AS YIT Eesti keskkonnaloa menetlemise algatamise teade
Rae Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.
Keskkonnaamet teatab, et AS YIT Eesti (registrikood: 10093801) (aadress Pärnu mnt 102b,
Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11312 Harju maakond) poolt esitatud Piuga kruusakarjääri
keskkonnaloa nr HARM-104 muutmise taotlus on menetlusse võetud.
Piuga kruusakarjääri mäeeraldis asub Harju maakonnas Rae vallas Aruvalla külas katastriüksusel
Piuga kruusakarjäär (katastritunnus: 65303:003:0661), mille riigivara valitseja on
Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet.
Kõrvaltingimus nr 1 kohaselt on arendajal kohustus seirata veetaseme kõikumisi karjääri
mõjupiirkonnas olevate talude kaevudes kord kvartalis. Esimene seire tuleb läbi viia enne
kaevetööde algust, millega fikseeritakse ära karjääri mõjupiirkonnas olevate kaevude veetase.
Seiratavad kaevud on kantud keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistusse puurkaevu
katastritunnustega nr 1845, 18530, 8887, 1859, 4820. Tulemused esitada Keskkonnaametile.
Veekvaliteedi halvenemisel või kaevude kuivenemisel on arendaja kohustatud rajama uued
puurkaevud.
AS YIT Eesti taotleb keskkonnaloalt kõrvaltingimuse nr 1 eemaldamist, kuna eeldatav mõju
kaevude veetasemetele ja kvaliteedile puudub ning keskkonnaloaga määratud seire on
ebaproportsionaalne ja ei ole eesmärgipärane.
Piuga kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 2,15 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,56
ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt ehituskruus (aktiivne tarbevaru 36,5 tuh m3 ja
kaevandatav varu 35 tuh m3). Maavara kasutamise otstarve on ehitus, teedeehitus, remont.
Taotletav kaevandamise keskmine tootmismaht aastas on 10 tuh m3. Keskkonnaluba kehtib kuni
21.10.2034.
Keskkonnaamet edastas Rae Vallavalitsusele AS YIT Eesti keskkonnaloa taotlusmaterjalid
tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks 01.04.2021.
Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega
on võimalik tutvuda eelneval kokkuleppel lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus
on
digitaalselt
kättesaadav keskkonnaotsuste
aadressil https://kotkas.envir.ee.
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Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus
esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid
ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või
postiaadressile Viljandi mnt 16, Tallinn, Harju maakond.
Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

