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„Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2018‒2027,
Radooni riikliku tegevuskava ja Radioaktiivsete
jäätmete
käitlemise
riikliku
tegevuskava“
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
nõuetele vastavaks tunnistamine
Austatud härra Noorvee
Esitasite keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 42
lõike 1 alusel Keskkonnaministeeriumile „Kiirgusohutuse riikliku arengukava 2018‒2027,
Radooni riikliku tegevuskava ja Radioaktiivsete jäätmete käitlemise riikliku tegevuskava“
(edaspidi KORAK) keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande nõuetele
vastavuse kontrollimiseks.
Käesoleva otsusega seotud kaalutlused on esitatud järgnevalt.
Otsuse põhjendused ja kaalutlused
1. Õiguslik alus ja pädevus
Keskkonnaministeerium algatas KORAKi KSH tulenevalt KeHJS § 33 lõike 1 punktist 1, § 35
lõigetest 1, 2 ja 5 ning kiirgusseaduse §-st 26 ja lähtudes Vabariigi Valitsuse 10.12.2009 määruse
nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus“ §-st 11.
KeHJS § 42 lõike 2 alusel peab Keskkonnaministeerium kui KORAKi koostamise korraldaja
edastama KSH aruande asjaomastele asutustele kooskõlastamiseks. Tuginedes asjaomaste asutuste
kooskõlastustele, peab Keskkonnaministeerium KeHJS § 42 lõike 5 alusel kontrollima KSH
aruande nõuetele vastavuse kontrollimisel aruande vastavust KeHJS §-s 40 esitatud nõuetele ning
nõuetele vastavaks tunnistatud KSH programmile, aruande asjakohasust ja piisavust strateegilise
planeerimisdokumendi kehtestamiseks ning aruande kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete
arvestamist või arvestamata jätmist.
Otsus kõnealuse KSH aruande nõuetele vastavaks tunnistamise kohta on tehtud KeHJS § 42
lõigete 2, 5, 6, 10, 11 ja 12 alusel.
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2. Menetluse senine käik
Keskkonnaministeerium algatas 18.01.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/61 KORAKi koostamise ning
selle KSH.
Keskkonnaministeerium küsis asjaomastelt asutustelt KSH programmi kohta seisukohta
18.05.2017 kirjaga nr 712/17/3592. KSH programmi avalik väljapanek toimus 5.07– 14.08.2017
ja avalik arutelu 15.08.2017. Keskkonnaministeeriumi tunnistas KSH programmi nõuetele
vastavaks 30.09.2017 kirjaga nr 7-12/17/3592-10.
3. KSH juhteksperdi vastavus kehtestatud nõuetele
KORAKi KSH läbiviijaks on OÜ Alkranel. KSH juhteksperdiks on Alar Noorvee, eksperdigruppi
kuuluvad Elar Põldvere, Tanel Esperk ning Martin Sööt. KSH juhteksperdi vastavus KeHJS § 34
lõike 3 nõuetele on kontrollitud KSH programmi nõuetele vastavaks tunnistamisel.
4. KSH aruande kohta seisukoha küsimine
Vastavalt KeHJS § 40¹ peab strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja enne
KeHJS § 41 kohast KSH aruande avalikustamist küsima aruande sisu kohta seisukohta kõikidelt
asjaomastelt asutustelt. OÜ Alkranel esitas KSH aruande Keskkonnaministeeriumile asjaomaste
asutuste seisukohtade küsimiseks 8.04.2019. Keskkonnaministeerium kontrollis aruande vastavust
KeHJS §-s 40 esitatud nõuetele ning edastas selle 18.04.2019 kirjaga nr 7-12/19/2182 seisukoha
küsimiseks Sotsiaalministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile,
Siseministeeriumile,
Rahandusministeeriumile,
Haridusja
Teadusministeeriumile,
Keskkonnaametile, Terviseametile, Maksu- ja Tolliametile, Politsei- ja Piirivalveametile,
Päästeametile,
Keskkonnainspektsioonile,
Keskkonnaagentuurile,
OÜ Eesti Geoloogiateenistusele ning AS-le A.L.A.R.A.
