EELNÕU 25.03.2019

MAAVARA KAEVANDAMISE LUBA

Keskkonnaamet
1. Loa omaja

HARM-XXX
1.1. Ettevõtja nimi OSAÜHING STARHILL
1.2. Äriregistrikood 10822453

2. Kaevandaja

3. Maardla

1.3. Aadress Harju maakond, Tallinn,
Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 34,
11415

2.1. Ettevõtja nimi Paekivitoodete tehase osaühing
2.2. Äriregistri kood 10022037

2.3. Aadress Peterburi tee 34, Tallinn
11415

3.1.Maardla nimetus
Maardu lubjakivimaardla

3.2. Maardlaosa nimetus -

3.3.

Maardla
registrikaardi 3.4.
Maardla
number 0178
ehituslubjakivi

põhimaavara

4. Mäeeraldis ja 4.1. Mäeeraldise nimetus Maardu lubjakivikarjäär
selle
teenindusmaa 4.2. Mäeeraldise asukoht Harju maakond, Jõelähtme vald
4.3. Mäeeraldise pindala, ha 27,64
4.4. Mäeeraldise teenindusmaa pindala, ha 50,76
5. Geoloogiline
uuring

Geoloogilise uuringu aruanne:
nimetus Seletuskiri Maardu lubjakivimaardla passiivse tarbevaru ploki
5 varu osaliseks ümberhindamiseks aktiivseks tarbevaruks kinnistu
Maardu lõunakarjäär põhjaosas (varu seisuga 04.11.2015)
H. Männamets, 2015; Seletuskiri Maardu lubjakivimaardla Maardu
lubjakivikarjääri registrikande muutmise kohta (varu seisuga
01.01.2017) T. Nirgi, 2017; Seletuskiri Maardu lubjakivimaardla
passiivse tarbevaru ploki 5 varu osaliseks ümberhindamiseks aktiivseks
tarbevaruks Tõhelgi ja Maardu lõunakarjääri maaüksustel (varu
seisuga 10.08.2018) T. Nirgi, 2018
geoloogiafondi number 8688; 8789; 8957
varude kinnitamise otsus ja kuupäev käskkiri nr 1-2/16/257, 18.03.2016;
käskkiri nr 1-1/17/409, 25.04.2017; käskkiri nr 1-1/18/2789, 20.12.2018

6. Maavara
kogus

6.1. Mäeeraldise piirides arvutatud maavara kasutusala, kogus ja ühik:
aktiivne tarbevaru ehituslubjakivi 270,65 tuhat m3
aktiivne reservvaru
passiivne tarbevaru
passiivne reservvaru
kaevandatav varu ehituslubjakivi 275 tuhat m3
Plokid 2, 16, 17, 18 ja 19 aT
6.2. Maavara kogus on esitatud seisuga 31.12.2018

7. Katend,
sh muld

Katendi kogus - tuh m3, sh mulla kogus - tuh m3

8. Maavara
kasutamine

8.1. Maavara kavandatav kasutusvaldkond ehitus, teedeehitus ja -remont
8.2. Kaevandamise keskmine aastamäär, kogus ja ühik 60 tuhat m3
8.3. Kaevandamise maksimaalne aastamäär, kogus ja ühik
8.4. Loa kehtivusaeg 22.12.2014 – 22.12.2024

9. Korrastamine Kaevandatud maa kasutamise otstarve: vastavalt Maardu küla Maardu
lõunakarjääri maaüksuse ja lähiala detailplaneeringule
10. Täiendavad
tingimused

1. Karjääri lubatud tööaeg on esmaspäevast reedeni kella 7.00 kuni
23.00. Riigipühadel on töötamine keelatud;
2. Sademeteta perioodil on keelatud purustus-sorteerimissõlme töö
ilma niisutussüsteemita välistemperatuuril üle +5°C (ööpäeva
keskmine);
3. Tolmuheitmete vähendamiseks piirata veokite liikumiskiirust
karjääris kuni 30 km/h ning kuival ajal (kevad-suvi-sügis)
regulaarselt kasta karjääri teid ja teenindusplatse veega;
4. Korraldada tolmu seiret ettevõtte tootmisterritooriumi piiril.
Ajavahemikul 01.04.-31.10. teostada igakuised tolmuheitmete
mõõtmised. Mõõtmised teostada erinevate seadmete (purustussorteerimissõlm, ekskavaator ning kallur) samaaegsel töötamisel ja
vastavalt hajuvusele ebasoodsate ilmastikutingimustel (pikaajaline
kuiv ajalõik ehk vähemalt 1 nädal sademeteta perioodi, tuul elamute
suunas). Mõõtmiste tulemused edastada Keskkonnaameti Harju
kontorile ja Jõelähtme Vallavalitsusele;
5. Vähemalt üks kord pikaajalisel kuival perioodil (juuni-august)
mõõta peentolm (PM 10) sisaldus (fooni mõõtmiseks kaaluda eriti
peene tolmu PM 2,5 mõõtmist);
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6. Jätkata ehitiste seiret varasemalt tehtud valimi alusel (lühikese
kaevandamisaja tõttu teha vähemalt ühekordne ekspertiis pärast
mäetööde lõppu);
7. Kui kaevandamise käigus avastatakse inimtegevuse tagajärjel
ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või
kultuuriväärtusega leid, on kaevandaja kohustatud seiskama tööd,
säilitama leiukoha muutumatuna ning viivitamatult teatama sellest
Muinsuskaitseametile ja Jõelähtme Vallavalitsusele.
8. Igakuiselt tuleb esitada Jõelähtme Vallavalitsusele kaevetööde
aruanne;
9. Karjääris paiknevate õhuliinide tõttu ei ole lõhketööd lubatud
mäeeraldise loodenurgas;
10. Muinsuskaitse kinnismälestise Kultusekivi (kultuurimälestiste
riikliku registri kood 17690 ja 17689) kaitsevööndis kaevandamine
ning kaevandatud maa korrastamine toimub vastavalt
Muinsuskaitseameti kooskõlastusele.
11. Loa andmise Luba on antud Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni juhataja
ja muutmise 19.12.2014 korraldusega nr 1-15/14/731-1. Luba on muudetud
Keskkonnaameti
18.09.2017
korraldusega
otsused
nr 1-3/17/2417 ja XX.XX.2019 korraldusega nr XXXXX.

Loa andja nimi ja amet

Martin Nurme
juhataja
maapõuebüroo
keskkonnaosakond
Kuupäev: XX.XX.2019
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