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1. MÄEERALDISE KASUTAMISE EESMÄRK JA SELLE SAAMISE
VAJADUSE PÕHJENDUS
Avalor Invest OÜ taotleb maavara kaevandamise luba täitekruusa kaevandamiseks
Veadla kruusakarjääris Veadla kruusamaardla aktiivse tarbevaru 1. ploki piires, mille
varu (122 tuh.m3) on Maa-ameti peadirektor 21.05.2019 käskkirjaga 1-17/19/1237
kinnitanud.
Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa (pindala 5,40 ha) asuvad Lääne-Viru
maakonnas Vinni vallas maaüksusel Karja-Kõrtsi (kat. tunnus 90001:003:0610).
Mäeeraldise keskosa geograafilised koordinaadid on: 59o13`37’’ pl ja 26 o20’53’’ ip
(Eesti baaskaart, leht 6432).
Karjääri kruusa looduslikul kujul ja sellest valmistatud toodangut (veeriste
purustamisel saadud killustikku) kavatsetakse kasutada piirkonna teede ehitusel ja
üldehitustöödel.

2. MÄEERALDISE MAA-ALA JA SELLE LÄHIÜMBRUSE KIRJELDUS
Taotletav Veadla karjäär asub metsamaal, kus tehtud lageraiet (joonis 1). Põhja poole
jääb Tuleviku ja Koolipõllu, lõuna poole Karjaveski ja edelasse Lillepõllu maaüksuse
haritav maa. Ida pool asub farmihoonetega Farmi maaüksus, lääne pool tootmismaaga
Kartulihoidla ja Pumpla maaüksus. Pumpla maaüksusel asub puurkaev (katastri nr
2917), mille kaitsevööndisse taotletav mäeeraldis ei ulatu. Põhja pool asub kohalik
kruuskattega Neemo tee nr 9001168, mille kaitsevööndisse taotletav mäeeraldis ei
ulatu. Mäeeraldise loodenurgast ligikaudu 0,35 km kaugusele jääb mustkattega
Vilgu-Väike-Maarja kõrvalmaantee nr 17207. Mäeeraldisest vahetult lõuna ja ida pool
asub elektri õhuliin KADILA:KU0 (kuni 20 kV), mille kaitsevööndisse mäeeraldis
samuti ei ulatu. Kadila külakeskus jääb ca 0,5 km loode poole. Lähimad elamud
Regimaja ja Veskikodu maaüksusel jäävad ca 0,35 km kaugusele, vastavalt loodesse
ja edelasse. Taotletaval teenindusmaal ega selle vahetus läheduses ei asu
looduskaitsealuseid üksikobjekte ega kaitsealasid. Teenindusmaal puuduvad ehitised
ja kommunikatsioonid.
Teenindusmaa asub madalal ida-läänesuunalisel seljandikul, kus maapinna absoluutne
kõrgus jääb 115–120 m vahemikku. Kõrgem on maapind seljandiku keskosas.
Mäeeraldis jääb ulatuslikule Pandivere ja Adavere–Põltsamaa nitraaditundlikule alale,
kus pinnakate on suhteliselt õhuke ja põhjavesi nõrgalt kaitstud. Vähemalt 5 km
raadiuses pinnaveekogud puuduvad.

Joonis 1. Ülevaade Veadla maardla (taotletava mäeeraldise – markeeritud beeži
joonega joonise keskel) lähiümbruse maakasutusest, tootmishoonetest, teedest ja
inimasustusest Maa-ameti kitsenduste kaardirakendusel, mille aluseks on 2018. a
maikuu ortofoto.

3. ANDMED GEOLOOGILISTE UURINGUTE KOHTA, MAARDLA
GEOLOOGILINE JA HÜDROGEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS
Veadla maardla 8taotletav mäeeraldis) asub aluspõhjalisel Pandivere kõrgustikul, kus
pinnakattesetete all avanevad Ordoviitsiumi ladestu Pirgu lademe Moe kihistu nõrgalt
savikad lubjakivid. Pinnakattesetted, mis moodustavad lokaalse levikuga idaläänesuunalise seljandiku, koosnevad horisontaalkihilisest ja halvasti sorteeritud,
valdavalt rähksest savikast kruusast. Veadla maardla üldistatud geoloogiline läbilõige
on esitatud tabelis 1.
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Tabel 1
Veadla maardla (taotletava mäeeraldise) üldistatud geoloogiline läbilõige
Kihi nimetus
Muld
Saviliivmoreen,
hallikaspruun, vähese
jämepurdse materjaliga
Kruus, rähkne, savikas,
kohati väga savikas
Lubjakivi

