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Nõusoleku andmine maavara kaevandamisloa
väljastamiseks Sisek OÜ-le Saksi kruusakarjääris
Tapa Vallavolikogu vaatas läbi Keskkonnaameti Viru regiooni poolt 24.03.2015 kirjaga nr
V10-5/15/6535-3 saadetud Sisek OÜ (reg kood 12814305) maavara kaevandamisloa taotluse
Tapa vallas Saksi külas asuvale Saksi kruusakarjäärile ja taotluse kohta tehtava otsuse
eelnõu.
Luba taotletakse kohaliku tähtsusega Saksi kruusamaardlas (registrikaardi nr 0831) Saksi
kruusakarjääris ehituskruusa, ehitusliiva ja täiteliiva kaevandamiseks. Saksi kruusakarjääri
mäeeraldis asub Lääne-Viru maakonnas Tapa ja Kadrina valla piiril jäädes mõlema valla
territooriumile Saksi ja Salda küla aladele. Arendaja soovib kasutusele võtta mahajäetud
karjääri, kus aktiivne tarbevaru asub reformimata riigimaal. Mäeeraldise pindala on 10,30 ha
ning mäeeraldise teenindusmaa pindala on 13,21 ha. Maavara kaevandamine Saksi
kruusakarjääri mäeeraldises on planeeritud 15 aastaks ning maavara kaevandamise keskmine
aastamäär on 18 tuh m³ aastas. Maavara kasutusala – teedeehitus.
Lähtudes eeltoodust ja maapõueseaduse § 28 lg 3 ning kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lg 2:
1. Anda nõusolek maavara kaevandamise loa väljastamiseks OÜ-le Sisek (registrikood
12814305, aadress Vaguri, Piira küla, Vinni vald, 46607 Lääne-Viru maakond) Saksi
kruusakarjääris.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tapa Vallavalitsusele vaide
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse
teada saamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või
esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
tähtaegedel ja korras.
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Seletuskiri volikoguotsuse eelnõu “Nõusoleku andmine maavara kaevandamisloa
väljastamiseks Sisek OÜ-le Saksi kruusakarjääris“ juurde
OÜ Sisek (registrikood 12814305, aadress Vaguri, Piira küla, Vinni vald, 46607 LääneVirumaa) on esitanud Keskkonnaameti Viru regioonile Saksi kruusakarjääri maavara
kaevandamise loa taotluse.
Taotletaval Saksi kruusakarjääri alal alustati kaevandamisega 1976. a ning 2007. a kinnitati
alal maavara aktiivne tarbevaru, kuid uut kaevandamise loa taotlust ega korrastamistöid alal
tehtud ei ole. Tulenevalt asjaolust, et aktiivne tarbevaru asub reformimata riigimaal soovib
arendaja mahajäetud karjääri kasutusse võtta, et seeläbi tagada ala sihipärane kasutamine.
Karjääris kaevandatavat maavara kasutatakse teedeehituses ning kehvema kvaliteediga liiva
ka täitematerjalina.
Taotletav Saksi kruusakarjäär asub Lääne-Viru maakonnas Tapa ja Kadrina valla piiril
jäädes mõlema valla territooriumile Saksi ja Salda küla aladele. Karjäär asub reformimata
riigimaal ning käesoleva kaevandamise loa taotlusega soovib arendaja, et algatataks maa
riigi omandisse jätmise protsess. Maa külgneb läänes ja põhjas Kruusaaugu kinnistuga
(katastritunnus 71601:002:0013), idas Kalmu kinnistuga (katastritunnus 71601:002:0930) ja
lõunas Kuke (katastritunnus 71601:003:0820) ja 17195 Jõepere-Vahakulmu tee
(katastritunnus 71601:002:0980) kinnistutega. Lähimad elamud asuvad 200 m kaugusel
põhjasuunas Vainu kinnistul (katastritunnus 71601:002:0230) ja 260 m kaugusel
läänesuunal Nõmme kinnistul (katastritunnus 71601:003:0620).
