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Miks IVIA? 
•  Miks töötab IVIA innovaatiliste arendusprojektidega, kui Ida-Viru 

tugevus on traditsiooniline tööstus? 
•  Majanduse mitmekesistamine 
•  Põlevkivisektorist sõltuvuse vähendamine 
•  (Välis)investorite huvi elukeskkonna parandamise vastu 
•  Kirg ja visioon 

•  Miks tööstusalade arendaja räägib agro-innovatsioonist? 
•  Vaatame ja analüüsime ressursse nii maakonnas kui laiemalt 
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Orchid City 



Uut tüüpi elumudel – Orchid City 
Orchid City is a blueprint for a fully self-sustaining city, where all social, environmental, financial, 
and material needs are met. It's an open community, full of interaction with the rest of the world 
and an inspiring place that offers a new perspective to a healthy, exciting, affordable, and livable 
future. While Orchid City functions fundamentally different from anywhere else, Orchid City is a 
place we can build and realize today. 
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Erineva suurusega kogukonnad 
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•  Toidutootmine 
•  Töökohad 
•  Haridus 
•  Kogukonna 

kaasamine 
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Tööstussümbioos 



Tööstussümbioos https://ringmajandus.envir.ee/et/

toostussumbioos 
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•  Alates 1972 
•  Ressursivahetus – energia, vesi, jäätmed, 

biomass ja etanool 
•  Soojus osaliselt elektrijaamast 
•  9 organisatsiooni koostöö (era + avalik) 
•  Veesääst 95 % 
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Kalundbog, Taani http://www.symbiosis.dk/en/ 

https://youtu.be/Ism7NdQe94I 



Auvere Agropark 
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•  Rekultiveeritud Narva karjääri alade 
kasutuselevõtt - 1500 ha 

•  Naabruses veeressurss 
•  Auvere jaama soojusenergia kütteks, 

basseiniveeks, kastmisveeks  
•  Elektri otseliinide rajamise võimalus 
•  CO2 kasutuselevõtt  
•  Tuhk – komponent väetiste tootmisel 
•  330 kV alajaam – võimalus suuremahuliste 

alternatiivenergia projektide jaoks 
•  Mastaabiefektist tulenevad ringmajanduse 

lahendused 



•  Luua majanduslikult edukas tööstuspark, mis on 
eeskujuks keskkonnasäästlike ja innovaatiliste 
lahendustega 

•  Luua piirkonda pikaajalised ja kõrge väärtusega 
töökohad 

•  Suurendada piirkonna toiduga kindustatust ja 
toidujulgeolekut (food resilience & food security) 

•  Suurendada jäätmete kasutuselevõttu ning vähendada 
jäätmete teket 

•  Suurendada piirkonna jätkusuutlikku majandamist 
•  Suurendada endise kaevandusala loodusväärtust ja 

bioloogilist mitmekesisust 
•  Tugevdada kohalikku ettevõtluskeskkonda 

(välis)investeeringute kaudu 
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Eesmärgid ja ambitsioon 



16 



17 



Agropargi ajakava 
•  2019 algas ettevalmistus, tutvustamine huvigruppidele - Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, MKM, 

EAS, Enefit Power, IVOL, IVEK, Maaülikool, Taltech, Tartu Ülikool, Hollandi saatkond 
•  Detailplaneeringu (DP) eskiislahendus koostatud 
•  Eel - teostatavus-Tasuvus Analüüs (TTA) koostatud 
•  DP ja KSH koostamise rahastamine MATA programmist 
•  Algatamise taotlus esitatud 17.10.2019 
•  DP ja KSH koostamine algatatud 25.07.2020 – 9 kuud! 
•  DP + KSH 2020-2022 (24 kuud) + põhi TTA + võrgustike ülesehitamine 
•  Maa omandiküsimuste lahendamine 2023 (6 kuud) 
•  Taristu projekteerimine 2024 (6 kuud) 
•  Katastritoimingud 2024 (3 kuud) 
•  Taristu finantseerimine + riigihanked 2024 (3 kuud) 
•  Taristu ehitus 2024-2025 (12 kuud) 
•  Turundus 2024+ 
•  Ettevõtete investeeringud 2025+ 
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Tänan!  
Nele Rogenbaum 
nele@ivia.ee 
53020109 


