruda vastavalt seene liigile. Selles staadiumis 
on eelistatud temperatuur +15 …20 ºC, samuti vajab protsess kõrget CO2 taset 
(5000 – 40 000 ppm), aga hapniku ringlus võib olla minimaalne ja ei ole vaja 
valgustust.

2. Primordia – seenealgmete tekkimise stimuleerimine. See on staadium, kus 
seen taipab, et ta peaks nüüd hakkama kasvama. Näiteks võib tuua järgmise 
paralleeli: kui seeneniidistikuga nakatatud puu metsas langeb, saab seen aru, 
et peab kasvama. Ja šiitake puhul simuleerivadki inimesed puu langemist 
väiksemate löökidega vastu seenekotti. Lisaks saab selles staadiumis tekitada 
sama efekti CO2 taseme ja temperatuuri langetamisega (näiteks +10 ºC) ning 
hapniku taseme tõstmisega.

3. Saagiperiood – nüüd vajavad seened palju hapnikku, tunnis peaks ruumi 
õhuvahetus toimuma 7-8 korda. Temperatuur peaks tõusma. Õhuniiskus võib 
olla 60–100%.

Mitmed talvised seeneliigid kasvavad paremini hoopiski külmemates tingi-
mustes. Ja tänapäeval aretavad paljud teadlased uusi liike selliselt, et need 
oleksid vastupidavamad madalatele temperatuuridele. Sest madalad tempe-
ratuurid tähendavad vähem kütmist, seega vähem energiat ja kokkuvõtteks 
vähem kulusid.

Seente hoiustamine toimub temperatuuril +2…4 ºC, sel temperatuuril kõik 
protsessid aeglustuvad.

Kogu kasvatustsükli jaoks vajalikud ruumid:
• Ala substraadi kogumiseks, segamiseks ja kottide täitmiseks
• Ala steriliseerimiseks, autoklaav
• Võimalikult steriilne labor inokuleerimiseks
• Inokuleeritud kottide hoiustamine
• Ala, kus toimuvad primordia ja saagi kasvamine
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2.4. TEOREETILISE OSA KOKKUVÕTE

Teoreetilises osas on vaadeldud kaevanduse struktuuri, tingimusi ja seene-
kasvatuse printsiipe, ning saadud vastused mitmele uurimisküsimusele.

Kaevanduse kasutamist jätkata, andes sellele uue kasutusotstarbe on mõist-
likum kui selle sulgemine ja veega täitmine. Nii jäävad šahtides toimuvad 
protsessid kontrolli alla ja uute tegevuste abil saab arendada piirkonna ma-
jandust.

Šahtides saab kasutada olemasolevat ventilatsioonilahendust, elektrit ja vett. 
Mõnes kohas võib laest tilkuva maa-aluse vee suunata reservuaaridesse ja pä-
rast filtreerimist kasutada nt seenefarmis niiskuse reguleerimises. Põrandalt 
kogutud vett kasutada ei saa, sest see võib olla madala PH tasemega.

Selgusid ka ohud, mis võivad kaasneda maa-aluse tegevusega:
• Kuna laest võib vett tulla, tuleb ruumide projekteerimisel arvestada 

vee äravoolu süsteemiga. Vett võib tulla ka teistest tunnelitest, mis ei 
ole antud tegevusega seotud. Seega peab vee väljapumpamine jätkuma 
olemasoleva lahenduse kujul. Lisaks aitab vee väljapumpamine ära hoida 
võimaliku irdunud vee tungimise sügavamale maa alla, kus see võib sat-
tuda kohalike elanike kaevudesse.

• Kaevandustes on alati teoreetiline oht, et kuskil võib toimuda varing, 
seda aga on võimalik vältida kontrollvaatluste ja uuringutega. Mäeinse-
nerid saavad seda kontrolli all hoida.

Juhtuvalt asjaolust, et kaevanduses pole piisavalt sisse- ja väljapääse, tuleb 
rajada neid juurde. Olemasolevaid kaldšahte saab kasutada materjalide, sead-
mete ja inimeste transportimiseks. Lisaks on võimalik ehitada vertikaalseid 
šurfe ning projekteerida neisse liftid ja evakuatsioonitrepid. 

Seente uurimisest on selgunud, et kasvamiseks vajalikud tingimused on maa 
all tagatud. Suurim eelis kaevanduses on pidev ühtlane temperatuur, mis 
lihtsustab reguleerimissüsteemi seadistamist ja juhtimist. 
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Lisaks teame nüüd, millised etapid ja ruumid on vajalikud seente kultiveeri-
miseks. Kasvatamiseks sobivaid liike on palju ja oleme vaadelnud ka nende 
omadusi. Arvestades seente raviomadusi ja inimeste üldist terviseolukor-
da kogu Eestis, arvan, et suurem rõhk kasvatamisel võiks olla söögiseentel, 
millel ühtlasi on ka tervendavad toimed. Inimene ei osta enam poest üksnes 
toitu, vaid sellega koos ka looduslikke ravimeid. 