KSH aruande ja KORAKi kohta esitasid seisukoha Sotsiaalministeerium, Siseministeerium,
Haridus- ja Teadusministeerium, OÜ Eesti Geoloogiateenistus, AS A.L.A.R.A., Päästeamet,
Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur ja Keskkonnainspektsioon.
Keskkonnaministeerium vaatas seisukohad läbi ning esitas edastas saabunud tagasiside
OÜ-le Alkranel.
Eksperdirühm täiendas laekunud seisukohtade alusel KSH aruannet. OÜ Alkranel esitas
Keskkonnaministeeriumile täiendatud KSH aruande 5.07.2019. Keskkonnaministeerium
kontrollis parandatud ja täiendatud KSH aruannet, kaasa arvatud asjaomaste asutuste seisukohtade
arvestamist või arvestamata jätmist. Keskkonnaministeeriumi hinnangul oli KORAKi KSH
aruannet korrigeeritud vastavalt Keskkonnaministeeriumi ja asjaomaste asutuste ettepanekutele.
5. KSH aruande avalikustamine
KeHJS § 41 sätestab KSH aruande avalikustamise ning avalikustamise tulemuste arvestamise
korra. Keskkonnaministeerium teavitas KORAKi KSH aruande avalikust väljapanekust ja
avalikust arutelust ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (12.08.2019), ajalehes Postimees
(14.08.2019) ning Keskkonnaministeeriumi kodulehel. 13.08.2019 kirjaga nr 11-1/19/4375
teavitati
Sotsiaalministeeriumi,
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi,
Siseministeeriumi,
Rahandusministeeriumi,
Keskkonnaametit,
Kultuuriministeeriumi,
Maaeluministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, ASi A.L.A.R.A., Terviseametit,
Maksu- ja Tolliametit, Politsei- ja Piirivalveametit, Päästeametit, Keskkonnainspektsiooni,
Keskkonnaagentuuri, Linnade Liitu, Maaomavalitsuste Liitu, Lääne-Harju Vallavalitsusust,
Saue Vallavalitsusust, Saku Vallavalitsust, Sillamäe Linnavalitsusust, Veterinaar- ja Toiduametit,
Tööinspektsiooni, Eesti Radioloogi Ühingut, AS-i Ökosil, OÜ-d Eesti Geoloogiteenistus ja

Eesti Keskkonnaühenduste Koda. Avalikustamise teated sisaldasid KeHJS-i kohaselt nõutavat
infot.
KeHJS § 41 järgi on KSH aruande avaliku väljapaneku tähtaeg sama pikk kui strateegilise
planeerimisdokumendi eelnõu avalikul väljapanekul, kuid mitte lühem kui 21 päeva. KORAKi
KSH aruande avalik väljapanek toimus 14.08.–27.09.2019, kokku 45 päeva. KSH aruandega oli
võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumis ning Keskkonnaministeeriumi veebilehel. Avaliku
väljapaneku jooksul ettepanekuid, vastuväiteid ega küsimusi ei laekunud.
KSH aruande avalik arutelu toimus 3.10.2019 Keskkonnaministeeriumis. Arutelul tutvustati
KORAKit ning KSH aruannet, samuti asjaomaste asutuste poolt esitatud seisukohti. Suuliselt
esitatud küsimustele vastati kohapeal suuliselt, KSH aruande kohta täiendusettepanekuid ei tehtud.
Arutelul osales 12 inimest, sealhulgas strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja
ning eksperdigrupi esindajad. Avaliku arutelu protokoll on lisatud aruandele.
Lähtudes eelnevast on KSH aruande avalikustamise menetlus olnud õiguspärane.
6. Piiriülesed konsultatsioonid
Seoses olulise keskkonnamõju kaasnemise võimalikkusega teise riigi keskkonnale teavitas
Keskkonnaministeerium 31.07.2019 KORAKi koostamisest ja selle KSH menetlusest Soomet,
Lätit, Rootsit, Taanit, Saksamaad, Poolat, Leedut ja Venemaad, edastades neile KSH aruande
kokkuvõtte. Seisukohad saabusid Taanist, Soomest, Lätist, Leedust, Poolast ja Rootsist.
