Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr
18 «Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa
andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord,
loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa
vormid»
lisa 2
[RT I, 01.11.2012, 21 – jõust. 01.01.2013]

VEEKOGU PAISUTAMISE, HÜDROENERGIA KASUTAMISE, SÜVENDAMISE,
VEEKOGU PÕHJA PINNASE PAIGALDAMISE, KEMIKAALIDE KASUTAMISE
PINNAVEEKOGU KORRASHOIUKS VÕI VEEKOGUSSE TAHKETE AINETE
UPUTAMISE VEE ERIKASUTUSLOA VORM
VEE ERIKASUTUSLUBA
nr L.VV/332285
1. Vee erikasutaja:
1.1. Ärinimi või nimi
1.2. Äriregistrikood või isikukood
1.3. Aadress
1.4. Vastutava isiku nimi
1.5. Aadress
1.6. Kontaktinfo
Telefoni number
Faksi number

Lilaco Offshore OY
2893198-2
Pikisaarentie 5, 20900 Turku, Finland

+358 40 820 5248

E-posti aadress

lauri.lammes@lilaco-offshore.com

1.7. Kood 1
Soome laht, Espoo Matinkyläst Tallinnasse Kakumäe
poolsaareni.
43213: Telekommunikatsioonikaablite ja antennide
paigaldus
Telekommunikatsioonikaablite ja antennide paigaldus

1.8. Vee erikasutuse piirkond (maakond, vald, linn,
alev, küla)
1.9. Tegevusala kood (EMTAK) 2
1.10. Tegevuse iseloomustus

1 vee erikasutaja koodi omistab vee erikasutusloa andja
2 tegevusala kood on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK) saadav koodinumber

2. Vee erikasutusloa andja:
2.1. Asutuse nimi
2.2. Registrikood
2.3. Aadress
2.4. Veeloa koostanud ametniku nimi
2.5. Ametikoht
2.6. Kontaktinfo
Telefoni number
Faksi number

Keskkonnaministeerium
70001231
Narva mnt 7a, Tallinn
Kaspar Anderson
Peaspetsialist
626 2990

E-posti aadress

kaspar.anderson@envir.ee

3. Vee erikasutusloa:
3.1 Väljaandmise kuupäev
3.2. Andja (esindaja)

3.3. Saaja (vee

Nimi/Allkiri

Meelis Münt

Ametinimetus

Kantsler

Nimi

Lauri Lammes
1

Müügi- ja projektijuht

erikasutusloa omaniku
Ametinimetus
esindaja)
3.4. Vee erikasutuse iseloomustus

Kiudoptiline sidekaabel lastakse vette free-laytehnika
abil ehk vabalt. Kaabli jaoks ei kaevata merepõhja
soont, see lihtsalt lastaks kaablipaigalduslaevalt vette
piki kavandatud trassi. Kaabli vettelaskmise kiirus on
3‒6 sõlme tunnis. Tänu oma raskusele vajub kaabel
kiiresti merepõhja setetesse. Maabumiskohtade vahel
lastakse kaabel vette ühtlaselt, ilma mingite meres
teostatavate jätkamisteta. Vettelaskmise etapis pole
seega vaja kasutada mingeid veealuseid seadmeid ja
keskkonnamõju on minimaalne ja lokaalne. Kogu
kaabli veeskamiseks kulub kokku 2‒3 päeva.
Kaldalähedastele aladele paigaldatakse rõhtpuurimise
abil kaablikaitsetorud. Puurimised toimuvad vee all ja
puuraugu läbimõõt on 140 mm. Suundpuuraukude
pikkus võib olla mitusada meetrit, et kaabel laskuks
merepõhja alles 3 meetri sügavuses. Seega pole
kaldapiirkondades vaja teha spetsiaalseid kaevetöid ja
merekaabel püsib rannikuvees mitu meetrit allpool
merepõhja. See kaitseb kaablit väliste kahjustuste eest
ning hoiab ka merepõhja puutumatuna. Puurimistöid
alustatakse väikese augu proovipuurimisega. Seejärel
auku suurendatakse ja tugevdatakse plasttoruga, mis
suubub kaabli maabumiskohta. Plasttoru hoiab ära
aukude kokkuvarisemise ning lihtsustab kaabli paika
vedamist. Puurimistööd võtavad aega umbes ühe
töönädala puurimisobjekti kohta. Maabumiskohta
paigaldatakse betoonist valmiskaev, mis suletakse
luugikattega. Kaabel viiakse kaablilaevalt kaldale
tuukrite ja teiste meeskonnaliikmete abil, kes veavad
kaabli plasttoru kaudu kaldale ehitatud kaevu. Kaabel
viiakse õigesse kohta parve ja poide abil ning
maalevedamise ajal hoolitsetakse selle eest, et see ei
väänduks või kuhugi ei takerduks. Kui kaabel on
kaldale veetud, veendutakse, et see ei ole mehaanilise
koormuse all. Kaabli maabumise teostamiseks kulub
üks tööpäev ühe maabumiskoha kohta.
Eesti vetesse paigaldatakse kaabel, mille pikkus on
52 km ja läbimõõt 20 mm (maht ~16.34m³).
- 30.04.2019

