
 

 

 

Valga maakonna Miti (Mitiküla, 

Palupera) kruusamaardla registrikande 

muutmine 

OÜ J. Viru Markšeideribüroo esitas Kiirkandur AS volitusel Maa-ametile Miti (Mitiküla, 

Palupera) kruusamaardla olemasoleva ehituskruusa osalise ümberhindamise aruande (saabunud 

15.08.2019, kirja registreerimise nr 9-3/19/10508-5). Aruanne on koostatud olemasoleva 

geoloogilise andmestiku ja Kasemäe mäeeraldise piires 2019. a teostatud jääkvaru uuringu 

tulemuste põhjal. 

 

Kasemäe mäeeraldis (kaevandamise loa nr VALM-012; loa omaja AS Kiirkandur) asub Valga 

maakonnas Otepää vallas Miti külas eraomandisse kuuluval katastriüksusel Kasemäe (tunnus 

58201:002:1130). Mäeeraldise piires asuvad Miti (Mitiküla, Palupera) kruusamaardla 

ehituskruusa 2. ja 3. plokk ja ehitusliiva 4. plokk. Keskkonnaregistri maardlate nimistu andmetel 

oli seisuga 30.06.2019 Kasemäe mäeeraldisega seotud ehituskruusa aktiivse tarbevaru 2. ploki 

jääkvaru kogus 333,835 tuh m3, 3. ploki jääkvaru kogus 21,002 tuh m3 ning ehitusliiva aktiivse 

tarbevaru 4. ploki jääkvaru kogus 70,2215 tuh m3. 

 

Kasemäe karjääris on kaevandamise käigus selgunud, et mäeeraldisega hõlmatud ehituskruusa 

aktiivse tarbevaru 2. ploki lõunaosas paikneb kasuliku kihi lamam oluliselt kõrgemal kui 2004. 

aasta geoloogilise uuringu alusel kinnitatud. Olemasoleva geoloogilise andmestiku analüüsimisel 

selgus, et kirjeldatud alal on vähe geoloogilisi andmeid, mistõttu maavaravaru ploki lamami 

moodustamiseks kasutati 2004. aastal ka käsitletavast alast mõnevõrra eemal olevatest 

puuraukudest pärit andmeid. Nii tekkis olukord, kus aktiivse tarbevaru ploki koosseisu on 

hõlmatud materjal, mis ei vasta maavara nõuetele. 

 

Jääkvaru ümberhindamise tarbeks rajati Kasemäe mäeeraldisega hõlmatud 2. ploki lõunaosa alale 

11 kaevandit, eesmärgiga täpsustada kasuliku kihi all lamava savika materjali pinda. Kaevandite 

rajamisel selgus, et uuritud alal on kasulik kiht valdavalt ammendatud ning ala on täidetud ja 

kasutusel laoplatsina. 11-st kaevandist vaid kolmes avati enne savika pinnani jõudmist ka kasulik 

kiht, kõigis teistes kaevandites paiknes aga vahetult looduslikul lamamil täitematerjal. Seega on 

aruandes täpsustatud 2. ploki lamami asendit, mille tulemusena väheneb 2. ploki ehituskruusa varu 

59 tuh m3 võrra. 3. ja 4 ploki andmeid aruandega ei muudeta. 

 

Geoloogiline uuring on läbi viidud lähtudes 10.06.2005 - 31.12.2016 kehtinud keskkonnaministri 

26.05.2005. a määruses nr 44 „Üldgeoloogilise uurimistöö ja maavara geoloogilise uuringu 

tegemise kord“ sätestatud nõuetest ning loetakse keskkonnaministri 17.12.2018 määruse nr 52 
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„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“ § 46 

kohaselt nõuetele vastavaks. Maa-amet keskkonnaregistri maardlate nimistu volitatud töötlejana 

on aruande läbi vaadanud ning nõustub muutma aruande alusel keskkonnaregistri kannet. 

 

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“ § 30, maapõueseaduse § 21 lõigete 

1 ja 2, § 23 lõigete 2 ja 6 ning § 42 lõike 3 punkti 7 alusel, keskkonnaministri 02.05.2016 määruse 

nr 7 „Maa-ameti põhimäärus“ § 6 lõike 2 punkti 18 alusel ning 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“ § 45 lõike 2 alusel: 

 

1. Otsustan muuta OÜ J. Viru Markšeideribüroo poolt koostatud aruande „Seletuskiri Miti 

(Mitipalu, Palupera) maardlas Kasemäe kruusakarjääris aktiivse tarbevaru ploki 2 lamami 

korrigeerimiseks“ alusel seisuga 30.06.2019 keskkonnaregistri maardlate nimistus Miti 

(Mitiküla, Palupera) kruusamaardla registrikannet ja kinnitada ehituskruusa aktiivne tarbevaru 

pindalal 6,91 ha – 274,835 tuh m3 (2. plokk). 

 

2. Viia registrisse (registrikaarti nr 0528) kande muudatus sisse vastavalt käesoleva korralduse 

punktile 1.  

 

3. Korraldus teha teatavaks OÜ-le J. Viru Markšeideribüroo, AS-ile Kiirkandur, 

Keskkonnaametile, Otepää 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 

  

 

 

 

 

 


