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OTSUS vee erikasutusloa andmise kohta
Otsus vee erikasutusloa andmise kohta tehakse veeseaduse § 8 lg 2 punktide 6 ja 7 alusel.
Menetluse algus
AS Tallinna Sadam (registrikood 10137319) esitas 04.02.2011 taotluse vee erikasutusloa
saamiseks. Taotlus saabus ja registreeriti Keskkonnaministeeriumis 07.02.2011, nr 1044-1.
Taotlus esitati Paldsiki Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamiseks mahus kuni
2 600 000 m3.
Veeseaduse § 8 lõike 2 punktide 6 ja 7 kohaselt on vee erikasutusluba vajalik, kui toimub
veekogu süvendamine, veekogu põhja pinnase paigaldamine või kui uputatakse tahkeid aineid
veekogusse. Keskkonnaministeerium hindas vastavalt keskkonnaministri 26. märtsi 2002
määrusele nr 18 „Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks
tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid“ (edaspidi
määrus) esitatud andmeid.
Teate avalikustamine, otsuse eelnõu väljapanek ja seisukohtade ärakuulamine
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
kohta avalikustati 15.03.2011. Teade vee erikasutusloa ja otsuse eelnõu valmimisest
avalikustati veebiväljaandes Ametlikud Teadaanded ………
Kaalutlused loa andmisel, sh otsus keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise kohta
AS Tallinna Sadam taotles vee erikasutusluba Paldiski Lõunasadama süvendamiseks mahus
kuni 2 600 000 m3. Süvendatud pinnas kasutatakse uue lainemurdja ja kai tagala ala
täitematerjalina ning kai 6a täitematerjalina. Täitematerjaliks sobimatu pinnas kaadatakse
Paldiski uuele kaadamisalale:
59°25,7603'N 23°58,1650'E
59°24,9778'N 23°59,6175'E
59°24,2376'N 23°58,0824'E
59°25,0199'N 23°56,6298'E
Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lg 1
p-le 17 on maavarade süvendamine mahus üle 10 000 m3 olulise keskkonnamõjuga tegevus,
mille puhul on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine. Keskkonnaministeerium algatas
07.04.2011 kirjaga 12-20/1044-2 keskkonnamõju hindamise. Keskkonnaministeerium kiitis

keskkonnamõju hindamise programmi heaks oma 01.11.2012 kirjaga 11-2/12/5028-1.
OÜ Corsoni koostatud „Paldiski Lõunasadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendustööde
keskkonnamõju hindamise aruanne“ kiideti heaks 01.09.2014 kirjaga 11-2/14/1316-10.
Keskkonnamõju hindamise aruande koostanud ekspertide hinnangul ei kaasne kavandatud
tegevusega negatiivseid mõjusid, kui rakendatakse järgmisi leevendusmeetmeid:
 süvendus ja kaadamistöid ei tohi teha 1. aprillist või päevast, mil merevee temperatuur
on tõusnud +6 C kuni 10. juulini;
 süvendus ja kaadamistõid ei tohi teha, kui tuule kiirus on üle 15 m/s;
 heljumi leviku seiret tuleb teostada esimene kord süvendusööde eel ning pidevalt
süvendus- ja kaadamistööde ajal;
 pärast süvendus- ja kaadamistööde lõppu tuleb läbi viia põhjataimestiku, -loomastiku,
kalastiku ja linnustiku seiret;
 pargased peavad olema pidevalt jälgitavad laevade automatiseeritud identifitseerimise
süsteemi (AIS) abil;
 kaadamine on lubatud ainult Paldiski uuele kaadamialale.
Taotluse rahuldamine ja loa tingimuste määramine
Keskkonnaministeerium teeb vee erikasutusloa andmise otsuse lähtudes taotluses esitatud
informatsioonist, KMH aruandest ning vee kasutamist ja kaitset sätestavatest õigusaktidest.
Tulenevalt eelnevast ja veeseaduse § 9 lg 5 alusel otsustan:
anda AS Tallinna Sadamale (registrikood 10137319) vee erikasutusluba
nr L.VV/325236 Paldiski Lõunasadama süvendamiseks mahus kuni 2 600 000 m3.
Lähtudes veeseaduse § 9 lg 2 p-st 9 ja KMH aruandest on taotleja kohustatud rakendama tööde
keskkonnamõju vähendamiseks järgmisi meetmeid:
 töid ei tohi teha 1. aprillist või päevast, mil merevee temperatuur on tõusnud + 6 C kuni
10. juulini;
 tööd tuleb peatada kui heljumiseire käigus on tuvastatud kõrge kontsentratsiooniga
heljumi kandumine Pakri poolsaare lääneranna alla 15 m sügavusse rannikumerre;
 töid ei tohi teha tuultega üle 15 m/s;
 tööde ajal tuleb teostada heljumi leviku seiret ning pärast töid põhjataimestiku ja
-loomastiku, kalakoosluse ning linnustiku seiret;
 Pinnase veoks kasutatavad ujuvvahendid peavad olema varustatud automatiseeritud
identifitseerimise süsteemiga (AIS);
 Süvendatud pinnase kaadamine on lubatud ainult Paldiski uuele kaadamisalale.
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades
kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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