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Maavara kaevandamisloa andmine Miti
(Mitikiila, Palupera) kruusamaardla
Miti kruusakarj iiiiri miieeraldisel

I ASJAOLUD
AktsiaseltsKIIRKANDUR (rg-kood 10111516,aadressJiirvekaldatee 1, Harkujiirve ki.ila,
Harku vald, 76902 Harjumaa) esitas Valgamaa keskkonnateenistusele taotluse
(reg 03.07.2008.a nr 42-9-3108131676-1)
ehituskruusakaevandamiseksValgamaal Palupera
vallas kohaliku tiihtsusegaMiti (Mitiktila, Palupera) kruusamaardla (registrikaardi nr 0528)
Miti kruusakarjdiiris. Taotluse kohaselt on kaevandaja aktsiaselts KIIRKANDUR (rg-kood
10111516, aadress Jiirvekalda tee 1, Harkujiirve kiila, Harku vald, 76902 Harjumaa).
Majandustegevuse
registri numberKKA000034, registrissekantud 20.05.2004.a.
Keskkonnaamet algatas kaevandamisloa taotlusele
19.07.2010. a
kirjaga
nrPVV 10-5/3839-13keskkonnam6juhindamise(edaspidi ko KMI\. KMH aruannekiideti
heaks 26.04.2012.a kirjaga nr PVV 6-7/12/6390-13.Vastavalt keskkonnam6juhindamise
tulemustele esitas arendaja 24.05.2012. a muudetud kaevandamisloa taotluse
(reg nr PVV 10 5/20/13876-I).
Taotletavmiieeraldisjiiiib katastriiiksuseleSapi (katastriiiksusetunnus 58201:002:0350,maa
sihtotstarvemaatulundusmaa100%). Maa kuulub Sirje Kasemetsale,kes on 03.07.2008.a ja
teistkordselt 08.05.2012. a andnud n6usoleku aktsiaseltsile KIIRKANDUR oma maa
kasutamiseks tiihtajaliselt 15 aastaks miietddstusmiurna.Tegemist on uue miieeraldisega.
Kaevandamisloataotluse on koostanud Osai.ihingEesti Geoloogiakeskus.Kaevandajakson
aktsiaseltsKIIRKANDUR (majandustegevuseregistri nr KKA000034, registrisse kandmise
kuuptiev 20.05.2004. a). Valgamaa keskkonnateenistuskontrollis taotlusmaterjalening pidas
andmeidpiisavaksloa menetlemiseks.
Miti (Mitiktila, Palupera)Miti II uuringuruumis tehtud geoloogilised uuringud on liibi viidud
geoloogilise uuringu loa nr VALM-022 alusel. Luba on antud aktsiaseltsile KIIRI(ANDUR
ning luba kehtis kuni 18.03.2009. Loa andja oli KeskkonnaministeeriumiValgamaa
Keskkonnateenistus,geoloogilise uuringu tegi OU Eesti Geoloogiakeskus.Geoloogilise
uuringu aruande nimetus: "Miti (mitikiila, Palupera) kruusamaardla Miti II uuringuruumi
geoloogiline uuring Valgamaal (varu seisuga 01.01.2008)". EGF nr 7926. Varud on
kinnitatud keskkonnaministri I 3.06.2008 a. kdskkirjaga nr 724
P6lvamaa
K a l e vri a , 6 4 5 o 3R i p i n a
Tel 799 o9oo,faks'199o9t1
polva@keskkon
naalnet.ee

Valgamaa
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Vabariigi Presidendi 30.12.2008. a otsuseganr 410 kuulutati vdlja Keskkonnaministeeriumi
keskkonnateenistuste,Riikliku I-ooduskaitsekeskuseja Kiirguskeskuse Keskkonnaametiks
iihendamisegaseonduv Vabariigi Valitsuse seaduseja teiste seadustemuutuniseseadus,mille
33
l6ike
1
kohaselt
Keskkonnaministeeriumi
keskkonnateenistused,
$
ja
Riiklik Looduskaitsekeskus
Kiirguskeskus korraldati iimber ning iihendati alates
01.02.2009. a Keskkonnaametiks. Alates 01.02.2009. a on kaevandamisloa andjaks
Keskkonnaamet(edaspidi ka loa andja).
Riigil6iv 3500 krooni (223,69 eurot) on tasutud 30.06.2008.a riigil6ivuseaduse g 9l l6ike I
kohaselt.
Taotlus avalikustati ametlikus vdljaandes Ametlikud
Avalikustamise kdigus seisukohti ei laekunud.