3. PRAKTILNE OSA

Lähtudes teoreetilises uuringus kogutud informatsioonist algab disaini loo-
mise protsess ja uue lahenduse väljatöötamisel tuleb toetuda disaini metoo-
dikale.

Praktiline osa on jaotatud mitmeks etapiks.
• Lähteülesanne seenefarmi kavandamiseks
• Toote (seenekoti sisu) elutsükli analüüs 
• Olemasoleva kaevanduse 3D-mudeli loomine 
• Esimese idee loomine
• Esimese idee analüüs keskkonnas, valideerimine
• Uue lahenduse loomine
• Tulemuse vormistamine

3.1 LÄHEÜLESANNE SEENEFARMI  
KAVANDAMISEKS

Et paremini mõista, kuidas peaks kujunema maa-alune tööprotsess, tuleb läbi 
mõelda ja analüüsida toote elutsüklit. Antud juhul oleksid toodeteks seen, 
substraat, mille peal seen kasvab, ja kott, mille sisse substraat pannakse. 
Analüüsin just neid elemente, sest nende elutsükkel on lühike võrreldes teiste 
seenefarmi elementidega (seadmed, konstruktsioonid jne).

Seenefarmi planeerimiseks tuleb maa-alustesse tunnelitesse paigutada järg-
miste funktsioonidega ruumid:
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• Ala substraadi kogumiseks, segamiseks ja kottide täitmiseks
• Ala steriliseerimiseks, autoklaav
• Võimalikult steriilne labor inokuleerimiseks
• Inokuleeritud kottide hoiustamine
• Ala, kus toimuvad primordia ja saagi kasvamine

Lahendada tuleb logistika:
• planeerida, kuidas liigub tooraine maa alla
• kus täidetakse kotte
• kuidas liiguvad täidetud kotid tunnelites
• kus toimub saagi korjamine ja hoiustamine
• kuidas toimub saagi ja kasutatud kottide transport maa peale

3.2 TOOTE ELUTSÜKLI ANALÜÜS

Antud peatükis soovin analüüsida kasvuprotsessi ja selgitada välja, milli-
ne oleks seenekoti elutsükkel. Toote elutsükli analüüsiks kasutasin Ellen 
MacArthur Foundationi poolt loodud abimaterjale K ja juhendeid. Selle osa ana-
lüüsis lähtusin juhendist Product Journey Mapping juhendist 21.

Eesmärk on selgitada välja, kui kaua kestab toote kasutamine ja kas selle elu-
iga on võimalik kuidagi pikendada, kas uue funktsiooni lisamise või toote 
ümbertöötamise kaudu. Ja iga kord, kui vastus on saadud, küsid uuesti: „Ja mis 
edasi?“, „Mis juhtub järgmises tsüklis?“

Sõltuvalt toote spetsiifikast võib vastuseks olla: satub tagasi biosfääri, kasuta-
takse uuesti, parandatakse, täiustatakse või töödeldakse ümber.
Oluline on jälgida selles analüüsis toote kõikide osade elutsüklit – ainult siis 
saab täpse ja läbimõeldud tulemuse.

K — The Circular Design Guide on juhendmaterjal, mis on loodud Ellen MacArthur Founda-
tioni poolt eesmärgiga aidata arendada uusi tooteid ja äristrateegiaid, lähtudes ringmajan-
duse printsiipidest.

21 — https://www.mycoworks.com/
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Pilt 27. Seenekoti elutsükli skeem.

Joonestasin järgmise skeemi, numbritega märkisin punktid, mida allpool kir-
jeldan.
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Alustasin kõige esimesest etapist, kust me saame seenekotile substraa-
di. Substraadi jaoks võib kasutada erinevaid orgaanilisi jäätmeid sõltuvalt 
seeneliigist mida plaanime kasvatada. Aga enamusele sobib väga hästi nt 
saepuru või pellet, mis samuti on tehtud saepurust.

 1 -  Esimene element on puu mida raiutakse maha
 2 -  Palgid viiakse saeveskisse
 3 -  Seal palgist saab: 
 3.1 -  materjal ehitus- ja mööblitööstusele,
 3.2 -  tööprotsessist tekib saepuru – jääk, mis tegelikult on toormaterjal järg-

mise toote jaoks.
 4 -  Saepurust valmistatakse pelleteid, mida kasutatakse:
 4.1 -  kütteks kaminates ja katlaruumides,
 4.2 -  seenekasvatuses substraadis.
 5 -  Kui seen kasvab suureks ja see lõigatakse maha, tekib kolm osatoodet: 

PP kott, substraat selle sees ja seen ise.
 6.1 -  Seen läheb toiduks, supertoiduks
 6.2 -  Ravimiks
 6.3 -  Substraati saab edasi kasutada järgmise seene kasvatamiseks. Kuna 

pärast esimese saagi saamist on substraat suures osas kaotanud oma 
kasulikud ained, siis järgmisena saab seda kasutada vaid mõne agres-
siivsema seeneliigi kasvatamiseks, mis ei vaja substraadist nii palju 
ressursse kui esimene. Seda ei saa teha siiski kaua, sest mingil hetkel 
pole substraati jäänud enam üldse midagi kasulikku ja ükski seeneliik 
selle peal ei kasva. 