Kihi paksus, m
Min
Maks
0,2
0,3
0,0
0,7

0,8

3,2

0,0

0,0

Geoloogiline indeks

Kasulik kiht

IV
gIIIjr

fIIIjr

+

Kasuliku kihi moodustab rähkne, kohati väga savikas kruus, kus jämepurdne materjal
koosneb valdavalt halvastikulutatud karbonaatsest materjalist (foto 1 ja 2). Samas
esineb kogu lasundi ulatuses ka üksikuid kritalliinnse koostisega hästi ümardatud
munakaid. Savi- ja tolmu (osakeste <0,063 mm) sisaldus jääb keskmiselt alla 20%.
Jämepurdse materjali (>31,5 mm) sisaldus on keskmiselt 46%. Kihipaksus on
väiksem uuringuruumi põhjapoolses osas, jäädes seal 0,8–1,3 m vahemikku ja suurem
seljandiku keskosa piirkonnas, jäädes seal 2,6–3,2 m vahemikku. Kogu kruusakiht
jääb põhjaveetasemest kõrgemale. Vahetult lääne pool asuva puurkaevu nr 2917 passi
andmetel jääb põhjaveetase 107 m abs. kõrgusele ehk maapinnast 8 m sügavusele.
Maapind puurkaevu asukohas jääb 115 m abs. kõrgusele. Kruusakihi lamami abs.
kõrgus on väiksem maardla lõuna- ja lääneosas, jäädes seal 112,6–113,9 m
vahemikku ja kõrgem maardla kesk- ja põhjaosas, jäädes seal 114,5–116,2 m
vahemikku.

4. MAAVARA KVANTITATIIVNE JA KVALITATIIVNE ISELOOMUSTUS,
VÕIMALIKUD KASUTUSALAD
Taotletava Veadla kruusakarjääri mäeeraldise piiresse jääb Veadla maardla 1. plokk,
milles täitekruusa maht on 122 tuh.m3 ja millel asuva katendi (keskmine paksus
0,6 m) maht 30 tuh.m3, millest mulla maht moodustab 11 tuh.m3. Kruusavaru jääb
täies ulatuses põhjaveetasemest kõrgemale.
Täitekruusa 1. plokis on 13 lõimiseanalüüsi kaalutud keskmiste põhjal osakeste
läbimõõduga üle 31,5 mm sisaldus 29–65% (keskmiselt 46,3%) ja savi- ning
tolmuosakeste (<0,063 mm osakeste) sisaldus 12,0–28,2% (keskmiselt 18,6%). Liiva
sisaldus (osakesi 0,063–2,0 mm) on 7,0–25,8% (keskmiselt 14,0%) ja kruusa sisaldus
(osakesi 2,0–20 mm) 9,0–25,0% (keskmiselt 13,5%). Materjali, mille sisaldus on üle
20 mm (hõlmab nii kruusa kui ka veeriseid ja munakaid), sisaldus on 34,0–71,0%,
keskmiselt 53,9%. Veerised ja munakad on valdavalt karbonaatse koostisega ja
halvasti kulutatud, üksikud kristalliinse koostisega munakad on hästi ümardatud.
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Foto 1. Täitekruus halvasti kulutatud jämepurdse karbonaatse materjaliga Veadla
maardlas.

Foto 2. Täitekruus halvasti kulutatud jämepurdse karbonaatse materjaliga Veadla
maardlas.
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Väljasõelutud jämepurdsest materjalist valmistatud killustiku (fraktsioon 10–14 mm)
purunemiskindlus Los Angelese katsel jääb 26–31 vahemikku. Purunemiskindluse
alusel vastab materjal ehituskruusale esitatavatele nõuetele (LA <35) ja
karbonaatkivimitest valmistatud killustikule esitatavate nõuete järgi on kruusast
valmistatud killustik valdavalt kõrgemargiline (LA piir kõrge- ja madalamargilise
killustiku vahel on 30).
Killustiku külmakindlus iseloomustab materjali omadust taluda veega immutatult
korduvat külmumist ja ülessulamist. Veadla kruusast väljasõelutud jämepurdsest
materjalist valmistatud killustiku (fraktsioon 8–16 mm) kaalukadu külmutamisel jäi
vahemikku 0,6–1,0%, mis annab killustikule kategooria F1 (nõue kaalukadu ≤ 1).
Seega on Veadla maardla materjalist valmistatud killustik külmakindluse poolest
kõrgemargiline.
Kõrge savi- ja tolmuosakeste sisaldusega ja jämepurrurohket materjali saab kasutada
täitematerjaline ehitusaluste täiteks, kus materjali filtreeruvad omadused pole
esmatähtsad. Jämepurdse materjali väljasõelumisel ja purustamisel saadav killustik on
senistele katsetustele tuginedes kvaliteetne.

