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Arvamuse andmine Kolustre kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamisloa
muutmise taotluse ja tehtava otsuse eelnõu kohta

Keskkonnaamet küsis oma 05.09.2019 kirjaga nr 12-2/19/402-6 Alutaguse Vallavolikogult
vastavalt maapõueseaduse § 49 lõikele 6 arvamust Kiviõli Keemiatööstus Osaühingule
(registrikood 10186158, aadress Turu 3, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Virumaa, 43125)
Kolustre kruusakarjääri maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa (edaspidi
kaevandamisluba) nr IVIM-013 (L.MK.IV-51125) muutmise taotluse ja Keskkonnaameti
korralduse eelnõu kohta.
Kiviõli Keemiatööstus OÜ taotleb kaevandamisloa kehtivusaja pikendamist 15 aasta võrra
ning kaevandamisloa omaja ja kaevandaja nime ning registrikoodi muutmist seoses ettevõtete
ühinemisega. Kolustre kruusakarjääri kaevandamisluba kehtib kuni 07.07.2020.
Kolustre kruusakarjääri mäeeraldis asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Arukülas
taotlejale kuuluval Kruusaaugu kinnistul (katastritunnus 49802:001:0138, otstarve 50%
mäetööstusmaa ning 50% maatulundusmaa).
Seisuga 30.04.2019 on Kolustre kruusakarjääri mäeeraldisega seotud ehituskruusa aktiivne
tarbevaru 208,63 tuh m³ ja kaevandatav varu 186,63 tuh m³ ning täiteliiva aktiivne tarbevaru
117,9 tuh m³ ning kaevandatav varu 105,9 tuh m². Maavara kavandatav kasutusvaldkond on
ehitus ja teedeehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on kuni 07.07.2035.
Alutaguse Vallavolikogu keskkonnakomisjon tutvus nimetatud kaevandamisloa taotlusega
oma 21.11.2019 toimunud koosolekul ning on seisukohal, et katenditööde käigus tekkivast
katendist tuleb moodustada müratõkkevallid lähimate elamute suunas. Maavara kaevandamise
loa eelnõu (04.09.2019) punkti 10 (täiendavad tingimused) tuleb muuta ja sõnastada esimene
täiendav tingimus järgmiselt: „Karjääris on lubatud mäetöid teostada tööpäevadel
ajavahemikus 08.00 kuni 18.00“.
Alutaguse Vallavalitsus tutvus kõnealuse taotlusega oma 21.11.2019 istungil ning juhib
tähelepanu asjaolule, et Kolustre kruusakarjäär asub endise Viru kaevanduse kaeveväljal. Viru
kaevandus alustas tööd 1964. aastal ja kaeveväljal lõpetati kaevandamine 2014. aastal.
Taotluse juures olevate hüdrogeoloogiliste tingimuste kirjelduses viidatud 2003. aasta uuringu
põhjal ja 1973. aastal mõõdetud veetaset mõjutas tollal Viru kaevandus ja tänaseks on info
vananenud. Vastavalt Eesti Energia Kaevandused ASi Viru kaevevälja kaevandamise
lõpetamise I etapiga kaasneva keskkonnamõju hindamise aruandega (töö nr 12076) rajati
Ratva külasse ülevoolupuuraugud, mis hoiavad veetaset absoluutkõrgusel 52,86 m (seisuga
05.11.2019).
Võttes aluseks esitatud kaevandamisloa nr IVIM-013 (L.MK.IV-51125) muutmise taotluse ja
taotluse kohta antava haldusakti eelnõu, Alutaguse Vallavolikogu keskkonnakomisjoni ja
Alutaguse Vallavalitsuse seisukoha, maapõueseaduse § 49 lõike 6 ja kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1,

Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Nõustuda Kiviõli Keemiatööstus Osaühingu maavara kaevandamise loa nr IVIM-013
(L.MK.IV-51125) muutmisega Kolustre kruusakarjääris ja Keskkonnaameti korralduse
eelnõuga järgnevate täiendavate tingimuste lisamisega loale:
1.1. Tolmu leviku vähendamiseks, tuleb kaevandamise ja vedude perioodil (kuival ajal)
niisutada purustatavat tooret, karjäärisiseseid teid ning platse;
1.2. Kallurite liikumisel transporditeedel kasutada vajadusel tolmu leviku vähendamiseks
teede niisutamist või katmist kaltsiumkloriidi lahuse või helbelise lahtise soolaga.
1.3. Katendist tuleb moodustada müratõkkevallid lähimate elamute suunas.
1.4. Karjääris on lubatud mäetöid teostada tööpäevadel ajavahemikus 08.00 kuni 18.00.
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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