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Lähtudest murest, millega on pöördunud meie poole liikmed ning võttes arvesse Eesti
Rohelise Liikumise ajaloolisest järjepidevusest tingitud rolli, juhime tähelepanu
fosforiidiuuringute ja kaevandamisega seotud võimalikele keskkonnamõjudele seoses Viru
Keemia Grupi planeeritava tegevusega Rägavere vallas, Vasemäe kinnistul ning soovitame
Rägavere vallavolikogul sügavalt mõelda läbi igasugused otsused, mis puudutavad seda
teemat ja võimalikke koostööleppeid Viru Keemia Grupiga.
Seni läbi viidud Rakvere ja Toolse fosforiidimaardlaid puudutavad geoloogilised uuringud on
olnud väga põhjalikud, antud alade maapõu on täielikult läbi uuritud ning sealt ei ole võimalik
saada uut infot. Ainukesed uuringud, mida ei ole teostatud antud piirkondade kohta, on
mäetehnilised uuringud. Kuid kuna need on juba otseselt seotud kaevandamisega, siis võib
siin järeldada, et Viru Keemia Grupi taotlus hea tahte lepingu sõlmimiseks üldgeoloogilisteks
uuringuteks on seotud just selle sooviga.
Kuna tegemist on ärilistest huvidest lähtuva ettevõttega, mille eesmärgiks on läbi
kaevandamise tulu teenida, siis ei saa me heaks kiita ärihuvidest põhjendatud uuringuid. Eesti
õigussüsteem ei ole nii kaugele arenenud, et sellega ei kaasneks õigusliku ootuse printsiip,
millele apelleerides võiks Viru Keemia Grupp põhjendada uuringutele järgneda võivaid
kaevandamiskavatsusi. Nendega omakorda võivad kaasneda olulised kahjud loodus- ja
elukeskkonnale, kuivõrd tulusalt saab fosforiiti antud piirkonnas kaevandada ainult tehnilisi
nõudeid eirates.
Samuti juhime tähelepanu, et tegemist on Pandivere veekaitsealaga, kust saab alguse 11 Eesti
jõge, olles seeläbi allikaks 90%le Eesti mageveevarule. Võimalikud puuraugud antud
piirkonnas ei mõjuta ainult kohalike elanike kaevusid, vaid laiemalt kogu Eesti
mageveevarustust. Muuhulgas seisavad 1980-ndate lõpus toimunud puurimistega seonduvate
tagajärgede ja probleemidega piirkonna elanikud silmitsi tänase päevani.

Põhinedes fosforiidi ja geoloogiliste kaevandamistega tihedalt
erialaekspertide nõuannetele teeme antud teemaga seoses kaks soovitust.
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Esmalt soovitame antud teemaga seoses võtta aeg maha ning süveneda reaalselt kõigi
erinevate osapoolte taotlusse antud teemas. Siinpuhul soovitame leida neutraaalse osapoole,
kelle abil viia läbi kõrgetasemeline seminar, mis kaasaks mäeinsenere, geolooge,
Keskkonnaministeeriumi ja Riigikogu esindajaid, kohaliku kogukonna liikmeid ning
kaevandamisega tegelevaid ettevõtjaid (sh Viru Keemia Gruppi) ning ennekõike heatahtlikult
häälestatud õhkkonnas püüda leida tekkinud olukorrale kõige parem võimalik lahendus.
Teiseks oleme me seisukohal, et kui üldse keegi peaks antud piirkonnas viima mingisuguseid
uuringuid läbi (olgu need siis kas üldgeoloogilised, tehnoloogilised, vms), siis peaks selline
asi toimuma ikkagi ja ennekõige Eesti riigi tellimusel ning selleks otstarbeks loodud riikliku
rakendusasutuse poolt. See välistab olukorra, kus kellelgi võiks uuringute järel tekkida
õigustatud ootus kaevandamiseks loodust ja keskkonda mittesäästval viisil.
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