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Arvamuse andmine geoloogilise uuringu
loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
Tapa Vallavolikogu tutvus Keskkonnaameti poolt 09.08.2018 kirjaga nr 12-2/18/1461-3 saadetud
Kivikandur OÜ (registrikood 11200972) geoloogilise uuringu loa (edaspidi uuringuluba)
taotlusega ja uuringuloa andmise korralduse eelnõuga (registreeritud 10.08.2018 nr 6-4/18/1634).
Kivikandur OÜ taotleb uuringuluba Lääne-Virumaal Tapa vallas Kõrveküla külas eraisikule
kuuluvale Kaasiko kinnistule (katastritunnus 40001:001:0021). Uuringuruumi nimetus on Maleva
IX uuringuruum, pindala 7,73 ha ning see kattub pindalaliselt Maleva kruusamaardla ehituskruusa
aktiivse tarbevaru 3 plokiga ja ehitusliiva aktiivse tarbevaru 4 plokiga. Taotletava uuringuruumi
teenindusala kattub täielikult Maleva II kruusakarjääri ja selle teenindusmaaga. Uuringuala
ümbritsevad eramaade kinnistud: põhjas Ilumetsa (40001:003:0104) ja Järveveski
(40001:003:1170); lõunas Tõnu (40001:003:0713) ja Mäesauna (40001:003:0910); idas Kulliaru
(40001:003:1004). Lõunas paikneval Tõnu kinnistul on kehtiv geoloogilise uuringu luba
(Kõrveküla uuringuruum, loa nr L.MU/32943, loa omaja Procura Grupp OÜ).
Uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 15 puurauku ja uuringukaeveõõnt. Uurimissügavuseks on
kuni 10 m ning uuritavateks maavaradeks on kruus ja liiv. Kui uuringu tulemusel kinnitatakse
aktiivne tarbevaru, siis soovib uuringuloa taotluse kohaselt Kivikandur OÜ taotleda selle
kaevandamiseks kaevandamisluba.
Kinnistu omanikuks on kinnistusraamatu andmetel Ilmar-Priit Kaasik. Omanik on kinnitanud, et
nõustub taotletava tegevusega.
Uuringuloa andmise korralduse eelnõu kohaselt määratakse väljastatavas uuringuloas täiendava
tingimusena, et uuringuga seotud välitöid Maleva IX uuringuruumis ei tohi läbi viia
nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Nimetatud tingimuse puhul jääb võimalus, et töid teostatakse
küll tööpäevadel, aga väljaspool tööaega (17.00-st kuni 8.00-ni). Arvestades kohalike elanike
varasemaid kaebusi ja probleeme kõnealuses piirkonnas väljaspool tööaega töötamise osas, peab
Tapa Vallavolikogu põhjendatuks lisada olemasolevale tingimusele punkt, et välitöid tohib
teostada tööpäevadel alates 8.00-st kuni 17.00-ni.
Tapa Vallavolikogu on seisukohal, et peale varu kinnitamist planeeritav kaevandamine Kaasiko
kinnistul mõjutab negatiivselt külaelanike elukvaliteeti ja piirkonna kinnisvaraturgu, muudab küla
välisilmet ning suurendab koormust külateedel. Tulenevalt eelnevast on tulevikus taotletavale
kaevandamisloale nõusoleku andmine ebatõenäoline ning lõpliku otsuse uuringu tegemise
otstarbekuse kohta peab tegema uuringuloa taotleja. Tuginedes Riigikohtu haldusasjale 3-3-1-3715 ei piira nõustumine uuringuloa väljastamisega mingil moel kohaliku omavalitsuse võimalust
keelduda kaevandamisloa kooskõlastamisest.

Lähtudes eeltoodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikest 2, maapõueseaduse
§ 27 lõikest 7 ning Keskkonnaameti 09.08.2018 kirjaga nr 12-2/18/1461-3 saadetud geoloogilise
uuringu loa taotlusest:
1. Anda nõusolek geoloogilise uuringuloa väljastamiseks Kivikandur OÜ-le Lääne-Virumaal
Tapa vallas Maleva IX uuringuruumis Kaasiko kinnistul tingimusel, et välitöid võib
teostada tööpäevadel alates 8.00-st kuni 17.00-ni.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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Eelnõu on menetletud Tapa Vallavalitsuse istungil 29.08.2018.
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