Teadanded 07.07.2008. a

Valga Maaparandusbiirookoosk6lastas 03.07.2008. a kirjaga rr 9-21/133-l Sapi kinnistul,
taotlusestoodud maa-alal (14,70 ha), maavaradekaevandamise.
Vastavalt maapdueseaduse$ 28 l6ikele 3 saatis loa andja 25.07.2008. a (kiri nr 42-93/08/31676-2) Miti kruusakarjiiiiri mdeeraldise kaevandamisloa taotluse ja taotluse kohta
tehtavakorralduseeelndu kohalikule omavalitsuseleawamuse andmiseks.
30.09.2008. a (reg nr 42-9-3/31676-4) esitasid Astuvere kiila elanikud Palupera
vallavalitsuseletaotluse,milles paluti mitte ndustudakaevandamisloaandmisega.
Palupera Vallavalitsus edastas 08.12.2008. a Valgamaa keskkonnateenistusele
PaluperaVallavolikogu 28.11.2008. a otsuse nr I-l/47, milles keelduti maavara
kaevandamiseloa andmisestMiti kruusakarjiiiiris.
Valgamaa keskkonnateenistusteavitas 12.12.2008.a ki{aga w 42-9-3/08/31676-6aktsiaseltsi
KIIRKANDUR Palupera Vallavolikogu keelduvast otsusest ning palus seisukohta loa
jiitkamise menetluseosas.
07.01.2009.a esitasaktsiaseltsKIIRKANDUR PaluperaVallavolikogu 28.11.2008.a otsusele
nr l-l/47 vaide, milles paluti otsus kehtetukstunnistada.
Palupera Vallavolikogu 17.02.2009. a otsuse nr l-l/6 punkti 2.1 kohaselt tunnistati
28.11.2008. a otsus nr l-l/47 kehtetuks ning miirgiti samas, et kdnesolevate karj?iiride
piirkonnas on kavas teha inventuur kaitsealuste liikide ja vddrtuslike elupaikade
selgitamiseks.Vastava ala spetsialistidegaon sdlmitud kokkulepped ja tdddega alustatakse
kevadel, l6petatakset6endoliselt augustis2009.
13.08.2009. a esitas MAQS Law Firm Advokaadibiiroo Keskkonnaametile kirja, milles
miirgitakse, et Palupera vald ei ole seadusesettendhtud kahe kuu jooksul arvamust avaldanud
ning sellega seosespalutakse viiljastada aktsiaseltsileKIIRKANDUR kaevandamislubaMiti
kruusakarjiiiirile.

Keskkonnaametktisis PaluperaVallavalitsuselt teistkordselt arvamustmaavarakaevandamise
loa andmisekohta Miti (Mitiktila, Palupera)kruusamaardlaMiti kruusakarjii?iris31.08.2009.a
(reg nr PW 10-5/09/3839-4) ning mii?iras arvarnuse andmisel tiihtajaks 08.09.2009 a.
Nimetatud tiihtajajooksul PaluperaVallavolikogu arvamustei andnud.
Keskkonnaametedastas2l.09.2O09.a arendajaleja MAQS Law Firm Advokaadibtiroole kirja
(reg nr PW 10-5/09/3839-5) milles teavitas Palupera Vallavolikogu aruamuseavaldamata
jiitmisest ja selgitasmaavarakaevandamiseloa taotluse edasistmenetluskdikuning lubas Miti
kruusakarjiiiiri kaevandamisloa taotluse ja loa vdljaandmise otsuse eelndu saata hiljernalt
25.09.2009.a Eesti MaavaradeKomisjoni arvamusesaamiseks.
Palupera Vallavalitsus edastas30.09.2009.a (reg nr PW 10-5/09/3839-6)vallavolikogu
menetlustoimingu protokolli, mille punkti 3.1. kohaselt ei n6ustuta aktsiasektsile
KIIRKANDUR maavarakaevandamiseloa andmisega.
Keskkonnaametedastas01.10.2009.a Eesti MaavaradeKomisjonile kaevandamisloataotluse
materjalidarvamuseandmiseks(reg nr 10-l/09/29101-l).
05.10.2009. a (reg nr PW 10-5/0913839-7)edastas Palupera Vallavalitsus volikogu
menetlustoimingu protokolli, mille punkti 3.1. kohaselt ei ndustuta aktsiasektsile
KIIRKANDUR maavarakaevandamise loa andmisega.
Eesti Maavarade Komisjoni 20.10.2009. a istungi protokollilise otsuse m 09-223 kohaselt
otsustasEesti Maavarade Komisjon v6tta kiisimuse arutlusele piirast seda,kui on selgitatud,
kas aktsiaselts KIIRKANDUR soovib maavara kaevandamise loa taotluse menetlemist
jiitkata.
ll.l2.2009. a saabus Keskkonnaametile Keskkonnaministeeriumilt kiri (reg nr PW l05109/3839-8),kus selgitati, et aktsiaseltsi KIIRKANDUR lepinguline esindaja MAQS Law
Firm Advokaadibtiroo OU esitas Keskkonnaministeeriumile kirja, milles n6uab Miti
(Mitiktila, Parulepa) kruusamaardla Miti kruusakarjiiiiri maavara kaevandamise loa
menetlernise jiitkamist ja Palupera valla viiljastatud digusvastase arvamuse tdhelepanuta
jiitmist ning palutakse saata Keskkonnaministeeriumile k6ik Miti kruusakarjaari maavara
kaevandamise loa taotluse materjalid. 22.12.2009. a edastas Keskkonnaamet
Keskkonnaministeeriumilektisitud materjalid.
Eesti MaavaradeKomisjoni 20.04.2010.a. istungi protokollilise otsusenr 10-106 kohaselt ei
ndustunud Eesti Maavarade Komisjon maavara kaevandamiseloa andmisega aktsiaseltsile
KIIRKANDUR, kuna ei ole algatatud keskkonnam6jude hindamist, mis on kohustuslik
tulenevalt keskkonnam6ju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse $ 6 l6ike 1
punktidest28 ja35.
16.06.2010. a (reg nr PVV l0-5/10/3839-11) esitas Keskkonnaamet aktsiaseltsile
KIIRKANDUR keskkonnam6juhindamisealgatamiseotsuseeeln6u Srakuulamiseks.