5. KAVANDATAV
KAEVANDAMISTEHNOLOOGIA,
KATENDI
LADUSTAMINE JA KASUTAMINE, KAEVANDAMISJÄÄTMETEST
Mäetehnilised tingimused Veadla kruusakarjääri mäeeraldisel asuva täitekruusa
kaevandamiseks on lihtsad, sest kattekiht on õhuke, kogu kruusalasund asub
põhjaveetasemest kõrgemal ja põhja pool, ligikaudu 30 m kaugusel, kulgeb kohalik
tee, millele saab karjääri alalt rajada väljasõidu. Tee on kruuskattega ja vajab
raskeveokite tarbeks tugevdamist – materjali selleks saab Veadla karjäärist.
Ligikaudu 350 m kaugusele lääne poole jääb mustkattega Vilgu-Väike-Maarja
kõrvalmaantee nr 17207.
Arvestades geoloogilisi, keskkonnakaitselisi ja mäetehnilisi tingimusi, peaks
kaevandamisel järgima alljärgnevat tehnoloogilist skeemi. Esmalt juuritakse kännud.
Maavara kaevandamiseks kooritakse järk-järgult katend, mis koosneb mullast ja
kohati õhukesest moreenpinnasest. Katendi koorimist alustatakse mäeeraldise
põhjaservast ja liigutakse lõuna poole. Katend vallitatakse (muld ja moreenpinnas
eraldi) ja peale maavara etapiviisilist lamamini väljamist laotatakse paljanduvale
paekivile – esmalt moreenpinnas, seejärel mullakiht. Sellega on kaevandatud
piirkonnad ette valmistatud korrastamiseks, mille suund võiks olla metsamaa
taastamine. Maavara kaevandatakse pöördkopp ekskavaatoriga ühe kaeveastanguga.
Juhul kui kavatsetakse looduslikku täitekruusa mäeeraldisel töödelda, tuuakse aegajalt kohale mobiilne töötlemissõlm, millega materjali sõelutakse ja jämepurdne
materjal purustatakse sobivateks killustikufraktsioonideks. Juhul kui väljasõelutud
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peenosis (aleuriit, savine liiv) kasutust ei leia, saab sellega edukalt mäeeraldist
korrastada, mille tulemusena muutub paepealne pinnakate tüsedamaks.
Enne kaevetööde alustamist koostatakse kaevandamise projekt, milles määratakse
täpsem kaevandamise tehnoloogia ja vastavalt mäetööde territoriaalse arengu kavale
määratakse mäetööde ajaline ja ruumiline areng.
Veadla karjääris kaevandamisel on kaevandamisjäätmekava vajalik juhul, kui
kaevandamise käigus tekivad jäätmed jäätmeseaduses § 2 lg 1 ja lg 2 toodud jäätme
mõiste tähenduses: „Jäätmed on mis tahes vallasasi või kinnistatud laev, mille valdaja
on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema. Äraviskamine
tähendab vallasasja kasutuselt kõrvaldamist, loobumist selle kasutusele võtmisest või
kasutuseta hoidmist, kui selle kasutusele võtmine ei ole tehniliselt võimalik,
majanduslikest või keskkonnakaitselistest asjaoludest tulenevalt mõistlik“.
Maavara, konkreetsel juhul kruus ja sellest valmistatud toodang (killustik, sõelmed),
kvalifitseeruvad toodeteks, need kaubastatakse kas terves ulatuses või sõelmed
osaliselt ning kaevandamisjäätmeid ei teki. Mäeeraldise teenindusmaale ladustatud
katend (muld ja moreenpinnas) ning realiseerimata sõelmed on võrdsustatavad
saastumata pinnasega, sest kaevealal ei ole olnud tööstust ega fikseeritud jääkreostust.
Mulda, moreenpinnast ja realiseerimata sõelmeid kasutatakse enne bioloogilist
korrastamist kaevandatud ala täitmisel.
Kuna kaevandatav kruus ja sellest valmistatud toodang realiseeritakse ja
realiseerimata sõelmeid, mulda ning moreenpinnast taaskasutatakse karjääri ala
korrastamisel, siis jäätmeseaduses § 2 lg 1 ja lg 2 toodud jäätme mõiste tähenduses
jäätmeid Veadla karjääris kaevandamise käigus ei teki ja jäätmekava pole vajalik.

