Lõuna-Väo II lubjakivikarjääri keskkonnaloa menetlemise algatamise teade
Rae Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.
Keskkonnaamet teatab, et OÜ Väo Paas (registrikood: 10055887) (aadress Lagedi tee 32a,
Veneküla, Rae vald, 75325 Harju maakond) poolt 17.01.2022 esitatud Lõuna-Väo II
lubjakivikarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotlus (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis
KOTKAS 02.03.2022 dokumendina nr DM-118772-4) on menetlusse võetud.
Ettevõte taotleb keskkonnaluba kõrgemargilise ja madalamargilise ehituslubjakivi
kaevandamiseks, jäätmete käitlemiseks Harju maakonnas Tallinna linnas Lasnamäe linnaosas ja
Rae vallas Soodevahe külas riigile kuuluvatel kinnistutel Betooni tn 57 (katastritunnus
78401:313:0032), Väljavahi tee 1 (katastritunnus 65301:011:0300), Väljavahi tee 2 (katastritunnus
65301:011:0279), Väljavahi tee 4 (katastritunnus 65301:011:0281), Väljavahi tee 6 (katastritunnus
65301:011:0282), Väljavahi tee 8a (katastritunnus 65301:011:0283), Väljavahi tee 10a
(katastritunnus 65301:001:4475), Väljavahi tee 12a (katastritunnusega 65301:001:4476), Lagedi
tee 32 (katastritunnus 65301:001:4740), 11 Tallinna ringtee T39 (katastritunnus 65301:001:4742),
Lagedi tee 32a (katastritunnus 65301:001:4741), Väljavahi tee 14a (katastritunnus
65301:001:4477), Väljavahi tee 8b (katastritunnus 65301:001:4474), Väljavahi tee L3
(katastritunnus 65301:001:3677), taotlejale kuuluvatel kinnistutel Väljavahi tee 20 (katastritunnus
65301:001:3676), Väljavahi tee L4 (katastritunnus 65301:001:3678) ning Rae vallale kuuluvatel
kinnistutel Väljavahi tee (katastritunnus 65301:011:0304), Väljavahi tee L1 (katastritunnus
65301:011:0303), Väljavahi tee L2 (katastritunnus 65301:011:0305).
Taotluse kohaselt on Lõuna-Väo II lubjakivikarjääri mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa
pindala 12,88 ha. Lõuna-Väo II lubjakivikarjääri mäeeraldisega seotud madalamargilise
ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru kogus on 355 tuh m3, millest kaevandatav varu on 344 tuh m3,
ning kõrgemargilise ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru kogus on 1312 tuh m3, millest kaevandatav
varu on 1271 tuh m3. Kaevandatava maavara kasutusaladeks on killustik betooni valmistamises,
teekateteks, täitematerjaliks. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks. Kaevandatud maa
korrastatakse rohumaaks.
Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 7 alusel jäätmete
tekitamiseks maavara kaevandamisel või rikastamisel. Ettevõtte tegevuse käigus tekib katendit (01
01 02 - Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed) ja sõelmeid (01 04 13 - Kivilõikamisel ja
-saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 04 07* ja 01 04 11,
sealhulgas paekivi (näiteks lubjakivi, dolomiidi) töötlemisel tekkinud jäätmed). Jäätmeid
ladustatakse mäeeraldise teenindusmaal ning neid on plaanis taaskasutada (toimingukood R5t)
karjääri korrastamiseks.
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.
Käitise territooriumil olevatest heiteallikatest väljutatakse aastas 1,181 t vääveldioksiidi (künnis
0,3 t/a) ja tahkeid osakesi summaarselt 2,894 t (künnis 1 t/a).
Keskkonnaamet edastas Rae Vallavalitsusele OÜ Väo Paas keskkonnaloa taotlusmaterjalid
arvamuse avaldamiseks 07.03.2022.

Keskkonnaloa taotluse 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-118772.
Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest 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 andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab
Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