Suuline iirakuulamine toimus 28.06.2010. a Keskkonnaameti P6lva-Valga-V6ru regiooni
Valga kontoris, kus osalesid aktsiaseltsiKIIRKANDUR esindajad(Tiit Ploom, Aare Mark ja
Kalev Ollo) .ja Keskkonnaameti spetsialistid (Meelis Jiirvaniigi, Aulis Saarnits ja
Kairid Leks). Arakuulamisel selgitati kaevandamiseloa taotlejale keskkonnamdju hindamise
algatamise p6hjusi ning aktsiaselts KIIRKANDUR soovis oma arvarnusekeskkonnam6ju
hindamise algatamiseotsusekohta saatakirjalikult.
07.07.2010.a saatis aktsiaseltsKIIRKANDUR Keskkonnaametileki{a (kiri reg nr PW 105/10/3839-12), milles n6ustus pdhimdtteliselt keskkonnam6ju hindamise algatamisega,kuid
palus teostadahindamine ekspertarvamuseletoetudeskoos avaliku aruteluga,kuna menetlus
on veninud arendajastsdltumatutelasjaoludel.
Keskkonnaamet algatas keskkonnamdjude hindamise Miti
(Mitikiila,
Palupera)
kruusamaardlaMiti kruusakarjiidis 19.07.2010.a kirjaga nr PW l0-5/10/3839-13.
Pdrast KMH aruande heakskiitmist esitas aktsiaselts KIIRKANDUR 24.05.2012. a
(regnrPW
10-5/12/13876-l) Keskkonnaametile vastavalt KMH tulemustele muudetud
kaevandamisloa taotluse. Taotlusest jdeti viilja esialgselt planeeritud pdhjaveetasemest
allapoolejdiiva maavaravaru kaevandamine.
02.07.2012. a kirjaga nr PW
10-5/12/13876-3 edastas Keskkonnaamet Palupera
Vallavalitsuselekaevandamisloaandmisekorralduse eeln6u arvamuseandmiseks.
PaluperaVallavolikogu 14.08.20I2. amenetlustoimingu protokolli punkti I kohaselt n6ustuti
aktsiaseltsileKIIRKANDUR kaevandamisloaandmisegajiirgmistel tingimustel:
1.1 enne kaevandamiseloa kehtima hakkamist lahendadakaevandamisloataotlejal Kasemaie
talu joogivee problean (siivendadaolemasolev salvkaev, rajada uus salvkaev vdi puurkaev).
N6ue peaks kehtima ka kogu kaevandamise loa kestel jiirgnevatel aastatel probleernide
jiitkumisel Kasemeetalu joogivee osas;
1.2 kaevandaja on kohustatud liibi viima aastasvtihernalt iiks kord salvkaevudeveetaseme
seiret vastava kinnistu omaniku v6i valdaja ndusolekul alljiirgnevatel kinnistutel:
Vana-Kasemde(58201:OO2:2012),Rabasoo (58201:002:1630)Leede (58201:002:2380),
Eedeni (58201:002:2121), Savimtie (58201:002:0670) ning edastama tulernused iga aasta
Keskkonnaametileja Paluperavallale;
1.3 enne kaevandamiseloa kehtima hakkamist lahendadakruusa transportimisekskarjiiiirist
vdljaveotee(de) kasutamisvdimalus ja maaiiksuse sihtotstarbe muutmine detailplaneeringu
kehtestamisel.
Keskkonnaamet esitas Palupera vallavolikogu arvamusele omapoolse vastuse 17.09.2012.a
kit'as nr PW 10-5/12/13876-5,milles selgitas, et antud juhul ei anna detailplaneering ega
sellele algatatavkeskkonnam6ju strateegilinehindamine juurde tiiiendavat informatsiooni vdi
parernaid lahendusi,kui on vdlja toodud iisja liibiviidud KMH-s ning ei aita kaasamenetluse
liibiviimsele HMS $ 5 lSike 2 tiihenduses.Otstarbekason lahendadaviljaveotee probleem

k6igi osapoolte iihiste liibirdikimiste kdigus, kus tuginetakse KMH
tulemustele.