 6.4 -  Siis saab substraati kasutada küttematerjalina.
 6.5 -  Lisaks saab substraadi abil rikastada mulda, st väetamisega. Ja rikasta-

tud mulda saab istutada uue puu. Sellega algab tsükkel otsast peale.
 6.6 -  Substraati saab kasutada uue pakendi loomiseks, analoogselt Ecovative 

Designi lahendusele. Substraat purustatakse, paigaldatakse vormi ja 
kõrge temperatuuri käes lõpetab mütseel kasvamise. Vorme võib ka-
sutada toodete pakendamisel ja pakend võib lõpetada oma elutsükli 
kompostis või toataimede väetisena lillepotis.

 7.1 -  Kui substraati ei saa enam kasutada seente kasvatamiseks, jääb sellest 
alles polüpropüleenist kott. Kõik kotid kogutakse kokku ja saadetakse 
ümbertöötlusse. Nii saab sellest uue materjali rPP, mis on toormaterja-
liks uute toodete valmistamisel.
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Kokkuvõtteks võib öelda, et seenekasvatuses kasutatavad tooted on hea näi-
de, kuidas saab arukalt ja keskkonnasõbralikult hoida ressursid ringluses. 
Selle asemel, et saata pelletid otse ahju, saab neile lisada väärtust. Pelletitest 
ja teistest toorainetest saab substraat, millel kasvatatakse seeni. Alles siis, 
kui seened on ammutanud substraadist kõik kasvamiseks vajalikud ained, 
järgneb pelletite kasutuse lõppfaas ehk põletamine ahjus. 
Seega näeme, et seenekasvatuses ei ole lineaarset elutsüklit, vähemalt põhi-
toote näitel.

3.3 OLEMASOLEVA KAEVANDUSE  
3D MUDELI LOOMINE

Selleks, et paremini tajuda šahtide ja maa-aluste alade suurust, modelleeris 
autor kaevanduse fragmendist 3D mudeli. Aluseks oli Estonia kaevanduse 
alusplaan. Fragmendiks sai valitud ala, mille peal asuvad kaks kambrit, pea-
veošaht, tuulutus- ja konveierišahtid. Eraldi on modelleeritud kaldšaht, mis 
näitab, kuidas liigub transport alla.

Pilt 30. Kamber ja kaldšaht 3D-s.

Mudeli abil tuvastati, et tunnelid kambris on erineva suurusega, 5000–6200 
mm. Vahekäikudes leidub ka kitsamaid tunneleid, näiteks laiusega 4100mm. 
Neid saab kasutada transpordi liikumiseks. Kuna tunnelite laiused varieeru-
vad, on mõttekas kasutada kasvatusruumides modulaarset printsiipi ja leida 
optimaalne suurus, mis sobiks väiksemale laiusele. Temperatuuri reguleeri-



Vitali Valtanen, MTO18, 2021
Ammendatud maa-aluste kaevanduste 

kasutamisvõimalused seenekasvatuse näitel

43

Pilt 31. Kambri plaan, ala suurus ca 300x250 m.

miseks ei saa tunneleid avatuks jätta, tuleb piiritleda ala, kus toimub seente 
kasvatamine. Suure kasvatusruumi saab jagada väiksemateks kambriteks, see 
tagab temperatuuri reguleerimise süsteemis parema ülevaate, nii et kohe on 
näha, kus on vaja temperatuuri tõsta või alandada. 

Pilt 31/1 Pilt 31/2
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3.4 SEENEFARMI KONTSEPTSIOON  
JA SELLE ANALÜÜS

Kui seenefarm asub kaevanduse sissepääsu vahetuses läheduses, oleks subst-
raadi toorainete transportimiseks maa alla lihtsam kasutada olemasolevaid 
konveiereid. 

Teine variant on viia seda kasvatuskohta autodega.
Kolmas alternatiivne idee oleks ehitada maa peale kergete konstruktsiooni-
dega rajatis ja selle alla puurida piisava läbimõõduga, st umbes 200–300mm 
šaht. Läbi selle šahti saakski korraldada toorainete transportimist maa alla. 
Selline lahendus lihtsustab transportimist, kuid sellise lahenduse puhul tu-
leb arvestada, kuhu täpselt see šaht puurida. Selleks tuleb eelnevalt viia läbi 
geoloogilisi uuringuid. Teoreetilises osas kirjeldas autor lahendust, kuidas 
puuritakse selliseid vertikaalseid šahte, mida nimetatakse šurfideks. Šurfide 
piirkonnas muutub pinnas kvaasistabiilseks, mis tähendab, et tekib varingu-
oht. Aga antud juhul see oht on minimaalne, kuna diameeter on väike.

