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Otsus võetakse vastu maapõueseaduse § 81 lõike 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 lõike 3 alusel.
AS-le TREV-2 Grupp on antud maavara kaevandamisload nr HARM-144 ja nr KMIN-104
liiva kaevandamiseks Tammemäe II ja Tammemäe III mäeeraldistel.
Vastavalt Keskkonnaameti poolt esitatud „Tammemäe II liivakarjäär ja Tammemäe III
liivakarjäär korrastamistingimuste esitamine“ korralduse eelnõule nähakse ette järgmised
peamised korrastamistingimused:
-

Korrastatud maa sihtotstarve määratakse vastavalt maakatastriseadusele.

-

Kaevandatud maa korrastada tehisveekoguks ja kõrede püsielupaigaks.

-

Tammemäe II liivakarjääri ala see osa, mis jääb Männiku kõre ja kivisisaliku
püsielupaika, tuleb korrastada kõrele sobivaks elupaigaks. Väljaspool Männiku kõre ja
kivisisaliku püsielupaika korrastada karjääri ala tehisveekoguks.

-

Tammemäe III liivakarjääri ala paikneb täies ulatuses Männiku kõre ja kivisisaliku
püsielupaigas. Tammemäe III liivakarjääri alale kujundada 3 kuni 4 kõredele sobilikku
madalat laugete kallastega kudemisveekogu, mille sügavus ei tohi ületada 0,5 m.
(kõredele on parimad veekogud 30 cm sügavused, laugete nõlvadega).
Kudemisveekogude projekteerimisel ja rajamisel tuleb jälgida, et veekogud ei
muutuks püsivaks. Peab säilima võimalus veekogude ära kuivamiseks juulikuu lõpus
ja augustikuus.

-

Kõrede püsielupaiga ala ei tohi katta pinnasega ega taimestada.

-

Korrastamise käigus Tammemäe II liivakarjääri rajatava veekogu sügavus kujundada
valdavalt üle 2 m.

-

Korrastamise käigus veekogu rajamisel vältida täis kasvada võivate sonnikohtade
teket.

-

Korrastamise käigus rajatava veekogu põhi kujundada lauge ja ühtlane.

-

Rajatava veekogu kaldale jätta perv, mis peab jääma kõrgemale veetaseme oodatavast
maksimaalsest seisust.

-

Korrastamise käigus rajatava veekogu äärde jätta kallasrada, mis on kergesti läbitav ja
looduslähedase ilmega.

-

Rajatava veekogu kallas kujundada juurde- ja väljapääsuga. Veekogu kaldad
kujundada võimalikult lauged, et need ei kujutaks ohtu seal liikuvatele inimestele.

-

Rajatava veekogu ümbrus tuleb tasandada, et see ei oleks inimestele ega loomadele
ohtlik.

-

Korrastatavate karjääride nõlvad ülevalpool veetaset kujundada kaldega 1:2 ja allpool
veetaset 1:5. Võimaluse korral jätta eespool mainitud nõlvad laugemad. Nõlvad ei tohi
olla järsemad kui on looduslik varisemisnurk, et vältida varinguid ja lihkeid.

-

Korrastatud ala reljeef ja pinnavormid peavad olema võimalikult looduslähedased.

Keskkonnaameti poolt väljatoodud korrastamistingimused on sobilikud. Kuna Saku valla
jaoks on tegu perspektiivse puhkekoha ja supelrannaga, siis peame vajalikuks, et põhjapoolne
karjääri nõlv oleks ülevalpool veetaset mitte kaldega 1:2, vaid 1:3. See tagab supelrannana
parema kasutamisvõimaluse. Samuti soovime supelrannale iseloomulikku lauget
vetteminekut.
Lähtudes eeltoodust esitab Saku Vallavolikogu oma arvamuse:
1.

Nõustuda „Tammemäe II ja Tammemäe III liivakarjääri korrastamistingimuste
esitamine“ korralduse eelnõus välja toodud tingimustega ja lisame omalt poolt
tingimuseks, et põhjapoolne karjääri nõlv peab olema perspektiivse supelranna tõttu
ülevalpool veetaset kaldega 1:3 ja vette minemisel peab veealune nõlv olema
supelrannale iseloomulikult lauge.

2.

Otsuse peale on õigus esitada vaie Saku Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates
päevast, millal isik haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama
või kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 ettenähtud
tähtajal.

3.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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SELETUSKIRI
Saku Vallavolikogu otsuse „Arvamus kaevandamisega rikutud maa
korrastamistingimuste esitamise kohta“ eelnõu juurde

Keskkonnaamet on oma 14.05.2020. a kirjaga nr 12-1/20/3762-2 esitanud Saku
Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks „Tammemäe II ja Tammemäe III liivakarjääri
korrastamistingimuste esitamine“ korralduse eelnõu.
Maapõueseaduse § 81 lõike 5 alusel on kohalikul omavalitsusel võimalus esitada omapoolne
arvamus kaevandajale esitatavate korrastamistingimuste kohta. Pärast Keskkonnaameti poolt
väljastatud korrastamistingimusi koostab kaevandaja nende põhjal korrastamisprojekti.
AS-le TREV-2 Grupp on antud maavara kaevandamisluba nr HARM-144 kehtivusajaga kuni
14.02.2047, mille alusel kaevandatakse Tammemäe II liivakarjääri mäeeraldisel ehitus- ja
täiteliiva. Tammemäe II liivakarjäär asub Harju maakonnas Saku vallas Tammemäe külas
riigile kuuluval katastriüksusel Tammemäe liivakarjäär (katastritunnus: 71801:001:0800, maa
sihtotstarve: mäetööstusmaa). Mäeeraldise pindala on 23,18 ha ja mäeeraldise teenindusmaa
pindala 23,79 ha. Kaevandamisloale kantud korrastamise suunaks on tehisveekogu ja kõrede
püsielupaik.
Samuti on AS-le TREV-2 Grupp on antud kaevandamisluba nr KMIN-104 kehtivusajaga kuni
10.09.2033, mille alusel kaevandatakse Tammemäe III liivakarjääri mäeeraldisel ehitusliiva.
Tammemäe III liivakarjäär asub Harju maakonnas Saku vallas Tammemäe külas riigile
kuuluval katastriüksusel Männiku harjutusväli (katastritunnus: 71801:001:0982, maa
sihtotstarve: mäetööstusmaa). Mäeeraldise pindala on 33,40 ha ja mäeeraldise teenindusmaa
pindala 42,21 ha. Kaevandamisloale kantud korrastamise suunaks on veekogu.
Seega kokkuvõtvalt korrastatakse ala osaliselt kõredele ja kivisisalikele sobivaks elupaigaks
ja osaliselt veekoguks.
Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku nõustuda Keskkonnaameti poolt koostatud
Tammemäe II ja Tammemäe III liivakarjääri korrastamistingimuste esitamise korralduse
eelnõuga otsuses toodud tingimusel.
Eelnõu oli arutlusel Saku Vallavolikogu keskkonnakomisjoni 2. juuni 2020 koosolekul, kus
otsustati eelnõu heaks kiita ning suunata volikogu istungile otsusena vastuvõtmiseks.
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