6. MÄEERALDISE PIIRID, SÜGAVUS, KAEVANDAMISELE KUULUVAD
VARUD
Taotletava mäeeraldise piirid langevad kokku Veadla kruusamaardla 1. ploki
piiridega. Mäeeraldise ja teenindusmaa (asuvad samades piirides) pindala on 5,40 ha.
Mäeeraldise täitekruusa aktiivne tarbevaru on 122 tuh. m3. Katendi (moreenpinnas,
muld) maht on 30 tuh.m3, sellest mulla maht 11 tuh.m3. Kruusakihi keskmine paksus
on 2,3 m, kattekihi keskmine paksus 0,6 m.
Veadla kruusakarjääri mäeeraldisel kujundatakse välispiiri püsivad nõlvused suhtega
1:1,5. Nõlvatervik on vajalik jätta mäeeraldise 1019 m pikkusele piirile. Mäeeraldise
piirile jäävate uuringupunktide andmetel (graafiline lisa 1) on kruusa ja kattekihi
keskmine paksus seal vastavalt 1,8 ja 0,5 m (kokku 2,3 m).
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Nõlvatervikusse jääva täitekruusa maht:
(2,3*2,3*1,5*1019/2)-(0,5*0,5*1,5*1019/2) =3852 m3 ehk 4 tuh.m3.
Kaevandatava täitekruusa maht on:
122 – 4 = 118 tuh. m3.