k?iigus selgunud

Paluperavallavalitsus esitas (reg 17.10.2012kiri nr PW 10-5/12/13876-5)09.10.2012.a
menetlustoimingu protokolli, milles ndustus, et t6husam on probleemide lahendamine antud
juhul iihiste liibiriiiikimiste kiiigrs ning et v?iljaveotee osas omanikega notariaalsete
servituudilepingute s6lmimine v6iks asendada detailplaneeringu menetlust viiljaveotee
kasutamiseosas.
Tulenevalt eeltoodust muutis Palupera Vallavolikoga 14.08.2012.a antud arvamuse punkti
1.3 jiirgnevalt: aktsiaselts KIIRKANDUR ja Palupera vallavalitsus s6lmivad enne
kaevandamise loa kehtima hakkamist ning esitavad eelkokkuleppe, mis loob soodsamad
tingimused kohalikule omavalitsuseleja piirkonna elanikele arendajahallatavateskarjii?irides
Palupera vallas. Samuti lisas punkti 1.4, mille kohaselt alctsiaseltsKIIRKANDUR sdlmib
enne kaevandamiseloa kehtima hakkamist KMH aruandestoodud viiljaveotee variant nr I
osas notariaalsed servituudilepingud Sapi, Miti, Kaserniie ja Palupera karjiiiiri kinnistute
omanikega.
Ol.lI.20l2. a teatasPaluperavallavalitsus, et seosesPaluperavalla Miti maardla kaeveloaga
allkirjastati aktsiaseltsKIIRKANDURIGA 29.10.12.a koosto<ikokkulepe.Kuna selles esinev
niianss muudab ka vallavolikogu 9.IO.12. a protokollilist seisukohta(punkti, kus viiljeveotee
osas nduti maaomanikega notariaalseid servituutlepinguid..., mis kokkuleppes asendati
kirjalil<e koklailepetega), siis annab vallavolikogu ldpliku teate koos koostoolepinguga
novembrikuu (22.II.2012 a) volikogu j?irgseltuuesti.
28.11.2012. a edastas Palupera vallavalitsus menetlustoimingu protokolli, milles muudeti
09.10.2012.a menetlustoiminguprotokolli punkti 1.4 ning s6nastatiseejdrgnevalt: aktsiaselts
KIIRKANDUR s6lmib enne kaevandamise loa kehtima hakkamist KMH aruandes toodud
vdljaveoteevariant nr I osaskirjalikud kokkulepped Sapi, Miti, Kaserndeja Paluperakarjeiiri
kinnistute omanikega.Allkit'astatud kokkulepped esitatakseka Paluperavallavalitsusele.
Eesti Maavarade Komisjoni 16.01.2013. a istungi protokollilise otsuse nr 13-13 kohaselt
n6ustuti aktsiaseltsile KIIRKANDUR maavara kaevandamisloa andmisega Miti (Mitikiila,
Palupera)kruusamaardlas,Miti kruusakarjiiiiris.
19.07.2010. a jdustus 6aap6ueseaduse $ 27 l6ige 3r: "Kui kaevandamise kdigus tekib
kaevandamisjeetmeid,mida ladustataksemdeeraldiseteenindusmaal,mis ei ole jiiiitrnehoidla
jddtrneseaduse$ 352 tiihenduses,tuleb taotlusele lisada kaevandamisjddtmekava.Jddtmekava
koostamisel, esitamisel ja kinnitamisel liihtutakse jiidtmeseaduse $-ga 42r kehtestatud
n6uetest". Arendaja esitas kaevandamisjiiiitmekava 09.07.2O12.a (kiri reg nr PW l0l/12117350). Kava on kinnitatud Keskkonnaameti P6lva-Valga-V6ru regiooni juhataja
17.07.2012.a korralduseganr PW 1-I 5/12/316.
Maap6ueseaduse$ 34 l6ike I punkt 21 siitestab,et kaevandamisloaandmisest keeldutakse,

kui taotlejale on miiiiratud karistus kaevandamisjiiiitmetekiiitlernise nduete eiramise eest ja
selle andmed ei ole karistusregistristkustutatud. Keeldumise alus on konffollitud menetluse
kiiigus. Aktsiaselts KIIRKANDUR ei ole karistusregistrissekantud kaevandamisjdiitmete
kiiitlernisen6ueteeiramiseeest(teadereg27.02.2013nr PW 10-5/13/13576-14).
Haldusmenetluseseaduse$ a8 ja $ 49 l6ike I kohaselt on korralduseeelndu pandud avalikule
vdljapanekule. Teade avaldati ametlikus vdljaandes Ametlikud Teadaanded 11.02.2013. a.
Haldusmenetluseseaduse$ 49 l6ike 2 kohaselt on miiiiratud ettepanekuteja vastuviiidete
esitamise tiihtajaks kaks n?idalat alates teate ilmumisest Ametlikes Teadaannetes ehk
24.02.2013. a. Keskkonnaamet saatis 08.02.2013. a kirjaga nr PVV 10-5/13/13876-10
arendajaleja menetlusosalistelearvamusteja vastuviiideteesitamiseksmaavarakaevandamise
loa andmise korralduse eeln6u. Keskkonnaametile laekus arvamus aktsiaseltsilt
KIIRKANDUR (reg 13.02.2013 nr PW 10-5/13113876-ll), kes teatas, et ettevdttel
puuduvad maavara kaevandamise loa viiljastamise eeln6ule vastuvditeid ning palutakse
vdljastada maavara kaevandamise luba Miti kruusakarjii^iiri mdeeraldisele. Palupera
Vallavalitsuse 15.02.2013 a korraldusega nr 2-1130 n6ustuti maavara kaevandamisloa
andmisegaMiti (Mitiktila, Palupera)kruusamaardlaMiti kruusakarjiiiiris.
II KAALUTLUSED