3.5. Kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev (vee
erikasutusloaga lubatud tegevuse alguse ja lõpu
kuupäev)
3.6. Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus)

Veeseaduse § 91 lg 1 kohaselt avaldab vee
erikasutusloa andja vee erikasutusloa taotluse saamisest
alates 21 päeva jooksul pärast vee erikasutusloa
taotluse menetlusse võtmist sellekohase teate
veebiväljaandes Ametlikud Teadaanded. Teade vee
erikasutusloa taotlemise avalikustati 24.09.2018.Teade
vee erikasutusloa ja otsuse eelnõu valmimisest
avalikustati veebiväljaandes Ametlikud Teadaanded
....12.2018.

3.7. Muutmise, sh pikendamise kuupäev
3.8 Muutja

Asutuse nimi

3.9. Muutja esindaja

Nimi/Allkiri
Ametinimetus

3.10. Vee erikasutusloa

Nimi
2

muutmise, sh pikendamise
koostanud ametnik
3.11. Saaja (vee
erikasutusloa omaniku
esindaja)

Ametinimetus
E-posti aadress
Nimi
Ametinimetus

3.12. Pikendatud vee erikasutusloa kehtivuse lõpu
kuupäev
3.13. Muutmise, sh pikendamise põhjendus (faktiline ja
õiguslik alus)
3.14. Vaidlustamine

Käesolevat vee erikasutusluba on võimalik vaidlustada
30 päeva jooksul teatavaks tegemisest arvates, esitades
vaide loa andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras või kaebuse halduskohtusse
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

4. Veekogu (võib olla ka saasteainete suublaks) seire nõuded
Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased

5. Nõuded veekogu paisutamiseks ja hüdroenergia kasutamiseks
Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased
6. Meetmed ja nende täitmise tähtajad, mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju
Meede
6.1. Vee erikasutusega kaasneva võimaliku
negatiivse keskkonnamõju vähendamise
meetmed
6.2. Vee erikasutusega seotud tööde
teostamise nõuded ja tingimused
6.3. Nõuded parima võimaliku tehnika
kasutamiseks

Meetme kirjeldus

Meetme rakendamise tähtaeg

Vee erikasutustöödel tohib
kasutada vaid töökorras
tehnikat.

Kogu tööperioodi jooksul.

6.4. Veekogu tervendamise meetmed
6.5. Muud olulised meetmed

7. Ajutise iseloomuga tegevused
Andmeid ei esitata, kuna need pole konkreetse vee erikasutusloa puhul asjakohased
8. Nõuded teabe esitamiseks vee erikasutusloa andjale
Teabe liik
8.1. Teave meetmete ja nõuete rakendamise
kohta
8.2. Veekogu seire tulemused
8.3. Muu vajalik informatsioon

Teabe detailsem kirjeldus

Teabe esitamise
sagedus

1) Tööde käigus tekkivatest
muudatustest informeerida
Keskkonnaministeeriumit koheselt.
2) Vee erikasutusluba ei anna õigust
ehitamiseks ning ehitise kasutamiseks.

Vastavalt nõuetele

3