7. MÄETÖÖDEGA
SEOTUD
VÕIMALIKUD
NEGATIIVSED
KESKKONNAMÕJUD JA MEETMED NENDE LEEVENDAMISEKS,
MÄEERALDISE JA TEENINDUSMAA KORRASTAMISE KAVA
Veadla kruusakarjääri mäeeraldisele ega selle vahetusse lähedusse ei jää
looduskaitsealasid, kaitsealuseid üksikobjekte ega Natura 2000 alasid. Lähimad
elamud Regimaja ja Veskikodu maaüksusel jäävad ca 0,35 km kaugusele,
teenindusmaast vastavalt loodesse ja edelasse. Kadila külakeskus jääb ca 0,5 km
loode poole. Ida pool asub farmihoonetega Farmi maaüksus, lääne pool tootmismaaga
Kartulihoidla ja Pumpla maaüksus.
Vajalik on, et kavandatava tegevusega (kruusa kaevandamine ja töötlemine)
kaasnevad negatiivsed keskkonnamõjud oleksid piirkonna elanikele ja
loduskeskkonnale võimalikult väikesed.
Müra hinnang
Välisõhus leviv müra on inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus leviv soovimatu
või kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad allikad (atmosfääriõhu kaitse
seadus § 55 lg 2). Müra on ka sotsiaalministri määruse nr 42 Müra normtasemed eluja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise
meetodid § 2 lõige 2 kohaselt inimest häiriv või tema tervist ja heaolu kahjustav heli.
Müra kahjustav toime oleneb heli intensiivsusest (dB) ehk valjusest, sagedusest (Hz),
müra kestusest ja jaotusest (müraekspositsioon tüüpilise tööpäeva jooksul) ning
kumulatiivsest müraekspositsioonist (pikema aja kestel avalduv).
2017. a jõustus uus müra regulatsioon – keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71
Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja
hindamise meetodid. Müra hindamise alused on jõustunud määruses valdavas osas
sarnased varasemas sotsiaalministri määruse nr 42 redaktsioonis tooduga. Siinkohal
on oluline märkida, et uus müra regulatsioon kehtib välisõhus leviva müra osas.
Elamute ja ühiskasutusega hoonete sisese mürataseme normeerimine toimub endiselt
sotsiaalministri määruse nr 42 alusel.
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Mürataseme normeerimisel lähtutakse ajavahemikust (päev (07.00-23.00) ja öö
(23.00-07.00)), müraallikast, müra iseloomust ja välismüra puhul hoonestatud või
hoonestamata ala kategooriast.
Keskkonnaministri määruse nr 71 aluseks oleva atmosfääriõhu kaitse seaduses
määratakse mürakategooriad vastavalt üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele
järgmiselt:
I kategooria – virgestusrajatise maa-alad;
II kategooria – haridusasutuse, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuse ning
elamu maa-alad, rohealad;
III kategooria – keskuse maa-alad;
IV kategooria – ühiskondliku hoone maa-alad;
V kategooria – tootmise maa-alad (keskkonnaministri määruses nr 71
normeerimata);
VI kategooria – liikluse maa-alad (keskkonnaministri määruses nr 71
normeerimata).
Veadla kruusakarjääris kavatsetakse mäetöid teha päevasel ajal. Mäetöödeks (maavara
kaevandamine, laadimine) kasutatakse ekskavaatorit, mille helivõimsustase (LwA) on
vahemikus 105…110 dB. Kui looduslikku materjali kavatsetakse töödelda (purustada
ja sorteerida), tuuakse aeg-ajalt karjääri mobiilne purustus-sorteerimissõlm
(helivõimsustase vahemikus 105…110 dB) ja frontaallaadur (helivõimsustase
vahemikus 100…110 dB). Viimasega veetakse töödeldud materjali puistangusse ja
laetakse sealt veokitele.
Müratase ehk helirõhutase (LpA) on helivõimsustaseme (LwA) ja kauguse (r)
funktsioon, s.t müratase sõltub müraallika ja vastuvõtja vahelisest kaugusest ning
allika helivõimsustasemest. Teades kaugust müra tekitajast (r1) ning sellel kaugusel
olevat mürataset (Lp2), saab arvutada mürataseme (Lp1) suvalisel kaugusel (r2) müra
allikast järgmise valemiga:
Lp1 = Lp2 + 20log10(r1) – 20log10(r2)
Lp2 – masina poolt tekitatav müratase mõõdetud kaugusel, dB;
r1 – mõõtmise kaugus müraallikast, m;
r2 – arvutatava mürataseme kaugus müra allikast.
Selle kohaselt on ekskavaatori põhjustatud maksimaalne müratase 100 m kaugusel:
Lp1 = 82 + 20log10(15) – 20log10(100) = 44 dB, kus arvutuse aluseks on müra
allikast 15 m kaugusel mõõdetud helirõhutase, väärtusega 82 dB. Mürataseme
tuletamise valem eeldab vaba helivälja tingimusi ehk tasast maapinda ilma
haljastuse ja reljeefita. Kui karjääris töötab samaaegselt nii ekskavaator kui ka