Šahti sisse tuleb paigaldata toru, et vältida pinnase segunemist substraadiga 
ja sattumist maa alla. Ning see ei saa olla lihtsalt tühi toru, kuna sel juhul 
liiguks substraat alla liiga suure kiirusega ja tegemist on ikkagi suure süga-
vusega, mis võib ulatuda 70 meetrini.

Alloleval skeemil on näidatud, kuidas saab substraadi toorainet maa alla 
transportida. Toru ülemises ja alumises osas asuvad spiraalsed transportöö-
rid või konveierid, mis hoiavad ära substraadi kiire langemise torus. Mida 
pikemat konveierit kasutada, seda parem kontroll on kiiruse üle.
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Pilt 32. Põhimõtteline skeem, kuidas tooraine satub maa alla spiraaltransportööri abil. 
Koostatud autori poolt.
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Pilt 33. Seenekasvatuse ruumide planeering. Koostatud autori poolt. 

Täisautomaatne protsess on võimalik ainult purkide abil, antud töös käsitlen 
kottidega lahendust. Ent siingi saab teatud protsesse automatiseerida, näi-
teks kasutada kottide täitmise masinaid, inokuleerimise kappe ja teisi lahen-
dusi, mis lihtsustavad inimese tööd. Seenefarmi kavandamisel püüan detail-
semalt läbi mõelda kasvuruumide lahenduse, saagi korjamise ning logistika. 
Teistes ruumides on võimalik kasutada vastavaid valmisseadmeid.

Edasi vaatame detailsemalt seenekottide logistikat.

Kui seenekott on substraadiga täidetud, steriliseeritakse see autoklaavis.

Seenefarmi maa-alune ala on lahendatud järgmiselt:
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 a, b -  Substraadi toorainete transportimise teekonnad: a – konveieri abil või 
autoga, b – läbi puuritud vertikaalse šurfi

 1 -  Selles alas toimub substraadi hoiustamine, segamine ja pakendamine 
kottidesse

 2 -  Kotid liiguvad steriliseerimisalale, autoklaavi sisse vastavalt valitud 
tehnoloogiale 

 3 -  Laboriruum, milles toimub autoklaavist tulnud kottide inokuleerimine 
ehk seeneniidistikuga nakatamine. See peab olema päris ruum, seinte, 
lae ja põrandaga, mis tuleb välja ehitada maa all. Mõistlik oleks kasu-
tada moodul- või elementmajade tehnoloogiaid, st tehases ettevalmis-
tatud detailid kohapeal kokku panna.

 4 -  Laborist liiguvad kotid inkubaatoriruumi, kus seeneniidistik laieneb. 
See ruum võib olla kasvatusruumist eraldatud või paikneda samal 
alal. Valitav lahendus sõltub seene liigist.

 5 -  Kasvatusruum, kus toimub primordia, seene kasv ja saagi korjamine. 
 6 -  Valmistoodangu ladu, siin hoiustatakse seeni temperatuuril +2…4 ºC ja 

valmistatakse ette transpordiks maapinnale. Pakendamist saab kor-
raldada kõrvalruumides, ent kui pakendamismasinad vajavad kõrge-
maid ruume, tuleb see protsess läbi viia üleval.

 7 -  Antud ala võib toimida valmistoodangu laopinnana, kuid kui kasutatud 
seenesubstraadile anda uus elutsükkel, muutub see pakendite vormi-
mise alaks. Vana substraat purustatakse, nakatatakse teise seenenii-
distikuga ning asetatakse ettevalmistatud vormi. Seejärel substraa-
diga täidetud vormid kuumutatakse, niidistik sureb ja enam ei kasva. 
Vormi kuju luuakse vastavalt uue toote otstarbele.

 c -  Valmistoodangu välja viimise teekond

Autoklaavis võib riiul olla 24 tundi. Kui aga steriliseerimise asemel kasu-
tatakse pastöriseerimist, siis selleks kulub tunduvalt vähem aega. Mõlema 
protseduuri ülesanne on hävitada konkureerivad hallitusseened. Seejärel 
liigub riiul inokuleerimisele ja edasi suunatakse inkubeerimisalale. Sõltuvalt 
seeneliigist võib inkubeerimiseks kuluda 10–14 päeva. 
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Pilt 34. Seenekottide ja riiulite logistika. Kogumisruumist steriliseerimisele.

Pilt 35. Seenekottide ja riiulite logistika. Inokuleerimisalalt inkubeerimisalale.

Pärast inkubeerimist liiguvad kotid kasvatusruumi. Järgneval skeemil näe-
me riiulite paiknemise lahendust, mille puhul oleks ruumipind optimaalselt 
täidetud riiulitega ja ka inimestele jääb liikumisruumi.



Vitali Valtanen, MTO18, 2021
Ammendatud maa-aluste kaevanduste 

kasutamisvõimalused seenekasvatuse näitel

49

Pilt 36. Seenekottide ja riiulite logistika. Kasvatusruum.