LOA AI\DMISEL

2.1 Keskkonnam6ju hindamine
Miti kruusakarjeeri keskkoruram6ju hindamine algatati kaevandamisloataotlusele vastavalt
keskkonnam6ju hindamiseja keskkonnajuhtimissiisteerniseaduse(KeHJS) g 3 punkti 1, $ 5
ja $ 6 l6ike I punktide 28 ja 35 ning $ 1l l6ike 3 alusel ning Keskkonnaametipeadirektori
03.07.2009. a ktiskkirja nr I-4/148 "Regioonide pdhim?idrustekinnitamine" lisa 4 "P6lvaValga-V6ru regioonip6himiiiirus"punktidega 2.11ja 3.5.8 koosk6las.
Kavandatava tegevuse keskkonnam6ju
olulisemad aspektid:

hindamise

tulemusel

selgusid jfirgmissfl

1) Miti kruusakarjiidri rajamisega,materjali kaevandamisega,t<icitlernisega
ja transpordiga ei
kaasne olulisi negatiivseid keskkonnamSjusidka koos samaaegsekaevandamisegamaardla
idaosa kaevev?iljalKasemiie,Paluperaja PaluperaII karjiitiris. Tehnoloogilise ja transpordiga
kaasnevamtira ning tolmu ndrgalt negatiivsedm6jud inimeste terviseleja elukeskkonnaleon
leevendatavad.
2) Miti kruusakarjtiiiri lisandumisegapiirkonna miiratase m6nev6rra ktill suureneb,kuid jiitib
ligikaudu poole kilomeetri kaugusel asuvate elamute juures endiselt madalaks
(fooniliihedaseks)ja inimeste tervisele negatiivset m6ju ei avalda. Materjali vdljavedamisel
nii R6ngu-Otepdii-Kanepi maanteelekui ka Elva-Palupera-Kiihri maanteelejiiiib veoteedel
transpordiga kaasnev miiratase elamute juures alla liiklusmtira piievase lubatud piir- ja
taotlustaseme(60 dB) ning inimestele olulisi hiiiringuid ei p6hjusta.Miieto<ideltuleb kasutada
kaasaegsettehnikat, kaasa arvatud mobiilset purustus-sorteerimiss6lme,mis ei iileta lubatud
mtira piirnorme. Karjiiiiri t<ioaegpeabjiiiima ajaperioodi 7:0V23:OO.
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3) Materjali laadimiselja transpordil ei teki mdrkimisviiiirset tolmu ning selle levik on viiikese
ulatusega.Vajadusel tuleb karjeiiri teid ja v?iljaveoteidkuival ajal kasta ning piirata veokite
liikumiskiirust. Vajadusel tuleb tolmu t6rjeks materjali veoteid keemiliselt tcicidelda,mis
tagabtolmusaasteefektiivsernaj a pikanaaj ali se tdrjumi se.
4) Viiljaveoteede kasutamisvdimalus kruusa transportimiseks ja iimberehitamisvajadus
selgitatakseviilja Paluperavalla poolt kehtestatavadetailplaneeringukiiigus.
5) Ehituskruusa kaevandamine toimub p6hjaveetasernestk6rganal. I^6htuvalt kaevude
asukohtadestpuudub kaevandamisemdju kaevude veetasemeleja vee kvaliteedile. Purtsi
j6ele ja Veskijiirvele kaevandaminemdju ei avalda.
6) Ptirandkultuurile, kaitsealadele ning kaitsealustele liikidele taotletav Miti kruusakarjiiiir
mdju ei avalda. Ka pole olemasolevateskarj?iiiridestoimuv tegevus teadaolevalt avaldanud
m6ju Otepiiii maastikukaitsealaleja selle piirides asuvaleNatura 2000 loodus- ning linnualale,
samuti rohevdrgustiku toimimisele.
7) Tuleb tagadaPalupera-Piirim?ie-Arula tee korrashoid ja ohutus tavaliiklusele, tagada Tartu
Maratoni r attaraja kasutamine.
8) Korrastamise kiiigus tuleb karjiidiala metsastada.Korrastamine toimub vastava projekti
alusel,mille tingimused on seadnudKeskkonnaametja kohalik omavalitsus.
Keskkonnamdju hindamise aruande heakskiitmisel esitas Keskkonnaamet jiirgmised
keskkonnan6uded:
1. KarjAari t<i<iaegkavandada tdripievadel ajavahanikku 7:00 kuni 20:00. Miirarikkaid
tegevusi (purustus-sorteerimiss6lmekditaminejm) teha vaid 8:00 - 17:00.
2. Miira viihendamiseks rcjada teenindusmaa piirile katendivallid. Viiltida tiheaegset
purustus-sorteerimissdlmeto<idMiti j a Kasemdekarj tiiiris.
3. Kaevandadavaid 91 m absoluutsekdrgusenija etapiviisiliselt, mitte kogu ala korraga.
4. Tolmu tekke ja leviku t6kestamiseks tuleb kasta kuival ajal karjAiiri veoteid ja
territooriumi ning piirata liikumiskiirust.
2.2 l(aalutlused loa andmisel
Kuna Palupera vallavalitsus ja aktsiaselts KIIRKANDUR
s6lmisid 29.10.2012. a
koost<i<ikokkuleppe,siis ei ole Palupera Vallavolikogu esitatud tingimus 1.3 "aktsiaselts
KIIRKANDUR ja Palupera vallavalitsus sdlmivad enne knevandamiseloa kehtima haklmmist
ning esitavad eelkoklatleppe,mis loob soodsamad tingimused lahalilaile omavalitsuseleja
piirkonna elanikele arendaja hallatavates karjtitirides Palupera vallas" enam aktuaalne ning
nimetatud tingimust loasseei lisata.
Palupera Vallavolikogu