töötlemissõlm, mille helivõimsustase on võrdne, siis lisandub (vastavalt joonisele)
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suurimale müra allikale ~3 dB, kolmanda müraallika olemasolul ~2,5 dB. Reaalselt ei
tööta müraallikad kõik ühes punktis.
Veadla kruusakarjääri lähiala käsitletakse kui II kategooria ala, kus tööstusmürale
kehtivad järgmised piirväärtused: päevasel ajal 60 dB ja öisel ajal 45 dB. Mäetöid
kavatsetakse teha päevasel ajal. Eeltoodu põhjal ei ületa müratase mingil juhul Veadla
mäeeraldisele lähimate elamute juures, mis jäävad kavandatava karjääri piirist 0,35
km kaugusele, keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 toodud II kategooria ala
päevase aja piirväärtuseks olevat 60 dB.
Praktika on näidanud, et väga efektiivseks müra leviku tõkestajaks väljapoole karjääre
on osutunud katendivallid. Ka Veadla karjääri puhul oleks otstarbekas paigutada
katend valli esmajoones teenindusmaa edelapiirile, vajadusel ka läänepiirile
lõikudesse, kus müra levikut tõkestavad objektid (konkreetsel juhul tootmishooned)
puuduvad.
Õhusaaste ja vibratsiooni hinnang
Kruusa kaevandamisel, töötlemisel ja transpordil on praktiliselt ainsaks arvestatavaks
välisõhku saastavaks teguriks tolmuosakesed ehk PM-sum). Kaevandamise protsessis
tekib õhku paiskuvaid osakesi kruusa töötlemisel purustus-sorteerimissõlmes,
materjali laadimisel ja karjäärisisesel transpordil vaid kuival ajal.
Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused ning hindamispiirid on kehtestatud
keskkonnaministri 27.12.2016 määrusega nr 75. Osakeste ühe tunni keskmiseks
piirväärtuseks on kehtestatud 500 µg/m³.
Kuna lähimad elamud asuvad 0,35 km kaugusel, pole tõenäoline, et karjääri
tegevusega kaasnev vähene tolm (õhusaaste) sealses elukeskkonnas õhu kvaliteeti
halvendaks. Elamute suunale karjääri piirile rajatavad katendivallid on lisaks müra
levikule ka õhusaastet piirava funktsiooniga. Õhusaaste leviku minimeerimiseks
tuleks kuival ajal töötades vajadusel karjääri siseteid kasta.
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Materjali väljaveoks mustkattega Vilgu–Väike-Maarja kõrvalmaanteele nr 17207
saaks kasutada kruuskattega Neemo teed nr 9001168. Tee kasutamise ajal tuleks seda
kuival ajal kemikaalidega töödelda, et hoida tolmuheide normide piires.
Karjääritöödeks kasutatavale tehnikale on seatud vibratsiooni piirnormid juba
valmistajatehases (tulenevalt ka töötervisohu nõuetest). Läbi ei viida lõhkamisi, seega
olulist vibratsiooni tekkimist kavandatava tegevuse elluviimisel ette näha ei ole.
Ülenormatiivset ega hoonetele kahjustusi tekitavat vibratsiooni ei teki ka karjääri
vahetus läheduses.
Hinnang mõjust põhjaveele
Veadla karjääri varu asub põhjaveetasemest kõrgemal ja kaevandamine ei mõjuta vee
taset. Selleks, et ei kahjustataks vee kvaliteeti, tuleb tehnika hooldamist ja remonti
teha selleks kohandatud alal. Karjääris peavad olema vahendid õli ja naftaproduktide
lekkimisel tekkiva reostuse likvideerimiseks.
Korrastamine ja selle eeldatav maksumus
Keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõuetest kinnipidamise korral ei kahjusta mäetööd
piirkonna ökoloogilisi tingimusi. Varu ammendamise käigus korrastatakse karjääri
madalad nõlvad ja põhi. Karjääri on keelatud prügi ladustada. Kaevandamise käigus
tootmisjäätmeid ei teki.
Peale kruusa kaevandamist kujundatakse ala metsamaaks (graafiline lisa 3). Karjääri
korrastamine tehakse korrastamisprojekti alusel, mille kiidab heaks Keskkonnaamet.
Korrastamistööde maksumuse hulka ei kuulu katendi koorimine, selle vallitamine,
kruusa kaevandamine ja kaevandamise käigus jooksvalt püsiva kaldega nõlvade
kujundamine. Need tööd kuuluvad kaevandamisprotsessi hulka. Korrastamise käigus
kasutatakse varasemalt kooritud mulda ja moreenpinnast kaevandatud ala
tasandamiseks ja maapinna tõstmiseks. Peale mullapinna silumist istutatakse mets.
Arvestades seniste karjääride korrastamise kogemusi, korrastamiseks vajalike tööde
ning vahendite mahtu, jäävad karjääri ala (koos teenindusmaaga 5,4 ha) eeldatavad
korrastamiskulud 2019. a hindade juures 10 tuhande euro piiridesse.