Kokku mahutab kasvatusruum 104 riiulit. Tehniliselt on võimalik kombinee-
rida erinevat tüüpi riiuleid, kuid arvestada tuleb nii tervikute laiusega kui 
autoklaavi suurusega.
Analüüsides kasvatusruumi planeeringut ja seal toimuvat tegevust, saab teha 
mitmeid arvutusi.

Arvestades horisontaalset paigutust, mahub ühele riiulile ca 200 kotti, mis 
teeb kogu alal kokku 18 720 kotti. Saagi kogus võib ulatuda kuni 65 tonnini. 
Saagiperiood kestab tavaliselt 5–7 nädalat ning lõikused toimuvad 10-päevase 
intervalliga L. See tähendaks üsna intensiivset tööd, rohkem tööjõudu ja palju 
liikumist.

Seni teeb põhitöö ära inimene. Kui riiulitel pole rattaid, saab kasutada tõs-
tukit, mis aga on riiulite pikkuse tõttu raskendatud. Seetõttu oleks mõistlik 
samm liikuda robotiseeritud lao logistika juurde, kus kõiki riiuleid alates 
inkubatsiooniruumist liigutaksid robotid. 

L — Kokkuvõte loomakasvatusest tulenevate mõjudest keskkonnale, peatükk Environment 
https://www.surgeactivism.org/veganismexplained
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Robotite kasutamine tootmises on kasvav trend. Antud projektis on robot 
lahendatud kontseptuaalselt.

Tühja riiuliga saab hakkama üks robot, seenekottidega riiuli liigutamiseks 
läheb tarvis juba mitme roboti jõudu. Sellise riiuli kaal võib ulatuda 500 kilo-
grammini. Kuna lahendus näeb ette ratastel riiulid, ei pea robot tervet riiulit 
õhku tõstma.

Robotite liikumine ja navigeerimine alal toimub mitmel viisil M:
• Relssidel või rööbastel
• Juhtme järgi
• Magnetteibil 
• Laseri ja/või kaamera abil navigeerides 
• Georeferentsi järgi
• LiDARi (Light Detection And Ranging) abil

Järgnevalt on esitatud põhimõtteline riiulilahendus ja roboti paigutus.  

Pilt 37. Amazoni laorobotid, mida kasutatakse mitmesuguste kaupade tõstmiseks ja transporti-
miseks. Allikas: www.wired.com

M — Kokkuvõte loomakasvatusest tulenevate mõjudest keskkonnale, peatükk Environment 
https://www.surgeactivism.org/veganismexplained
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Pilt 39. Tühi riiul ja seda liigutav robot, 3D vaade.

Pilt 38. Tühi riiul ja seda liigutav robot, eestvaade.
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Pilt 41. Riiul seenekottidega ja seda liigutavad robotid, 3D vaade.

Pilt 40. Riiul seenekottidega ja seda liigutavad robotid, eestvaade.
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Seenekotte saab riputada vertikaalselt, aga siis peab arvestama teise konst-
ruktsiooniga ja analoogne transportimine ei pruugi toimida.

Robotid saavad abiks olla mitte ainult riiulite transportimisel, vaid ka saagi 
viimisel laoruumi. Esimeses etapis lõikaks inimene seeni ja paigutaks kas-
tidesse ning robot viiks kastid alusel lattu. Kui edaspidi automatiseerimist 
tõhustada, saaks kasutada teisigi roboteid, mis täidaksid rohkem funktsioo-
ne, näiteks jälgiksid skaneerides, millises staadiumis on seen ja kui see on 
piisavalt küps, lõikaksid maha. 

Enamasti kasutatakse aluste transportimiseks relssidel roboteid.

Pilt 42. Vertikaalse paigutusega seenekottid. Allikas: grocycle.com

Pilt 43. Relssidel liikuv robot, mis kannab alust. Allikas: 6river.com
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Kasvatusruumi planeering võimaldab liikuda põrandasse süvistatud relssi-
del. Kuna olemasolev põrand võib olla mudane, siis eeldab robotite kasutami-
ne uue betoonpõranda valamist. See lihtsustab liikumist, hoiab ala paremas 
seisukorras ja võimaldab paremini lahendada vee äravoolu. Ja eelistatavam 
oleks variant, kus kasutatakse sama tööpõhimõttega roboteid. Et ei tekiks 
näiteks olukordi, kus relsid jäävad ette laseri ja optika abil liikuvale robotile.

Kuna kasvatusruumis peab saagiperioodi ajal olema kõrge õhuniiskus  
(65–100%), peab olema korrektselt lahendatud vee äravool. Niiskustaset tuleb 
hoida mitte tavalisel viisil vee pihustamisega, vaid udustaja abil, mis tagab 
tunduvalt väiksema veekulu.

Veevarustuse, ventilatsiooni ja reguleerimissüsteemi lahendavad vastava eri-
ala spetsialistid eraldi projektidena.