esitatud tingimuste punktis 1.1 on esitatud n6ue, et enne

kaevandamise loa kehtima hakkamist lahendada kaevandamisloataotlejal Kasemde talu
joogivee probleon (stivendadaolemasolevsalvkaev, rajadauus salvkaevv6i puurkaev). Ndue
peaks kehtima ka kogu kaevandamiseloa kestel j?irgnevatelaastatelprobleernidejiitkumisel
Kaserndetalu joogivee osas;
Punktis 1.4 on esitatud ndue, et aktsiaseltsKIIRKANDUR sdlmib enne kaevandamise loa
kehtima hakkamist KMH aruandes toodud viiljaveotee variant nr I osas ki{alikud
kokkulepped Sapi, Miti, Kaserniieja Palupera karjiiiiri kinnistute omanikega. Allkirjastatud
kokkulepped esitatakseka Paluperavallavalitsusele.
Kuna maapOueseaduse
kohaselt ei saanimetatud n6uded olla loa kehtima hakkamise aluseks,
s6nastabKeskkonnaametneedtimber j iirgmiselt:
- lahendada enne kaevandamisetiiiidega (st juba enne ettevalmistustiiiide staadiumit)
alustamist Kasemde talu joogivee probleem (siivendada olemasolev salvkaev, rajada uus
salvkaev vdi puurkaev). N6ue kehtib kogu kaevandamise loa kestel jdrgnevatel aastatel
probleemidejtitkumisel Kaserndetalu joogivee osas;
- aktsiaselts KIIRKANDUR
sdlmib enne kaevandamisetiiiidega (st juba enne
ettevalmistustiiiide staadiumit) alustamist KMH aruandes (aruanne: "Miti (Palupera)
kruusamaardla Mili kruusakarjtitiri miieeraldisel kaevandamisega kaasneva kesklannamdju
hindamine" laostaja OU Eestt Geoloogiakeslar, 2012) toodud v?iljaveoteevariant nr I osas
kirjalikud kokkulepped Sapi, Miti, Kaserniie ja Palupera karjiiiiri kinnistute omanikega.
Allkirjastatud kokkulepped esitatakse ka Palupera vallavalitsusele.
Keskkonnaministri 13.07.2008. a kiiskkiqaga nr 724 kirriritati Miti (Mitiktila, Palupera
kruusamaardla Miti tr uuringuruumis 14,70 ha-l pindalal ehituskruusa aktiivne tarbevaru
koguses723 t\hm3, sh allpool pdhjaveetaset82 tuhm3. Tulenevalt kinnitatud varu suurusest
taotleti esialgselt luba 723 tuh m' suuruseletarbevarule. Kaevandatava varu suuruseksoli
taotlusekohaselt 692nthm3 ning kaevandamisekeskmiseksaastamiiiiraks50 tuh m3.
Kuna l?ibiviidud KMH tulemusel selgus, et allpool pdhjaveetaset(st allpool absoluutk6rgust
9l m) pole soovitatav pdhjaveetaset iiravoolukraavide rajamisega alandada, siis karjiiAri
p6hjaosas, ligikaudu 3,5 ha suurusel alal (puuraukude 5,6,7,8 ja 16 piirkonnas), saab
pOhjaveetasernestk6rgernal kaevandada vaid 9l m absoluutse k6rguseni
sellega
kindlustatakse kaevandamisjiirgselt metsa kasvuks sobivad tingimused. Vastasel juhul
(veealuse kruusa kaevandamine varu lamamini) kujuneks sellele alale madal, alla 2 m
siigavune veekogu, mis hakkab kiiresti kinni kasvama. Muudetud kaevandamisloataotluses
on seet6ttu muudetud miieeraldise p6hjaosas mdeeraldise piiri siigavuti ning mlieeraldise
aktiirme tarbevaruvdhenebvdrreldes esialgsega34 tuh m'. Seegaon muudetud taotluse alusel
aktiivse tarbevaru maht 689 tuh m3 ning kaevandatavavaru maht 660 tuh m3. Kaevandamise
keskmine aastam66ron44tuh m3.
Taotletav loa kehtivusaegon 15 aastat.
2.3 Tiiiendavate tingimuste seadmine
Loa t?iiendavatesse
tingimustesseseataksej iirgmised nduded:
1. Keskkonnaameti keskkonnamdju hindamise aruande
keskkonnan6uded:

heakskiinnisel

esitatud

1) Kadeiiri t<i<iaegkavandadat<idpdevadelajavahemikku 7:00 kuni 20:00. Miirarikkaid
tegevusi(purustus-sorteerimissdlmekiiitamine jm) teha vaid 8:00 - 17:00.
2) Miira viihendamiseks rajada teenindusmaa piirile katendivallid. Viiltida iiheaegset
purustus-sorteerimiss6lmet<i<idMiti j a Kasemeekarjiiiiris.
3) Kaevandadavaid 9l m absoluutsekdrgusenija etapiviisiliselt, mitte kogu ala korraga.
4) Tolmu tekke ja leviku tdkestamiseks tuleb kasta kuival ajal karjedri veoteid ja
territooriumi ning piirata liikumiskiirust.
2. PaluperaVallavolikogu esitatudtingimused:
l)
latrendada enne kaevandamistdddega (st juba enne ettevalmistustd<ide
staadiumit) alustamist Kasernde talu joogivee probleern (siivendada olemasolev
salvkaev, rajada uus salvkaev vdi puurkaev). N6ue kehtib kogu kaevandamiseloa
kestel ka jiirgnevatel aastatelprobleemidejiitkumisel Kasemiietalu joogivee osas;
2)
kaevandaja on kohustatud liibi viima aastasviihemalt iiks kord salvkaevude
veetaseme seiret vastava kiruristu omaniku vdi valdaja ndusolekul alljtirgnevatel
kinnistutel: Vana-Kasemiie (58201:002:2012), Rabasoo (58201:002:1630) Leede
(58201:002:2380), Eedeni (58201:002:2121), Savimiie (58201:002:0670) ning
edastamatulernusedigal aastalKeskkonnaametileja Paluperavallale;
(st juba enne
3)
aktsiaselts KIIRKANDUR sdlmib enne kaevandamiset<i<idega
effevalmistusto<idestaadiumit) alustamist KMH aruandes(aruanne: "Miti (Palupera)
huusamaardla Miti huusaknrjtitiri
mtieeraldisel kaevandamisega kaasneva
keskkonnamdju hindamine" koostaja Oi Eesti Geoloogiakeslus, 2012) toodud
viiljaveotee variant nr 1 osaskirjalikud kokkulepped Sapi, Miti, Kaserniieja Palupera
karjAAri kinnistute omanikega. Allkirjastatud kokkulepped esitatakse ka
PaluperaVallavalitsusele.
3. Miiet<iodel on potentsiaalseksreostusallikaks karjAeri miiemasinate tehnilised avariid.
Avariiohtlike olukordade vdltimiseks on vajalik perioodiliselt jiilgida masinate tehnilist
seisundit ning planeeridakarjiiiiri projektis avariide likvideerimise viisid. Masinate remont ja
hooldus peab toimuma selleks etten?ihtudteenindusplatsil.
4. Maap6ueseaduse$ 48 l6ike 8 alusel tuleb maavaravaru kaevandamisegarikutud maa
korrastadaenne kaevandamisloakehtivuse l6ppemist. Maapdueseaduse$ 49 l6ike 1 kohaselt
tuleb korrastamist alustada tehnoloogia seisukohalt otstarbekal ajal. Korrastamisprojekti
koostamine ning korrastamistd<ideteostamine koos vastuvdtrnisegakestab hinnanguliselt
2 aastat. Taotluses on esitatud kaevandamise keskmiseks kaevandamismahuks44 tuh m'
aastas.Seega,kui korrastamisegaei ole alustatud varern, tuleb korrastamistingimusi hakata
taotlernakas viihernalt 2 aastatenne loa kehtivusaja l6ppemist vdi kui jiiiikvaru suurusekson
jiiiinud 88 tuh m3. Maap6ueseaduse $ 48 l6ike 2 alusel annab korrastamisprojekti
rakendamiseksn6usolekuKeskkonnaamet.
5. Vabariigi valitsuse 23.10.2008. a miidruse nr 155 "Katastriiiksuse sihtotstarveteliigid ja
nende miidramise kord" $ 6 punkti 9 kohaselt on maatulundusmaa (011; M)
pdllumajandussaadustetootrniseks v6i metsakasvatusekskasutatav maa vdi maa, millel on
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metsa- v6i p6llumajanduslik potentsiaal. Seegaei vasta kehtiv maa sihtotstarbeliik maavara
kaevandamiseloaga kavandatavaletegevusele.Miiiiruse nr 155 $ 2 l6ike I kohaselt miiiirab
v6i muudab sihtotstarbekinnisasja omaniku taotluse alusel kohalik omavalitsus. Sihtotstarbe
liigi mittevastavus ei ole maap6ueseaduse$ 34 kohaselt kaevandamisloa andmisest
keeldumisealuseks.Kiill saabloa andja mddratamaavarakaevandamiseloas maapdueseaduse
$ 35 l6ige 2 punkti 8 alusel tiiiendavaid n6uded, mis seatakse maapdue kaitse ja
maavaravarude ratsionaalse kasutamise tagamiseks oitrg inimese tervisele, varale ja
keskkonnalekaevandamisesttulenevakahjuliku mdju vdhandamiseks.Seet6ttulisab loa andja
tdiendavan6ude, et katastritiksuse58201:002:0350karjiitirialuse maa sihtotstarbeliigiks peab
olema miidratud miiet<i<istusmaa.
Sihtotstarbemuutmise korraldab loa omanik.
III OTSUSTUS
Ltihtudes eeltoodust, ettev6tte taotlusest, keskkonnamdju hindamisest ja tuginedes
maap6ueseaduse
$ 28 ldikele 4, keskkonnaministri 06.05.2005.a miidrusenr 36 g 4 l6ikele 8,
Keskkonnaameti peadirekton $.07.2009 kiiskkirja nr l-4/148 "Regioonide pdhimaiiruste
kinnitamine" lisa 4 "P6lva-Valga-V6ru regiooni pdhimiiiirus" punktidele 2.L ja 3.5.8. ning
Eesti MaavaradeKomisjoni 16.01.2013.a istungi protokolliliseleotsuselenr 13-13
otsustan:
1. Anda aktsiaseltsile KIIRKANDUR maavara kaevandamise luba nr L.MIV323O25
Miti O{itikiila, Palupera) kruusamaardla Miti kruusakarjflflris 15 aastaks.
2. Loasse nr L.MI(323025

kanda jiirgnevad andmed:

