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Arvamuse andmine Enefit Kaevandused AS maavara kaevandamise
loa taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta
01. juulil 2017. a jõustus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 95 «Alajõe valla, Iisaku valla,
Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine» muutmine». Määruse alusel moodustus 24. oktoobril 2017. a Alajõe valla, Iisaku
valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus Alutaguse vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikest 44 tulenevalt on haldusterritoriaalse
korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu
kehtestamiseni kehtivad ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringud nendel
territooriumidel, kus need enne ühinemist või liitumist kehtestati. Kuni ühinemise tulemusena
moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu kehtestamiseni lähtutakse otsustamisel
kõigi ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringutest.
Keskkonnaamet küsis oma 06.12.2017 kirjaga nr 12-2/17/3827-10 arvamust Enefit Kaevandused
AS maavara kaevandamise loa taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta Alutaguse
Vallavolikogult vastavalt maapõueseaduse § 49 lõikele 6. Kaevandamisloa taotluse menetlusse
võtmine avalikustati ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 24.01.2005.
Enefit Kaevandused AS taotleb maavara kaevandamise luba Eesti põlevkivimaardlas Uus-Kiviõli
uuringuväljal Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduses. Mäeeraldis paikneb Lüganuse ja Alutaguse
valdade territooriumidel, mäeeraldise pindala on 6 206,62 ha ja seisuga 30.09.2017 jääb
mäeeraldise piiresse 207,766 miljonit tonni põlevkivi aktiivset tarbevaru, mis on kogu ulatuses
kaevandatav ning 97 tuhat tonni põlevkivi passiivset tarbevaru.
Alutaguse Vallavolikogu keskkonnakomisjon tutvus 16.01.2018 toimunud koosolekul kõnealuse
loa taotlusega.
Valdav osa Uus-Kiviõli kaevandusest jääb Lüganuse valla territooriumile, Alutaguse valla
territooriumile jääb väike idanurk (ca 83 ha) Kiikla külas. Lähim elumaja Võrnu külas asub umbes
2 km kaugusel ja Ratva külas umbes 5,5 km kaugusel mäeeraldise piirist. Alutaguse valda jääv osa
on kaetud metsaga, mida läbib Ojamaa jõgi. Eeldatavasti on Uus-Kiviõli kaevanduse rajamise ja
töötamisega seotud häiringud väikese mõjuga Alutaguse valla elanikele.
Ojamaa kaevanduse tootmiskeskuse detailplaneeringu seletuskirja (kehtestatud 2010) peatükis 3.8.
Transport, liiklus- ja parkimiskorralduses on määratud muuhulgas tingimused (sõitude arv,
liikumise aeg jmt) kallurite liiklemiseks Võrnu-Sala maanteel. Seoses killustiku tootmisega ja selle
veoga on algselt planeeritud mahud juba praegu piiripealsed. Valla maantee kasutamiseks sõlmisid
09. oktoobril 2014 kokkuleppe OÜ VKG Kaevandused ja Mäetaguse Vallavalitsus, mis sätestab
teel lubatud killustikku vedavate autode hulga. Detailplaneeringu koostamisel ja Ojamaa

kaevanduse rajamisel ei ole arvestatud võimalusega, et Võrnu küla läbivatele teedele (riigitee
13205 Ereda-Võrnu-Sala ja vallatee 4980065 Võrnu-Sala) tuleb Uus-Kiviõli kaevanduse
rajamisega täiendav koormus. Järelikult ei ole võimalik kasutada Uus-Kiviõli kaevanduse
kallakšahti ehituseks vajamineva tehnika ja materjalide veoks eelnimetatud teid.
Komisjoni seisukoht on, et häiring Võrnu küla elanikele ei tohi suureneda Uus-Kiviõli kaevanduse
rajamise ja töötamisega.
Vastavalt Mäetaguse valla üldplaneeringule tuleb uute kaevandusalade kasutuselevõtul hinnata
tegevuse mõju pinna- ja põhjaveele ning näha ette meetmed mõjude vähendamiseks ja määrata
kaevanduslubades veeseire tingimused.
Võttes aluseks esitatud maavara kaevandamise loa taotluse dokumendid, Alutaguse Vallavolikogu
keskkonnakomisjoni seisukohad, lähtudes maapõueseaduse § 49 lõikest 6, kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 6 lõikest 1, Mäetaguse valla üldplaneeringust (kehtestatud Mäetaguse
Vallavolikogu 26.06.2014 määrusega nr 15), Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Nõustuda maavara kaevandamise loa andmisega Eesti põlevkivimaardlas Uus-Kiviõli
uuringuväljal Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduses järgmistel tingimustel:
1.1. Kaevanduse rajamise ja töötamise ajal kasutada Uus-Kiviõli ja Aidu tööstusterritooriumi
vahelist rajatavat trassikoridori läbi endise Aidu karjääri;
1.2. Kaevanduse ehitamiseks vajamineva tehnika ja materjalide transpordiks ei tohi kasutada
Võrnu küla läbivaid maanteid;
1.3. Juhul kui kaevanduse rajamiseks ja töötamiseks vajalikud maapealse tehnilise taristu osad
kavandatakse Alutaguse valla territooriumile, tuleb vastavalt Mäetaguse valla
üldplaneeringule eelnevalt koostada detailplaneering.
2. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Alutaguse Vallavolikogule haldusmenetluse
seaduses sätestatud alusel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates
käesoleva korralduse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast
korraldusest teada saama.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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