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Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa
muutmise taotluse ja tehtava otsuse eelnõu kohta
Aktsiaselts TARA-TORF (registrikood 10039322) on esitanud 14. augustil 2018 Keskkonnaametile
Umbusi turbatootmisala kaevandamisloa nr JÕGM-035 muutmise taotluse (registreeritud
Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 14. augustil 2018 numbriga 12-2/18/13436). Aktsiaselts
TARA-TORF taotleb Umbusi turbatootmisala mäeeraldise kaevandamisloa nr JÕGM-035 kehtivusaja
pikendamist 30 aasta võrra ning soovib korrigeerida maavara koguseid ning vähendada kaevandamise
maksimaalset aastamäära. Umbusi turbatootmisala kaevandamisluba on antud Jõgevamaa
keskkonnateenistuse juhataja 27. mai 2005 korraldusega nr 20. Kaevandamisluba kehtib kuni 29.
detsembrini 2019. Umbusi turbatootmisala asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Pikknurme külas
riigile kuuluval katastriüksusel Pikknurme metskond 39 (katastritunnus 61102:004:0190, registriosa
nr 2002435, sihtotstarve turbatööstusmaa 100%) Umbusi turbamaardlas (registrikaardi nr 0244).
Riigivaravalitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Maa-amet. Umbusi
turbatootmisala mäeeraldise pindala on 64,21 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 69,99 ha.
Taotletav loa kehtivusaeg on kuni 28. detsember 2049.
Maavara kaevandamise loa taotluse kohaselt on seisuga 26. juuni 2018 Umbusi turbatootmisala
mäeeraldise hästilagunenud turba aktiivse tarbevaru kogus 326 000 tonni ja kaevandatav varu on
301 000 tonni. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 5 000 tonni. Maavara
kasutusaladeks on aiandus ja energeetika. Maavara kaevandamise loa taotlus on avalikustatud 8.
oktoobril 2018 väljaandes Ametlikud Teadaanded. Umbusi turbatootmisala maavara kaevandamise
loa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitati 8. oktoobri 2018 kirjaga nr 12-2/18/13436-6

aktsiaseltsi TARA-TORF, Põltsamaa Vallavalitsust ja Umbusi turbatootmisala mäeeraldise kinnistu
piirinaabreid. Avalikustamise käigus seisukohti ei laekunud.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 lõike 1 punkti 1 kohaselt
hinnatakse keskkonnamõju, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise
või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju.
Keskkonnaamet on otsustajana koostanud eelhinnangu eelnõu. Eelnõu kohaselt otsustab
Keskkonnaamet lähtudes aktsiaseltsi TARA-TORF esitatud maavara kaevandamisloa muutmise
taotlusmaterjalidest ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest, et ei algata
Umbusi turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotlusele keskkonnamõju
hindamist, kuna kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju. Otsuse eelnõu kohaselt
määratakse lisaks kavandatava tegevuse erisused või keskkonnameetmed muidu ilmneda võiva olulise
ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks:
1) turbaheljumi edasikandumise vältimiseks eesvoolu tuleb turbatootmisalalt ärajuhitav kuivendusvesi
juhtida läbi settebasseini;
2) tuleb tagada, et turba transportimisel oleksid koormad selliselt kaetud, et turbatolmu peenosakesed
ei lenduks;
3) täiendavad keskkonnauuringud ei ole vajalikud.
Kavandatud tegevuse ala on Jõgeva maakonnaplaneeringu kohaselt I kategooria maardla maa-ala, ehk
esmajärjekorras kaevandamiseks kasutusele võetav perspektiivne maardla. Puurmani valla
üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtfunktsioon on turbamaardla maa-ala. Kavandatav tegevus on
kooskõlas kehtivate planeeringutega.
Kooskõlas maapõueseaduse § 49 lõikega 6 edastas Keskkonnaamet 30. oktoobri 2018 kirjaga nr 122/18/13436-8 kaevandamisloa muutmise taotluse ning taotluse kohta antava haldusakti eelnõu
arvamuse saamiseks Põltsamaa Vallavolikogule. Seaduse kohaselt esitab kohaliku omavalitsuse üksus
oma arvamuse kirjalikult kahe kuu jooksul taotluse kohta antava haldusakti eelnõu saamisest arvates,
s.o hiljemalt 31. detsembriks 2018.
Maapõueseaduse § 55 lõike 2 punkti 11 kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksuse arvamus loa
väljastamisel siduv (kaevandamisloa andmisest keeldutakse juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksus ei
ole nõus kaevandamisloa andmisega).
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, haldusmenetluse
seaduse § 4, § 6, § 16 ja maapõueseaduse § 49 lõike 6 alusel.
1. Nõustuda aktsiaselts TARA-TORF (registrikood 10039322) Umbusi turbatootmisala mäeeraldise
maavara kaevandamise loa muutmisega ja tehtava Keskkonnaameti otsuse eelnõuga.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega

isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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