OÜ Väo Paas keskkonnaloa menetlemise algatamise teade
Rae Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.
Keskkonnaame teatab, et OÜ Väo Paas (registrikood: 10055887) (aadress Lagedi tee 32a,
Veneküla, Rae vald, 75325 Harju maakond) esitatud Tondi-Väo lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr
KMIN-061 muutmise taotlus on menetlusse võetud. OÜ Väo Paas taotleb keskkonnaloa nr KMIN061 muutmist keskkonnaloa kehtivusaja pikendamiseks ja mäeeraldise vähendamiseks ning
jäätmete käitlemise, vee erikasutuse ja paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku lisamiseks
keskkonnaloale.
Taotletav Tondi-Väo lubjakivikarjäär asub Harju maakonnas Tallinna linnas riigile kuuluvatel
kinnistutel Lagedi tee 16a (katastritunnus: 78401:101:3592) ja Rae vallas Lagedi tee 32
(katastritunnus: 65301:001:4740), 11 Tallinna ringtee T39 (katastritunnus: 65301:001:4742),
Lagedi tee 32a (katastritunnus: 65301:001:4741), mille riigivara valitseja on
Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet, ning Tallinna linnas Lagedi tee 16B
(katastritunnus:
78401:101:3593),
mille
riigivara
valitseja
on
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium ja volitatud asutus Transpordiamet.
Vee erikasutus
Ettevõte vajab keskkonnaluba vee erikasutuseks vastavalt veeseaduse § 187 punktile 9, mille
kohaselt on veeluba kohustuslik, kui juhitakse suublasse maavara kaevandamisel eemaldatavat
vett ning punkti 12 alusel, kui juhitakse põhjavett ümber. Ettevõttele on Keskkonnaameti
20.07.2017 korraldusega nr 1-3/17/1966 antud veeluba nr L.VV/329475 karjäärivee
väljapumpamiseks ja selle juhtimiseks Põlluääre kraavi (keskkonnaregistrikood VEE1089234)
maavara
kaevandamise
eesmärgil
kehtivusega
kuni
06.05.2022.
Veeluba
nr L.VV/329475 tunnistatakse kehtetuks.
Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku
Ettevõte vajab keskkonnaluba paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku viimiseks tulenevalt
keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete
künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ §-st 2, mille
kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest
heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses, mis ületab määruse lisas nimetatud künniskogust.
Nimetatud määruse lisas toodud künniskogust ületab ettevõte tahkete summaarsete osakeste ning
lämmastikoksiidide osas. Ettevõttele 11.12.2006 antud õhusaasteluba L.ÕV.HA-55196
tunnistatakse kehtetuks.
Jäätmekäitlus
Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete tekitamiseks maavara kaevandamisel või rikastamisel
(jäätmeseaduse § 73 lõike 2 punkt 7) ning jäätmete taaskasutamiseks (jäätmeseaduse § 73 lõike 2
punkt 2). Ettevõte soovib purustada (toimingukood R12s) betooni ja bituumenitaolisi segusid ning
taaskasutada kaevandamisjäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid ning teisi tavajäätmeid karjääri
korrastamiseks (toimingukood R5t).
Maapõu
Taotletava Tondi-Väo lubjakivikarjääri mäeeraldise pindala on 5,25 ha ja teenindusmaa pindala on
47,99 ha. Seisuga 01.04.2020 on Tondi-Väo lubjakivikarjääri mäeeraldise seotud ehituslubjakivi

aktiivne tarbevaru 91 tuh m3, millest kaevandatav varu on 88 tuh m3. Kaevandatavat maavara
plaanitakse kasutada ehituskivina ja ehituskillustiku toorena. Keskkonnaluba soovitakse
pikendada 10 aastat. Kaevandatud maa korrastatakse tootmismaaks (rohumaaks) ja veekoguga
maaks.
Keskkonnaamet edastas Rae Vallavalitsusele OÜ Väo Paas keskkonnaloa taotlusmaterjalid
tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks 14.05.2021.
Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega
on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris eelneval kokkuleppel. Taotlus on
digitaalselt
kättesaadav
keskkonnaotsuste
infosüsteemis
KOTKAS
aadressil
https://kotkas.envir.ee/, lisades otsingusse menetluse numbri M-107725.
Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus
esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid
võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn.
Keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab
Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

