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Arvamuse andmine Haava III kruusakarjääri
mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa
muutmise taotluse ja korralduse eelnõu kohta

Lemminkäinen Eesti AS taotleb Keskkonnaametilt (taotlus registreeritud 16.06.2017 kirjana nr
12-2/17/7479) kaevandamisloa nr L.MK.LV-205644 muutmist. Keskkonnamet oma 27.07.2017
kirjaga nr 12-2/17/7479-3 küsib Vinni vallalt arvamust Haava III kruusakarjääri mäeeraldise
maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta (eelnõud olid
lisatud).
Maapõueseaduse § 49 lg 6 kohaselt, kaevandamisloa andja saadab kaevandamisloa taotluse ning
taotluse kohta antava haldusakti eelnõu arvamuse saamiseks kavandatava kaevandamiskoha
kohaliku omavalitsuse üksusele, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kahe kuu jooksul taotluse
kohta antava haldusakti eelnõu saamisest arvates.
Vinni Vallavolikogu 05.10.2017 istungi päevakorras oli nimetatud Haava III kruusakarjääri
kaevandamise loa muutmise kohta arvamuse andmine. Küsimust arutati, kohapeal andis selgitusi
Lemminkäinen Eesti AS esindaja. Otsuseni ei jõutud. Vinni Vallavalitsus taotles 17.10.2017
kirjaga nr 6-3/49-3 Keskkonnaametilt arvamuse andmiseks tähtaja pikendamist. Keskkonnaamet
nõustus tähtaja pikendamisega ning määras uueks tähtajaks 16.12.2017.
Järgnevalt selgitame sisulisi asjaolusid:
Lemminkäinen Eesti AS taotleb nimetatud kaevandamisloa muutmist Haava III kruusakarjääris, et
hõlmata mäeeraldisega lamamis paiknev aktiivse tarbevaru plokk 14 ja korrigeerida
kaevandamisloale kantud aktiivse tarbevaru plokkide 5 ja 6 maavara koguseid. Olemasolev
kaevandamisluba kehtib kuni 08.01.2021. Lemminkäinen Eesti AS loa täiendavat pikendamist
esitatud kaevandamisloa taotluse alusel ei taotle.
Haava III kruusakarjääri mäeeraldis asub Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Vana-Vinni külas
riigile kuuluval kinnistul katastriüksusel „Severi“ (registriosa number 4420831, katastritunnus
90001:001:0702), mille omanik on Aktsiaselts Talter (endine Lemminkäinen Eesti AS ärinimi).
Arendaja soovib muuta eelnevalt kaevandamistöödega avatud karjäärile väljastatud maavara
kaevandamise luba, mis ei ole ammendatud ega korrastatuks tunnistatud. Olemasoleva mäeeraldise
pindala on 4,40 ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 5,09 ha.

Haava III kruusakarjääris teostati täiendav geoloogiline uuring, et selgitada maavara lasumise
piirjooni. Varasem geoloogilise uuringu uuringupunktide võrgustik oli liialt suurte vahedega,
mistõttu lamami kõrgusjoon ei vastanud tegelikkusega. 2016.a uuringu käigus lisandus
ehituskruusa aktiivne tarbevaru plokk 14. Täiendav varu tekkis, kuna 2008. a uuringu käigus ei
jõutud lamamini (lubjakivini), mistõttu maavara kiht jäi täies ulatuses uurimata.
Teostatud on
kavandatava tegevuse keskkonnamõju eelhinnang. Peamiseks keskkonda
mõjutavaks teguriteks on maastikupildi visuaalne muutumine ning tolm ja müra. Antud ala puhul
on tegemist varasema karjäärialaga ning jätkuva kaevandamisega maastiku esteetilist väärtust
täiendavalt oluliselt ei kahjustata. Edasise kaevandamisega tagatakse maavaravaru maksimaalne
kasutamine ning ala sihipärane korrastamine. Kruusa kaevandamisel pole lõhkamisi vaja teostada,
seega kruusa kaevandamine ning selle laadimine ei põhjusta vibratsiooni, mis võiks oluliselt
negatiivselt mõjutada karjääris töötavaid inimesi või ümbruskonda. Kavandatud töödega ei kaasne
mõjusid, mis oleksid seotud lõhna, kiirguse, soojuse, valguse või jäätmetekkega.
Natura 2000 võrgustiku alad ja muud kaitstavad loodusobjektid taotletaval mäeeraldisel puuduvad.
Lähim Natura 2000 ala võrgustik asub Vinni-Pajusti maastikukaitsealal ~3 km kaugusel. Jätkuv
kaevandamine Haava III kruusakarjääris suure tõenäosusega lähimat Natura 2000 võrgustiku ala ei
mõjuta.
Keskkonnamõju eelhinnangu alusel ei ole kavandatav tegevus keskkonnamõju hindamise objekt,
kuna kaevandamisega ei kaasne olulist keskkonnamõju, kui selle teostamisel järgitakse kõiki
keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõudeid.
Eelhindamise tulemusena on selgunud, et kaevandamine ei mõjuta väljakujunenud põhjavee
režiimi, kuna kaevandamisel põhjavee taset ei alandata. Vaatamata asjaolule, et mäeeraldisel
looduslik maastik kaevandamisel hävib, on see kvalitatiivselt taastatav hiljem maa-ala
korrastamisega. Korrastamisprojekti koostamisel ilmnes, et mäeeraldisele tekitava veekogu
maksimaalne sügavus oleks üle 2 m.
Maavara kaevandamise loa muutmise taotluses ei ole olemasoleva Haava III kruusakarjääri
mäeeraldise ega teenindusmaa piire pindalaliselt muudetud. Muudetud on vaid Haava III
kruusakarjääri lamami kõrgusjoont.
Lähtudes eeltoodust ja maapõueseaduse § 49 lg 6, Vinni Vallavolikogu otsustab:
1. Vinni Vallavolikogul puuduvad kaevandamisloa L.MK.LV-205644 muutmiseks esitatud
taotlusele ja Keskkonnaameti 26.07.2017 korralduse eelnõule „Maavara kaevandamise
keskkonnaloa muutmine Haava III kruusakarjäärile ning keskkonnamõjude hindamise
algatamata jätmine“ märkused ja vastuväited.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Isikul, kelle õigusi otsusega või haldusmenetluse käigus rikuti, on õigus esitada vaie
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras Vinni Vallavolikogule asukohaga Tartu mnt 2
Pajusti, 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või
toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama, või esitada kaebus Tartu
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tingimustel.
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