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1. Arvamuse andmine Selja III kruusakarjääri kaevandamisloa taotluse ja otsuste
eelnõude kohta
Päevakorra punkt 1
Kuulati keskkonnanõunik Helen Mihkelsoni.
Eriku Grupp OÜ esitas Keskkonnaametile taotluse Selja III kruusakarjääri kaevandamisloa
saamiseks, mis asub Tori vallas Selja külas taotlejale kuuluval Kruusa kinnistul. Plaanis on
kaevandada ehituskruusa, mille kasutusaladeks on tsiviil- ja teedeehitus. Eelnõu näeb ette
nõustuda Selja III kruusakarjääri kaevandamiseloa taotluse ja selle kohta tehtavate otsuste
eelnõudega tingimusel, et kogu kaevandamise perioodi vältel hoitakse materjali väljaveoteena
kasutatav Selja koolitee vastavuses tee seisundi nõuetele ning teel peal olema võimalik
ohutult liigelda. Loa kehtivusaeg on 10 aastat. Keskkonnaamet soovib volikogu seisukohta.
Kinnistu taastatakse lõpuks metsana.
Kalev Kiisk: Selja koolitee on valla tee. Kui tee kasutamine hakkab, tuleb karjääri omanikul
vallaga leping sõlmida tee kasutamiseks ja korrashoiuks ning võimaliku lõhkumise korral siis
taastamiseks. Keskkonnaameti poolt on juba sisse viidud tingimused, mis puudutavad müra ja
tolmu. Eriku Grupi omanikul on naaberkinnistute omanikega kirjalikud kokkulepped olemas.
Ei ole teada, millise kvaliteediga kruusa sealt on võimalik kaevandada, aga kui omanikul on
huvi olemas, ei ole põhjust takistusi seada.
Piret Lille kommenteeris, et alati peaks eelistama olemasolevaid maardlaid, kui et rajada päris
uus, millega kaasneb ikkagi keskkonna häirimine.
Jaan Kägu kommenteeris, et kuna tegemist ei ole puhkemetsaga, ei ole kogukonnal
arvatavasti pretensioone karjääri suhtes. Puhkemajanduslikku huvi seal ei ole. Veidi

küsitavusi tekitab 10-aastane loa kehtivusaeg, aga kuna saadav materjali kogus on suhteliselt
väike, siis arvatavasti saab see varem taastatud.
Kalev Kiisk: kogukonda on teavitatud, naabritega on räägitud. Keegi ei näinud vastuväiteid,
mida hakata kirjalikult vormistama.
Raivo Jürimäe: ainuke nõrk koht on pinnatud tee, aga see on remonditav.
Komisjon jõudis seisukohale, et Selja küla veevarustususele kaevandusega seoses probleeme
ei teki.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
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