Kui valmis seened paigutatakse lattu, siis substraadiga seenekotid, mis kas-
vatuses enam kasutusse ei lähe, liiguvad edasi pakendi loomise alasse. Seal 
substraat ja polüpropüleenkott eraldatakse. Polüpropüleenkotid granuleeri-
takse ja graanulitest saab valada vormid, mille sisse läheb substraat.

Substraat inokuleeritakse uue seenekultuuriga ja pannakse vormi sisse. Kui 
seene mütseel on piisavalt kasvanud, et kogu struktuuri koos hoida, saade-
takse see autoklaavi, kus seen kuumuse käes lõpetab kasvamise. 

Selline tehnoloogia võimaldab valmistada pakendeid, kastidesse paigaldata-
vaid pehmendusi turvalise transportimise jaoks, helisummutavaid paneele ja 
palju muud. Antud tehnoloogia töötati välja firmas Ecovative Design, millest 
kirjutasin eespool.

Antud diplomitöö on kontseptuaalne ning ei kata seega kõiki üksikasju, ent 
spetsialistid, kellega töö kirjutamise käigus konsulteerisin, nõustusid, et sel-
lise projekti lahendamine on teostatav. Loomulikult vajab maa-alune olukord 
veel põhjalikku analüüsi, kaalumist ja projekteerimist. Mina lahendasin oma 
töös peamiselt tootmisalade ja seenekasvatuse protsessidega seotud problee-
me, eraldi tuleb aga läbi mõelda ruumid töötajatele, tehnilised ruumid jpm. 
Õnneks on maa all piisavalt ruumi uutele planeeringutele – ehk optimistli-
kult öeldes: loovaks mõtlemiseks on seal ruumi küll.
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Pilt 43 Mütseelist vormitud kuju.
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Pilt 44 Vaade koridotist.

Pilt 45 Vaade koridotist, robotid liigutavad riiulid seenekottidega kasvatusruumi.

3.5 ILLUSTRATIIVNE MATERJAL
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Pilt 46  Vaade koridotist.

Pilt 47 Kasvatusruumi sisevaade.
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Pilt 48 Kasvatusruumi sisevaade.

Pilt 49 Kasvatusruumi sisevaade.
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KOKKUVÕTE

Mind ajendas seda tööd kirjutama tänapäeva üks suurimaid probleeme – klii-
mamuutuse mõjud ning neist tingitud toiduolukord. Enamus maailma riike 
on alustanud võitlust kliimamuutusest johtuvate probleemidega ja Euroopa 
Liidu direktiivide kohaselt peavad ELi riigid muutuma kliimaneutraalseks. 
Nende direktiividega soovitakse vähendada fossiilkütuste kasutamist. Eestis 
suletakse sellega seoses kõik põlevkivikaevandused ja altkaevandatud alad 
jäävad kasutamata seisma.

Minu töö eesmärk oli analüüsida, kuidas saaks kasutada ammendunud 
maa-aluseid kaevandusi ja ühtlasi aidata lahendada olulisi probleeme nagu 
tervis ja toiduturvalisus.

Kliimamuutuse tõttu toimuvad üleujutused ja kuumalained, mis mõjutavad 
negatiivselt põllumajandust ja saagikust. Lisaks maailma rahvaarvu plahva-
tuslik kasv, mis koos eelnevalt mainitud faktoritega paneb ohtu meie toidu-
turvalisuse. Me vajame uusi, turvalisi ja keskkonnasõbralike lahendusi. 
Juba sajandeid on Aasia riikides kasvatatud seeni, mille kiire kasv ja kõrge 
toiteväärtus võivad aidata lahendada toiduprobleemi. Ja oluline roll on ka 
seente ravitoimetel. Kasvatada saab nii söögiseeni kui ka ravitoimelisi seeni, 
mis võimaldab hajutada tootmisriske.

Töö koosneb kahest etapist – teoreetilisest ja praktilisest osast. 

Teoreetilises osas uurisin ja analüüsisin kaevanduste struktuuri ja seente 
omadusi ning kasvatamise protsesse.

Tegin endale selgeks, kuidas on kaevandused ehitatud, millised protsessid 
seal toimuvad, ning uurisin küsimust, kumb on mõistlikum: kas kaevandus 
sulgeda ja maha jätta või leida maa-alustele šahtidele uusi kasutuslahendusi. 
Mäeinsenerid on neid küsimusi analüüsinud ja uurimused näitavad, et kui 
jätta kaevandus lihtsalt maha, siis võib see aja jooksul muutuda ohtlikuks: 
võivad tekkida varingud, milles võivad viga saada valveta alale omavoliliselt 
sattunud inimesed. Kaevandus vajab kontrolli, hooldust ja vee ära juhtimist. 
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Kui vesi täidab kogu šahti, võib see tungida sügavamale ja sattuda ka kohali-
ke elanike kaevudesse. Teine teooria on, see et vees olevad tervikud (šahtide 
postid) nõrgenevad aja jooksul ja seegi võib põhjustada varinguid. Seega uue 
funktsiooni leidmine on igal juhul kasulikum kui lihtsalt kaevanduse hülga-
mine.

