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EHITUSMAAVARAD JA RIIK

- kas Keskkonnaministeeriumis huvid ei ristu? Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium hoiab kõrvale,
- makse kehtestatakse nii, kuidas parteidele meeldib, sisulist põhjendust pole 
vaja (“kliimaagentuuri” maksu kehtestamine killustikule ja liivale; ühelt poolt 
räägitakse ekspordi olulisusest - kui betoonelementide eksport läheb ülesmäge, 
siis tuleb sellele “kaikaid kodaratesse visata” – tõsta hoogsalt 
kaevandamisõiguse tasu (peakillustikule 25% aastas) ning lõpetada väga 
lühikese etteteatamisega erimärgistatud kütuse kasutamine (kütuse hind tõuseb 
ligi 40%) – jääme siin selgelt halvemasse seisu kui näiteks soomlased)
- riigi esindajad võivad seaduses toodud tähtaegadele vilistada (näit riigi huvide 
juhendi koostamine seiskas lubadega tegelemise kuudeks)



EHITUSMAAVARAD

- aeg on raha 
- lahendada võimalikult palju küsimusi ühe korraga (mida on vaja 
keskkonnamõjude hindamise programmi sisse tuua),
- andmete esitamises on piisavalt palju bürokraatiat, seda ei peaks 
suurendama või mugavusest korrata laskma, andmete kogujad saaksid 
kontrolli jaoks materjale ka n-ö majasiseselt; kaevandaja jaoks on kontrolle 
enam kui küll (tehniline järelevalve, keskkonnainspektsioon, turujärelevalve, 
kütuse kasutamise kontrollimine jne),
- kaevandamise alustamine ja laiendamine võiksid olla eri asjad; kõiki 
küsimusi ei ole kaevandamise laiendamise juures tingimata vaja uuesti 
lahendada (eriti, kui kaevandusmahud või muud tingimused sisuliselt ei 
muutu)



EHITUSMAAVARAD

- andmete kogumine mõistlikuks 
- mõõdistajad on saanud loa mõõdistamisega tegeleda, nende tulemusi 
tuleks usaldada; praegu on levinud ülelendudega kontroll – see on paraku 
ebatäpne, tulenevalt eelkõige raskustest veega kaetud ala mõõta (ka 
näiteks karjäärisisese teisaldamise puhul – kaevandaja peab ka 
teisaldamise puhul juba kaevandamisõiguse tasu ära maksma),
- kaevandaja peab rangelt igal aastal esitama andmed kaevandamise
kohta; kontroll küsib vahel mitme viimase aasta mahte, see on lisatöö
kaevandajale ühelt poolt ja teiselt poolt saaksid kontrollijad lihtsalt need 
andmed kätte



EHITUSMAAVARAD

- enam suhtlemist 
- moodne on meedias süüdistada kaevandajad; kes sõna võtab, peaks 
selgelt aru saama, milles teisi süüdistab,
- omavalitsusel võiks olla pidev kontakt kaevandajaga, kui miski on 
probleemiks, saab asjad selgeks rääkida,
- kaevandaja käest saab ka selgitust küsida; päris palju on juhtumeid, kus 
kontrollijatel (keskkonnaametnikel) on raskusi kaevandamisloast 
arusaamisega (põhja kõrguse hindamisega), juhtub, et ametnikud lähevad 
omavahel vaidlema, kuidas peab mõõtmisi tegema,
- kaevandamisega tegelevad ametnikud peavad saama algul koolituse (eriti, 
kui selle valdkonnaga kokkupuudet on vähe)



EHITUSMAAVARAD

- aferiste tuleks eemal hoida; kui üks ettevõte on aastaid alal tegutsenud, 
omades asjatundlikke töötajaid, korralikku masinaparki ja kogemust tegevusalal, 
teine ettevõte lubab kõik vajaliku “homme” hankida ja poole odavamalt, siis see 
kokkuhoid maksab maksude mittelaekumise ning võlgade tekkimise tõttu hiljem 
kätte



EHITUSMAAVARAD JA 
ETTEVÕTE

- arendaja soovib selgust ja kindlat rütmi
- seadustega justkui asjad paigas, aga siis algab tõlgendamine; ettevõtja peab 
maksma palka töötajatele, hooldama masinaid, viima läbi toodete 
vastavushindamist, andma aru tegevusest, võtma vastu kontrolle jne; tähtajad-
tähtajad-tähtajad
- “kliendihaldurite” süsteem – igal ettevõtjal konkreetne kontaktisik