Piiriülestes konsultatsioonides osalemise soovi väljendasid Soome ja Rootsi. Riikidelt laekunud
seisukohad on toodud KSH aruande lisas 3 ja nendega arvestamist on kirjeldatud peatükis 5.5.
Keskkonnaministeerium saatis 18.11.2019 Soomele, Rootsile ning Lätile kirja, milles selgitati
riikidelt saadud tagasisidega arvestamist.
7. KSH aruande vastavus kehtestatud nõuetele ja seiremeetmed
Keskkonnaministeerium edastas 13.11.2019 kirjaga nr 7-12/19/6089 KORAKi KSH aruande
kooskõlastamiseks Sotsiaalministeeriumile, Siseministeeriumile, Rahandusministeeriumile,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Haridus- ja Teadusministeeriumile,
Keskkonnaametile, AS-le A.L.A.R.A., Terviseametile, Politsei- ja Piirivalveametile,
Päästeametile ja Eesti Geoloogiateenistusele. KORAKi KSH aruande kooskõlastasid
Siseministeerium,
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium,
Keskkonnaamet,
AS A.L.A.R.A. ja Terviseamet.
KSH aruande sisu määrab KeHJS § 40 ja nõuetele vastavaks tunnistatud KSH programm.
KORAKi KSH aruanne sisaldab KeHJS § 40 lõigetes 2–4 nimetatud teavet. KSH aruandes on
kirjeldatud KORAKi eesmärki ja KSH ulatust ning selgitatud selle elluviimisega eeldatavalt
kaasnevat olulist keskkonnamõju. KSH aruanne annab piisavalt teavet KORAKi elluviimisega
eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta ning on sisult piisav selle kehtestamise üle
otsustamiseks. KSH aruanne vastab nõuetele vastavaks tunnistatud KSH programmile. KSH
aruande koostamise käigus esitatud ettepanekute ja vastuväidete arvestamist või arvestamata
jätmist on piisavalt selgitatud.
Vastavalt KeHJS § 42 lõikele 10 teeb strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja
KSH aruande nõuetele vastavaks tunnistamise otsuses ettepaneku seiremeetmete kohta.
Seiremeetmete eesmärk on teha varakult kindlaks, kas strateegilise planeerimisdokumendi
elluviimisega kaasneb oluline keskkonnamõju, ning rakendada ebasoodsat keskkonnamõju
vältivaid ja leevendavaid meetmeid. KeHJS § 42 lõike 11 alusel peab strateegilise
planeerimisdokumendi
kehtestaja
seiremeetmed
kehtestama
koos
strateegilise
planeerimisdokumendi kehtestamisega või esitama strateegilise planeerimisdokumendi

kehtestamisel põhjenduse, miks keskkonnamõju strateegilise hindamise seiremeetmeid ei
kehtestata.
KORAKi koostamisel ja kehtestamisel tuleb arvesse võtta KSH tulemusi, kaasa arvatud KSH
aruandes esitatud seiremeetmeid. Keskkonnaministeeriumil tuleb korraldada KORAKi
rakendamise tulemuslikkuse seiret, mida tehakse rakendusplaanis esitatud tegevuste täitmise
kaudu. Rakendusplaani tegevuste täitmise kohta tuleb koostada vahearuanded iga kahe aasta
tagant. Samuti peab Keskkonnaamet jätkama Eestis kiirgusalase keskkonnaseire teostatamist
regulaarse riikliku kiirgusseire raames.
Otsustus
Arvestades eeltoodut ning tuginedes KeHJS § 42 lõigetele 2, 5, 6, 10, 11 ja 12 tunnistab
Keskkonnaministeerium KORAKi KSH aruande nõuetele vastavaks.
KORAKi KSH aruande nõuetele vastavaks tunnistamise otsusest tuleb 14 päeva jooksul teavitada
puudutatud menetlusosalisi ja isikuid, piiriülestes konsultatsioonides osalenud riike ning avaldada
teade ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
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