Kaevandatud ala on väga suur, osa kaevandusi on juba suletud ja veega täi-
tunud. Eesti ning ühtlasi maailma suurim põlevkivikaevandus on Estonia, ja 
just selle kaevanduse plaane kasutangi oma kontseptsiooni pakkumises.
Lisaks annan teoreetilises osas ülevaate seente omadustest, kasvatamise 
põhimõtetest ja kasutusvaldkondadest. Eestis on kultuurvormina levinuimad 
šampinjon, austerservik, šiitake ja lõvilakk-korallnarmik. Tõhusaima ravitoi-
mega on viimased kaks – šiitake ja lõvilakk-korallnarmik. Kaevanduses on 
võimalik kasvatada aga ka muid liike, näiteks ainult meditsiinilisi, mida saab 
siis dehüdreerida ja pulbristada. Seenetooteid saab müüa nii Eesti turul kui 
ka eksportida välisriikidesse. Lisaks vaatlesin teoreetilises osas muidki viise, 
kuidas seenetootmise jääke ära kasutada: näiteks pakendite ja kunstnaha 
tootmine, kasutamine väetisena ja reostatud alade puhastamine.

Praktilises osas tegin Estonia kaevandusest 3D mudeli, analüüsisin ruume 
ja valisin plaanist välja väiksema fragmendi edaspidiseks tööks. Määrasin 
kindlaks, milliseid seenekasvatuse lahendusi hakata kasutama. Välistasin 
šampinjonid, sest nende kasvatamine pole Eestis otstarbekas nii konkurentsi 
kui ka seene vähese ravitoime tõttu.

Enne kasvatusala kavandamist tegin selgeks, milline on seenekasvatuse 
protsess, ja seenekoti näitel analüüsisin selle elutsüklit. Seenekoti elutsükli 
analüüsist ilmnes, et meil on mitmeid võimalusi suunata eelmise protses-
si jäägid uuesti ringlusesse ja lisada seega uut väärtust. Näiteks täidetakse 
seenekott substraadiga, mis koosneb saepurust ja muudest orgaanilistest 
jäätmetest. Pärast saagi korjamist saab substraati kasutada kas mõne uue 
liigi kasvatamiseks, rikastada sellega mulda, valmistada sellest pakendeid või 
põletada kütusena. Seenekasvatusega me n-ö tungime vahele pelletite (saepu-
rugraanulite) ja ahju ahelas: kasutame pelletis sisalduvaid kasulikke aineid 
seente kasvatamiseks ning alles seejärel saadame ahju. Analüüsisin ka kõiki 
teisi seenekoti komponente, integreerisin neid ringmajanduse tsüklisse ja siis 
alustasin kaevanduses seenekasvatuse kavandamisega.
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Edasi tuli läbi mõelda, kuidas tuua substraat maa alla, kus toimub kottidesse 
pakendamine, steriliseerimine, inokuleerimine ja inkubeerimine, ning mil-
listes tingimustes need protsessid toimuvad. Seejärel töötasin välja plaani, 
kuidas toimib seenekottide logistika alade vahel ja pakkusin lahenduse, kus 
saab kasutada laoroboteid. Robotid hõlbustavad inimeste tööd ja kiirendavad 
saagi korjamise protsessi.

Viimases osas kirjeldasin, kuidas näeb välja seenekoti viimane etapp, mis on 
omakorda uus etapp mõnele järgmisele protsessile, kus seenekoti sisu kasu-
tatakse nt pakendite pehmenduste, helisummutatavate paneelide ja teiste 
toodete valmistamisel.

Töö kokkuvõtteks veendusin, et ammendunud kaevandusi saab edukalt kasu-
tada uute tegevusalade loomiseks. Potentsiaalseid kasutusalasid on erinevaid 
ja ammendunud kaevanduste taaskasutuselevõtt mõjutaks positiivselt piir-
konna sotsiaalset elu, lisades uusi äritegevusi ja töökohti. See on eriti ak-
tuaalne praegu, sest Euroopa Liidu toetuse abil on võimalik piirkonda inves-
teerida, et otstarbekalt kasutada ära õiglase ülemineku fondi ressursse. 
Teiseks olen kindel, et seenefarmide rajamine maa-alustesse šahtidesse on 
reaalne lahendus. Selle abil saame täiendada toiduvarusid. Lisaks on Ees-
tis alahinnatud paljude seente mõju, mille ravitoimed on tõestatud. Teatud 
seeneliigid aitavad võidelda vähi ja Alzheimeri tõve vastu, taastavad närvi-
rakke ja aitavad paljus muuski. Nende kasvatamise abil saame anda omapool-
se panuse pikendamaks paljude inimeste elu nii Eestis kui ka väljaspool meie 
riiki.
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SUMMARY

I was inspired to write this thesis by one of the biggest challenges of our time 
— climate change effect and the subsequent food crisis. Most countries of the 
world have begun an active fight against the issues caused by climate chan-
ge and the directives of the European Union require that its member states 
must achieve climate neutrality. The aim of these directives is to decrease the 
use of fossil fuels. For Estonia, this means shutting down all oil shale mines 
which will then remain abandoned.

