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11.12.2013. a käskkirjaga nr 1180 antud vee
erikasutusloa nr L.VV/324092 muutmine

Keskkonnaministeerium andis 11.12.2013. a käskkirjaga nr 1180 Ravimuda OÜ-le vee
erikasutusloa nr L.VV/324092 ravimuda ammutamiseks Haapsalu Tagalahe maardla nr 0075
piires mahus kuni 1500 m3 aastas. Süvendustööde keskkonnamõju vähendamiseks tohib töid
teha alates 15. juunist kuni 15. septembrini.
Ravimuda OÜ esitas 26.02.2015 vee erikasutusloa nr L.VV/324092 muutmise taotluse.
Taotlus saabus ja registreeriti Keskkonnaministeeriumis 26.02.2015, nr 1723-1. Taotluse
kohaselt soovitakse muuta nimetatud loa punkti 6.1, sõnastades selle järgmiselt: töid võib teha
alates 15. juunist kuni 31. detsembrini. Taotluse esitamise ajendiks on, et:
1. Ravimuda kaevandamine merel toimub korraga maksimaalselt 1,5 tundi. Suurema osa
ajast võtab ravimuda töötlemine ja transportimine sadamas, milleks kulub keskmiselt
üks päev. Seega ideaalis saaks merel kaevandada üle päeva, kuid kaevandamist
piiravad keskkonnategurid, mis kokkuvõttes kaevandamiste kordi veelgi vähendavad.
2. Tagalahe ravimuda maardla asub Haapsalu linna promenaadi kalda vahetus läheduses
(min kaugus kaldast 250 m) ning mootorimüra tekib edasi-tagasi sõites,
kaevandamisel vesiratas(ajam) seisatakse, vähendades vee erikasutuse mõju.
Mudapraam kuulub väikelaeva kategooriasse ning ei tekita oluliselt suuremat müra kui
kaldaääres sõitev mootorsõiduk ning madalast süvisest tingituna ei lõika praam
sügavalt vette, vaid liugleb veepinnal.
3. Kuna kaevandamine toimub lühiajaliselt ning küllaltki suure intervalliga, on
minimeeritud müratase ning võimalik tekkiv heljum jõuab hajuda, takistamata
veelindude elutegevust.
4. Ajalise piirangu leevendamine tagaks mõistliku kaevandamise plaanimise
(nt võimalus minimeerida osalise lastiga kaevandamise kordi) ning ressursi
kokkuhoiu, mis kokkuvõttes on ühtlasi keskkonda säästvam.
Loa tingimuste muutmine ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lg 1 kohaselt, küll aga peab loa andja
analüüsima, kas vee erikasutusel on oluline keskkonnamõju KeHJS § 11 lg 4, § 6 lg 2 p 18,
§ 6 lg 3, § 3 p 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määrus nr 224 „Tegevusvaldkondade,
mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud

loetelu1 “ § 11 alusel. Keskkonnaministeerium on 05.11.2013 kirjaga 12-19/13/7858-2
koostanud eelhinnangu. Mille kohaselt keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik, kuna
ravimuda ammutamise käigus Haapsalu Tagalahe maardla piires toimuv vee erikasutus
taotluses toodud mahus ei ohusta keskkonna seisundit, sh kohalike elanike tervist heaolu ja
vara, merepõhja elustikku, kalastiku ja linnustiku ning kaitstavaid loodusobjekte, kui töid
tehakse alates 15. juunist kuni 15. septembrini. Lisaks küsis Keskkonnaministeerium loa
tingimuste muutmise kohta seisukohta Keskkonnaametilt. Seoses loa tingimuste muutmise
taotlusega toimus 25.02.2015 Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni Haapsalu kontoris
kokkusaamine Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi ja Ravimuda OÜ esindajatega ning
ornitoloogiga, et kaaluda läbi erinevaid alternatiivid ja leida kõigile osapooltele sobiv
lahendus vee erikasutusloa muutmiseks.
Keskkonnaamet oma 11.03.2015 e-kirjaga on seisukohal, et Ravimuda OÜ taotluses esitatud
ettepanekule ja põhjendustele tuginedes ning arvestades ornitoloogi hinnangut kaevandamise
võimalikust negatiivsest mõjust Haapsalu Tagalahel peatuvatele ja läbirändavatele lindudele,
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erikasutusluba nr L.VV/324092 võib muuta järgnevalt:
1. Kaevandamistöid võib teha 15.06-31.12, kusjuures perioodil 15.09-15.10 võib
kaevandada maksimaalselt üks korda nädalas;
2. konkreetsed kaevandamise kuupäevad perioodil 15.09-15.10 tuleb eelnevalt teatada
e-kirja teel aadressidel laanemaa@kki.ee ja laane@keskkonnaamet.ee.
Vee erikasutusluba muudetakse, kui veeseaduse § 9 lg 10¹ p 5 kohaselt on vee erikasutusloa
omaja esitanud selleks põhjendatud taotluse.
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 muutmise
kohta avalikustati 03.03.2015. a. Teade vee erikasutusloa ja otsuse eelnõu valmimisest
avalikustati veebiväljaandes Ametlikud Teadaanded ……..2015.
Tulenevalt eeltoodust ja lähtudes veeseaduse § 9 lg 101 p-st 5 otsustan:
muuta 11.12.2013. a käskkirjaga nr 1180 antud vee erikasutusloa nr L.VV/324092
punkti 6.1 ja sõnastada see järgmiselt:

6.1. Tööde minimaalsema keskkonnamõju
saavutamise meetmed

Töid võib teha ajavahemikul 15. juuni
kuni 31. detsember, kusjuures perioodil
15. september kuni 15. oktoober võib
kaevandada maksimaalselt üks kord
nädalas.
Konkreetsed kaevandamise kuupäevad
perioodil
15.
september
kuni
15. oktoober tuleb eelnevalt teatada ekirja teel aadressidele laanemaa@kki.ee
ja laane@keskkonnaamet.ee.

Kõik ülejäänud loa tingimused jäävad kehtima.
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Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades
kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Talijärv
Kantsler
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