KASUTATUD MATERJALID
Keskkonnaministri 23.01.2017 määrus nr 4 „Üldgeoloogilise uurimistöö loa,
geoloogilise uuringu loa ja maavara kaevandamise loa taotluse esitamise kord ning
taotluse vorm ja täpsustatud nõuded taotluse kohta ning üldgeoloogilise uurimistöö
loa ja maavara kaevandamise loa vorm“ (RT I, 25.01.2017, 10).
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Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 75 „Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused
ning hindamispiirid“ (RT I, 29.12.2016, 44).
Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja
mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ (RT I, 21.12.2016, 27).
Maa-ameti kaardiserver, 2019.
Põldvere A jt, 2019. Veadla uuringuruumi kruusa varu geoloogiline uuring. EGF
9089.
Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal,
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ (RT I,
08.02.2017, 4).
Sotsiaalministri 17.05.2002 määrus nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“.
Vabariigi Valitsuse 12.04.2007 määrus nr 109 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja
vibratsiooni mõõtmise kord“ (RT I, 2007, 34, 215).

Koostatud: 05.06.2019
Koostaja:
Ain Põldvere /allkirjastatud digitaalselt/
diplomeeritud geoloogia- ja mäeinsener, keskkonnamõju hindamise ekspert
(Maavarauuringud OÜ)

Kaeveloa taotleja: Heini Põder /allkirjastatud digitaalselt/
Avalor Invest OÜ juhatuse liige
Palume kaevandamise luba väljastada digitaalselt meiliaadressile avalorinvest@hot.ee
Märkus: lisaks kaevandamise loa taotlusele (taotluse vorm, seletuskiri, graafilised
lisad pdf failidena ja paberkandjal) esitatakse pdf failidena Veadla uuringuruumi
geoloogilise uuringu aruanne (seletuskiri ja graafilised lisad) ning MapInfo failidena
Veadla kruusakarjääri mäeeraldis ja teenindusmaa (ala tüüpi) ja maapinna ning
lamami kõrgusjooned (joon tüüpi).
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KORRALDUS
21. mai 2019 nr 1-17/19/1237
Lääne-Viru maakonna Veadla
kruusamaardla registrisse kandmine
Maavarauuringud OÜ esitas Avalor Invest OÜ volitusel Maa-ametile Veadla uuringuruumi
piiresse jääva täitekruusa aktiivse tarbevaru arvele võtmise aruande (saabunud 26.04.2019, kirja
registreerimise nr 9-3/19/7231). Aruanne on koostatud geoloogilise uuringu tulemuste põhjal
(Keskkonnaamet on 05.06.2017 andnud geoloogilise uuringu loa nr L.MU/329242).
Maavaravaru on arvutatud plokis (aruandes 1. plokk), mis paikneb Lääne-Viru maakonnas Vinni
vallas Veadla külas eraomandisse kuuluval kinnisasjal Karja-Kõrtsi (katastritunnus
90001:003:0610).
Geoloogiline uuring on läbi viidud lähtudes 17.12.2018 vastu võetud ja 22.12.2018 jõustunud
keskkonnaministri määrusest nr 52 „Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise
uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi,
järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta
maavarana arvelevõtmiseks“. Uuritud maavara vastas täitekruusa kasutusala määramise nõuetele.
Maa-amet keskkonnaregistri maardlate nimistu volitatud töötlejana on aruande läbi vaadanud ning
nõustub aruande alusel kandma maavara maardlana keskkonnaregistrisse.
Keskkonnaregistri seaduse § 4 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 27.05.2003 korralduse nr 333
„Keskkonnaregistri volitatud töötleja määramine“ punktide 2 ja 3, keskkonnaministri 13.01.2005
määruse nr 2 „Keskkonnaregistri pidamise täpsustatud kord“ § 29, maapõueseaduse § 21 lõigete
1 ja 2 ning § 23 lõigete 2 ja 6, keskkonnaministri 17.12.2018 määruse nr 52 „Üldgeoloogilise
uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi,
metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva,
lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks“ § 9 lõike 6 ja § 45
lõike 2 ning keskkonnaministri 02.05.2016 määruse nr 7 „Maa-ameti põhimäärus“ § 6 lõike 2
punkti 18 alusel:
1.

Otsustan kanda Maavarauuringud OÜ poolt koostatud aruande „Veadla uuringuruumi
kruusa varu geoloogiline uuring“ alusel seisuga 01.04.2019. a keskkonnaregistri maardlate
nimistusse Veadla uuringuruumi piires arvutatud täitekruusa aktiivse tarbevaru pindalal 5,40
ha – 122 tuh m3 (1. plokk).

2.

Kanda Veadla uuringuruumi piires arvutatud varu keskkonnaregistri maardlate nimistusse
Veadla kruusamaardlana.

3.

Korraldus teha teatavaks OÜ-le Avalor Invest, OÜ-le Maavarauuringud, Keskkonnaametile,
Vinni vallavalitsusele.

Korralduse peale on võimalik esitada vaie Maa-ametile haldusmenetluse seaduses sätestatud
tähtajal, tingimustel ja korras või kaebus halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud tähtajal, tingimustel ja korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tambet Tiits
peadirektor
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