My aim is to analyze how to use exhausted subterranean mines, while hel-
ping solve relevant issues such as health and food safety.
Climate change is causing floods and heat waves which negatively affect 
agriculture and harvest. Those factors paired with an explosive rise in the 
world population threaten our food safety. We need innovative, safe, and en-
vironmentally friendly solutions.

For centuries, Asian countries have been cultivating mushrooms, which could 
help solve the food crisis thanks to their rapid growth and high nutritional 
value. Mushrooms also have important therapeutic qualities. It is possible to 
cultivate both edible and medicinal mushrooms, which would dissipate the 
production risks.

The thesis consists of two parts - theoretical and practical.
In the theoretical part, I researched and analyzed the structure of the mines 
and the cultivation processes and qualities of the mushrooms.

I learned how the mines are constructed, what processes take place the-
re, and explored whether it is more practical to shut down the mine and 
abandon it or to find new solutions for reusing the underground shafts. 
Mountain engineers have analyzed the same questions and research shows 
that simply abandoning the mine can make it more dangerous over time: 
it can collapse and injure people who have ventured out to the unguarded 
areas. Mines need to be regularly inspected, maintained and drained. If shaf-
ts are filled with water, it can go deep into the ground and end up in people’s 
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wells. Another theory suggests that shaft poles in the water will weaken over 
time and cause more collapses. Therefore, it is much more beneficial to find 
another function to a mine, rather than to simply abandon it.
Mined areas are large, many mines have already been shut down and floo-
ded. Mine “Estonia” is the largest oil shale mine in Estonia and in the world, 
and I have used its plans for my concept proposal.

In addition, in the theoretical part, I give an overview of the characteristics 
of mushrooms, the principles of cultivation and their applications. In Esto-
nia, the most common mushroom varieties are portobello mushrooms, oyster 
mushrooms, shiitake mushrooms, and lion’s mane. The two latter ones also 
have the best therapeutic qualities. However, it is possible to cultivate other 
species in the mines as well, for medical purposes only, to be dehydrated and 
powdered later. Mushroom products can be sold on the Estonian market as 
well as exported abroad. In the theoretical part I also explored other oppor-
tunities on how to use production leftovers: they can be used for the produc-
tion of packaging materials and synthetic leather, as a fertiliser and to clean 
up polluted areas.

In the practical part of the thesis, I created a 3D-model of the Estonia mine, 
analyzed the space and picked out a smaller fragment of the blueprint for 
future work. I determined which cultivation solutions should be employed. I 
excluded champignons, because there is too much competition in Estonia, but 
also their therapeutic qualities are rather low.

Before designing the cultivation area, I studied the process of mushroom cul-
tivation and analyzed its lifecycle with a mushroom spawn bag. The analysis 
showed that there are many ways in which we can recycle the scraps from the 
previous process and thus add new value.

For example, a mushroom spawn bag is filled with a substrate consisting of 
sawdust and other organic waste. After harvesting, the substrate can either 
be used to grow a new species, to enrich soil, to make packaging, or burned as 
fuel.
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Mushroom cultivation allows us to “bridge the gap” between the pellets (saw-
dust pellets) and the furnace: we use the useful substances in the pellets to 
grow the mushrooms and only then send them to the furnace. I also analyzed 
the other components of the spawn bag, integrated them into the circular 
economy cycle, and then started designing a mushroom cultivation area in 
the mine.

Next, I had to figure out how to bring the substrate underground, where it 
will be packaged into bags, sterilized, inoculated, and incubated and how all 
these processes will take place. I then developed a plan for how the logistics 
of the fungal bags would work between the sites and proposed a solution whe-
re storage robots could be used. The robots facilitate the work of humans and 
speed up the harvesting process.

In the last section, I described what the final stage of the spawn bag will look 
like, which in turn will be a new stage for some of the next processes where 
the contents of the bag will be used e.g. in the manufacture of packaging cus-
hioning, soundproof panels and other products.

In conclusion, I found that exhausted mines can be successfully used to 
establish new activities. There are a variety of potential uses, and the re-use 
of abandoned mines would have a positive impact on the social life of the 
region, adding new business and jobs. This is particularly topical now, as EU 
support will allow investment in the region to make good use of the resources 
of the Just Transition Fund. 

Secondly, I am certain that creating mushroom farms in the underground 
shafts is a feasible solution. It will allow us to increase food supplies. In ad-
dition, the effects of many mushrooms with proven therapeutic qualities 
are quite underrated in Estonia. Certain mushrooms help fight cancer and 
Alzheimer’s disease, restore neural tissue, and do many other things. By 
cultivating them, we can contribute to prolonging the lives of many people in 
Estonia and beyond.
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