SELETUSKIRI
Eelnõu liik: otsus
Eelnõu nimetus: Arvamuse andmine Klooga uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse
kohta
Eelnõu esitaja: vallavalitsus
AS TREV-2 Grupp esitas Keskkonnaametile 20.05.2020 taotluse geoloogilise uuringu loa
saamiseks vähendatud alaga Klooga uuringuruumis, mis asub Lääne-Harju vallas Kloogaranna ja
ja Tuulna külades. Geoloogilise uuringuruumi teenindusala asub riigile kuuluvatel
katastriüksustel, teenindusala moodustavad 3 lahustükki kogupindalaga 62,30 hektarit.
Taotletava uuringuruumi valikul on AS TREV-2 Grupp võtnud aluseks Eesti geoloogilise
baaskaardi Paldiski lehe (leht 6333) pinnakatte kaardil ja selle seletuskirjas toodud liiva
levikualast. Geoloogilise uuringu peamiseks eesmärgiks on leida kaevandamisväärne kvaliteetse
liiva ja/või kruusa lasund. Geoloogilise uuringu käigus selgub ala geoloogiline ehitus, setete
levik, lasumistingimused, kvaliteedi põhinäitajad ning võimalikud kasutusalad. Tegemist on liiva
tarbevaru uuringuga, taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat. Geoloogilise uuringu teostajaks
Klooga uuringuruumis on AS TREV-2 Grupp.
Juhul kui geoloogilise uuringu käigus leidub maavarana arvele võtmise väärilist materjali on AS
TREV-2 Grupp järgmiseks võimalikuks sammuks ettepaneku tegemine maardla
moodustamiseks, millele järgneb kaevandamisloa taotluse koostamine. Taotluses esitatud
hinnanguline maavara on 200 000 tuh m3.
Oma olemuselt on tegemist AS TREV-2 Grupp 17.09.2018 Keskkonnaametile esitatud
geoloogilise uuringu loa taotluse jätkuga (registreeritud 18.09.2018 Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis kirjana nr 12-2/18/15279 ja muudetud taotlus 07.01.2019 kirjana nr
12-2/18/15279-10) geoloogilise uuringu loa saamiseks Klooga uuringuruumis, uues taotluses on
uuringuruumi teenindusala vähendatud.
Geoloogilise uuringu loa menetluse raames edastas Lääne-Harju Vallavalitsus otsuse eelnõu
arvamuse avaldamiseks kõikidele isikutele, kes esitasid oma kirjalikud seisukohad Lääne-Harju
Vallavolikogu 16.04.2020 otsuse nr 17 „Arvamuse andmine Klooga uuringuruumi geoloogilise
uuringu loe taotluse kohta“ menetluses. Lisaks avalikustati käesolev otsuse eelnõu Lääne-Harju
valla kodulehel ning teade eelnõu menetlemise kohta avaldati maakondlikus ajalehes Harju Elu.
Kogukonnaga võimalike uuringu ja kaevandamisega seotud asjaolude arutamise eesmärgil
korraldas Lääne-Harju Vallavalitsus 27.02.2020 kaasamiskoosoleku Kloogal, kus oli juba
arutluse all ka vähendatud mahus kaevandamise võimalikkus, mis poolehoidu ei pälvinud.
Kuigi geoloogilise uuringu tulemustel on iseseisev väärtus ka siis, kui uuringule kaevandamist ei
järgne, on maapõueseaduse § 4 lg 2 kohaselt maavara geoloogilise uuringu eesmärgiks
ühemõtteliselt maavara kaevandamine ja kasutusele võtt. Volikogu otsuse eelnõus väljendatud
seisukohad käsitlevad lisaks uuringuloale ka esialgset seisukohta võimaliku kaevandamise kohta.
Kuna eeldatavalt on maavara edaspidi kasutusele võtt vähetõenäoline, ei ole uuringuloa taotlejal
mõttekas viia läbi kulukas ja kompleksne geoloogiline uuring. Kaevandamist mittesoodustavate
asjaolude esitamine antud otsuses ei ole siiski ammendav.
Olukorras, kus maavaradega seotud ühiskondliku kokkuleppe saavutamiseks on algatamisel
kogu Harju maakonda hõlmav teemaplaneering, ei ole kaevandamisega seotud eraldiseisvate
uuringute läbiviimine elamupiirkonna keskel põhjendatud ega vajalik.
Kõiki otsuses esitatud asjaolusid arvestades ei Lääne-Harju vallas vähendatud alaga Klooga
uuringuruumis AS-ile TREV-2 Grupp geoloogilise uuringu loa andmisega.