Mäeeraldise teenindusmaa pindala on 13,21 ha sh mäeeraldise pindala 10,30 ha.
Mäeeraldisest 3,94 ha jääb Tapa valla territooriumile ning 6,36 ha Kadrina valla
territooriumile. Mäeeraldise keskosa on varasema kaevandamisega avatud ning osaliselt ka
ammendatud. Sealne maastik on omane mäetööstusmaale. Valdavas osas on mäeeraldis lage,
vähesel määral on lääne ja kirdeosas hakanud kasvama männid. Mäeeraldis asub Pandivere
ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal. Muud keskkonna- ja looduskaitselised
piirangud alal puuduvad.
Mäeeraldist taotletakse aktiivsele tarbevarule kogumahus 262 tuh m³. Tapa Valla
territooriumile jääva maavara varu keskmine paksus on 2,2 m ning maht 87 tuh m³.
Mäeeraldis koosneb kahest lahustükist mida eraldab kirdeosas asuv Tapa:KD0
elektriõhuliin. Ala keskosas asub 0,36 ha suurune ammendatud ala mis on mäeeraldisest
välja jäetud.
Taotletava mäeeraldise pindala on 10,30 ha ja see hõlmab aktiivse tarbevaru plokke 1, 2 ja
3. Mäeeraldise teenindusmaa pindala on 13,21 ha ning selle alale jäävad passiivse tarbevaru
plokid 4 ja 5. Kaevandamise luba taotletakse plokile 1 mahus 181 tuh m³, plokile 2 mahus
54 tuh m³ ja plokile 3 mahus 27 tuh m³. Nimetatud kogused ei ole kogumahus
kaevandatavad kuna mäeeraldisega külgnevate alade ja elektriliini kaitsevööndi stabiilsuse
tagamiseks tuleb piirialadele jätta nõlvatervikud. Kokku on kaevandatav maht Tapa vallas
84 tuh m³ ning Kadrina vallas 158 tuh m³. Kaevandamise luba taotletakse 15. aastaks
keskmise aastase kaevandamise mahuga 18 tuh m³.
Maavara kaevandamisega mõjutatakse alati suuremal või vähemal määral keskkonda.
Puistematerjali kaevandamisel on peamiseks keskkonda mõjutavaks teguriks maastikupildi
visuaalne muutumine, ning tolm ja müra. Taotletava ala puhul on tegemist varasema
karjäärialaga ning jätkuva kaevandamisega maastiku esteetilist väärtust täiendavalt oluliselt
ei kahjustata. Edasise kaevandamisega tagatakse maavaravaru maksimaalne kasutamine ning
ala sihipärane korrastamine. Müra tekitavad karjääris töötavad kaevandamismasinad
(ekskavaator, buldooser, purusti, rataslaadur, kallurauto). Kaevandamisega veetaset ei avata
ning lasundit ei kuivendata. Ainuke oht veele, mis mäetöödel tekib on avariid

karjäärimasinatega, kus lekke korral võib kütus või määrdeaine sattuda pinnasesse ja sealt
pinnasevette. Kaevandamise järgselt korrastatakse ala rohu- ja/või metsamaaks.
Tapa Vallavalitsus soovib taotleda munitsipaalomandisse Saksi kruusamaardla taotletava
mäeeraldise ala. Seoses arveloleva maardlaga ja menetluses oleva kaevandamisloa
taotlusega on ette näha riigi huvi esinemine Saksi kruusamaardlal asuva munitsipaliseeritava
maa alal. Maa-amet palub oma 29.04.2015 kirjaga nr 6.2-3/5391 Saksi kruusamaardla alale
munitsipaliseeritavat maad mitte kavandada.
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Eelnõu oli arutlusel 07.05.2015 toimunud vallavalitsuse istungil, 14.05.2015 toimunud
majanduskomisjoni istungil ning 20.05.2015 toimunud eelarve- ja arengukomisjoni
koosolekul.