l) Loa saaja:aktsiaseltsKIIRKANDUR (rg-kood 10111516,aadressJiirvekaldatee l,
Harkuj tirv e kiil a, Harku v ald,,769O2Harj umaa)
2) Kaevandaja:aktsiaseltsKIIRKANDUR (rg-kood 10111516,aadressJiirvekaldatee l,
Harkujiirve kiila, Harku vald,76902 Harjumaa). Majandustegevuseregistri number
KKA000034, registrissekantud 20.05.2004.a.
3) Maardla: Miti (Mitiktila, Palupera) kruusamaardla, kohaliku tiihtsusega; maardla
registrikaardi nr 0528; maardla pdhimaavara:ehituskruus.
4) Mileeraldis: Miti kruusakarjiiiir; miieeraldiseliik: uus miieeraldis;miieeraldisepindala:
14,70ha, asukoht: Valga maakond Paluperavald.
5) M?ieeraldiseteenindusmaa:pindala 17,10 ha; kaevandamisegarikutud korrastatava
maa kasutamiseotstarve:metsamaa.
6) Geoloogiline uuring: uuringuloa omanik: aktsiaselts KIIRKANDUR,
luba
nTVALM-O22, kehtis kuni 18.03.2009 a. Loa andja: Keskkonnaministeeriumi
Valgamaa keskkonnateenistus.Uuringu tegija: Osaiihing Eesti Geoloogiakeskus.
Uuringu aruanne: "Miti (Mitikiila, Palupera) kruusamaardla Miti tr uuringuruumi
geoloogilineuuring Valgamaal(varu seisuga01.01.2008.a.)",EGF nr 7926.Varud on
kinnitatud keskkonnaministri 13.06.2008 a. kiiskkirj aga w 724.
7) Maavaravaru: miieeraldise piires ehituskruusa aktiivne tarbevaru: 689 tuh m3;
kaevandatavehituskruusavaru: 660 tuh: mulla maht: 56 tuh m3.
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8) Maavara.kasutusala:teedeehitusja ehitussegud;kaevandamisekeskmine aastamdiir:
44 tuh m'; loa kehtivus: 15 aastat.
9) T?iiendavaidtingimused:
9.1 Kadeiiri t<i<iaeg kavandada t<i<ipdevadel ajavahernikku 7:00 kuni 20:00.
Miirarikkaid
tegevusi (purustus-sorteerimiss6lme kiiitamine) teha vaid
8:00kuni l7:00.
9.2Mijra viihendamiseksrajada teenindusmaapiirile katendivallid. Viiltida tiheaegset
purustus-sorteerimissdlmet<i<idMiti j a Kasemdekarj iitiris.
9.3 Kaevandada vaid 91 m absoluutse kdrguseni ja etapiviisiliselt, mitte kogu ala
koraga.
9.4 Tolmu tekke ja leviku tdkestamiseks kasta kuival ajal ka{iiiiri veoteid ja
territooriumi ning piirata liikumiskiirust.
9.5 Lahendada enne kaevandamiset<i<idega(st juba enne ettevalmistust<i<ide
staadiumit) alustamist Kasernde talu joogivee probleem (stivendada olemasolev
salvkaev, rajada uus salvkaev v6i puurkaev). N6ue kehtib kogu kaevandamiseloa
kestel ka jdrgnevatel aastatelprobleernidejiitkumisel Kasemiietalu joogivee osas.
9.6 Viihernalt iiks kord aastasviia liibi salvkaevudeveetaserneseire vastava kinnistu
omaniku v6i valdaja n6usolekul alljiirgnevatel kinnistutel: Vana-Kaserniie
Eedeni
(58201:002:2012),
Rabasoo(58201:002:1630)Leede (58201:002:2380),
(58201:002'212I), Savimde(58201:002:0670)ning edastadatulernusedigal aastal
Paluperavallavalitsuselej a Keskkonnaametile.
9.7 Enne kaevandamisetoodega (st juba enne ettevalmistustddde staadiumit)
alustamist s6lmida keskkonnamdju hindamise aruandes (aruanne: "Miti
(Palupera) louusamaardla Miti kruusaknrjiitiri miieeraldisel knevandamisega
kaasnevakeskkonnamdjuhindamine" koostaja OU Eesti Geoloogiakeslnts,2012)
toodud vdljaveotee variant nr 1 osas ki{alikud kokkulepped Sapi, Miti, Kasemiie
ja Palupera karjiiiiri kinnistute omanikega. Allkirjastatud kokkulepped esitada
Paluperavallavalitsusele.
9.8 Perioodiliselt jelgida masinatetehnilist seisundit ning planeeridakarjiitiri projektis
avariide likvideerimise viisid. Masinate remont ja hooldus peab toimuma selleks
etteniihtudteenindusplatsil.
9.9 Kaevandamisega rikutud maa tuleb korrastada korrastamisprojekti alusel.
Korrastamisprojekt koostatakse liihtudes Keskkonnaameti poolt esitatud
korrastamistingimustest.Korrastamisegatuleb alustadakas viihernalt kaks aastat
enne kaevandamise loa kehtivuse l6ppu v6i kui jiiiikvaru suuruseks on jdiinud
88 tuh m3.
9.10 Katastriiiksuse 58201:002:0350ka{iitirialuse maa sihtotstarbe liigiks peab
olernamiiiiratud miiet<i<istusmaa.
Sihtotstarbemuutmise korraldab loa omanik.

Kiiesolevat otsust on vdimalik vaidlustada30 pdevajooksul loa teatavakstegemisest,esitades
vaide kiiesoleva haldusakti andjale haldusmenetluseseadusessdtestatudkorras v6i kaebuse
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