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Aruande sisu kokkuvõte
2002. aastal põhiliselt 5 suvekuu jooksul külastas Tallinna Vanasadamat 165
kruiisilaeva ligi 200 000 reisijaga. Käesolevaks suveks on tellitud juba 248
kruiisilaevade sissesõitu, mis toovad Tallinnasse pea veerand miljonit kruiisituristi.
Arvestades järjest kasvava turistide vooluga Tallinnasse ja kruiisilaevade arvu tunduva
suurenemisega, otsustas AS Tallinna Sadam rajada Vanasadamasse uue kruiisikai, et
parandada kruiisilaevade vastuvõtu ja teenindamise tingimusi ning suurendada
liiklusohutust Vanasadamas. Sadama otsus on kooskõlas Tallinna linna kinnitatud
arengukava ja üldplaneeringuga ning Vanasadama looderajooni detailplaneeringuga.
Käesoleva keskkonnamõju hinnangu objektiks on AS Tallinna Sadam Vanasadama
looderajooni kavandatud uue kruiisikai projekt. Hinnangu eesmärgiks on ehitustööde ja
kai keskkonnamõju ja mõjuala määramine ning projekti läbiviimiseks vajaliku vee
erikasutusloa alusel ehitusloa väljastamine.
Kai konstruktiivseks lahenduseks on terastoruvaiadel 20 m laiune raudbetoonist
estakaad, mille mõlemal küljel on koht laevade sildumiseks. Kai üldpikkus on 407 m,
sellest sildumisliini pikkus 166 m (vtjoonis 1). Kai pealispinna kõrgus on +2.25 m abs.,
vee sügavus kai ees vähemalt 10m.
Kai on arvestatud kuni 45 000 t veeväljasurvega kruiisilaevadele, mille maksimaalne
pikku on 310 m, laius 35 mja sügavus täislastis 8,5 m.
Ehitusgeoloogilised tingimused kai rajamiseks on keerulised. Merevee sügavus ulatub
17 meetrini. Mere põhjast arvates 21.. .22 m sügavuseni levivad voolava konsistentsiga
nõrgad savipinnased. Tihe savikas tolmliiv, mida suuremate ehitiste puhul kasutatakse
vaiu kandva kihina, lasub merepinnast 39... 50 m sügavuses.
Tänu õnnestunud asukohavalikule mõjutab pakutud projektlahendus
minimaalselt. Projekti eeldatav keskkonnamõju on lokaalne ja ebaoluline.

keskkonda

Tulenevalt eeltoodust puudub vajadus hindamiskriteeriumide süsteemi loomiseks ja
variantide võrdlemiseks.
Kruiisikai ehitamine ja ekspluatatsioon Vanasadama loodeosas ei
loodusressursse ega keskkonda ja on kehtiva seadusandluse kohaselt lubatav.

kahjusta

Kai ehitusaegne keskkonnamõju piirdub lühiajalise lokaalse vee hägususega vala
süvistamise lähipiirkonnas.
Kai ekspluatatsiooniga kaasnev keskkonnamõju on sadamaeeskirjadest kinnipidamise
korral seadusandlusega lubatavates piirides.
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1. SISSEJUHATUS
Käesoleva keskkonnamõju hinnangu objektiks on AS Tallinna Sadam Vanasadama
looderajooni kavandatud uue kruiisikai projekt. Hinnangu eesmärgiks on ehitustööde ja
kai keskkonnamõju ja mõjuala määramine ning projekti läbiviimiseks vajaliku vee
erikasutusloa alusel ehitusloa väljastamine.

1.1. Arendaja, otsustaja, töö koostajad
Arendaja: AS Tallinna Sadam, Sadama tn 25, 15051 Tallinn, kontaktisik
osakonna peaspetsialist Andres Linnamägi (631 8018);

Arendus-

Otsustaja:
Keskkonnaministeerium,
Toompuiestee 24, 15172 Tallinn, kontaktisik
keskkonnakorralduse- ja tehnoloogiaosakonna spetsialist Irma Pakkonen (6273055)
Töö koostaja: OÜ E-Konsult, Laki 12-A207, 10621 Tallinn
Osaühing E-Konsult on alates asutamisest 1991.a. keskkonnakaitselise
suunitlusega
konsultatsioonifirma.
Osaühingus töötab käesoleval ajal alalise tähtajatu töölepingu
alusel viis keskkonnaministri
poolt tegevuslitsentsi saanud professionaalset
erineva
haridusega keskkonnamõju hinda j at, kes on teinud keskkonnaekspertiisi
või andnud
keskkonnamõju
hinnangu asukohavalikule,
detailplaneeringule
või ehitusprojektile
enam kui 20 Eesti sadama kohta. Ühtekokku ulatub osaühingu poolt tehtud Eesti
sadamate ja nende operaatorfirmade arendamisega seotud keskkonnakaitse suunitlusega
tööde koguarv üle 300.
Vanasadama looderajooni kruiisikai ehitamise keskkonnamõju hindamiselosalesid:
Karin Juhat - projekti juht, keemik (tegevuslitsents KMHOO12);
Lembit Linnupõld - ehitusinsener (tegevuslitsents KMHOOI0);
Eike Riis - bioloog (tegevuslitsents KMH0013);
Laur Linnupõld - keskkonnamõju hindaja assistent;
Diana Taalfeld - graafilise andmetöötluse assistent.

1.2. Keskkonnamõju hindamise algatamine, objekt ja eesmärk

1

I

Uue kruiisikai ehitamine sadama looderajooni on ette nähtud Vanasadama laiendamise
kavas.
AS Tallinna
Sadam
poolt
vee erikasutusloa
saamise
taotluse
ja
keskkonnamemorandumi
A-osa
esitamisel
(28.03.2003)
algatas
Keskkonnaministeerium kruiisikai rajamise keskkonnamõju hinnangu (keskkonnamemorandumi
Bosa 22.04.2003). Nimetatud dokument on toodud lisas 1.1.
Vastavalt AS Tallinna Sadam poolt esitatud projekteerimise lähteülesandele (lisa 1.2) on
firma Merin AS Konsulteerivad Insenerid koostanud Vanasadama kruiisikai tehnilise
projekti (töö nr 412, 2002.a.) silduvate kruiisilaevade teenindamiseks. Kai kogupikkus
on 407 m, sellest sildumisliini pikkus 166 m. Laevad saavad silduda kai mõlemal poolel.
Kai konstruktiivseks
lahenduseks on terastoru-vaiadel
20 m laiune raudbetoonist
estakaad. Kai ehitamisega kaasneb kalda-kindlustuse rajamine.
Uue kai ehitamine ei eelda pinnase teisaldamist ja süvendustöid, sest olemasolev
sügavus 10 - 17 m vastab projekteerimise
lähteülesandes nõutavale minimaalse le
sügavusele kai ääres - 10m.
Projektile koostatud keskkonnamõju hinnangu eesmärk oli määratleda kavandatava uue
kruiisikai rajamisega kaasnevat keskkonnamõju, jälgida esitatud projekti vastavust
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keskkonnakaitselisele
seadusandlusele,
anda
soovitusi
keskkonnamõjude vältimiseks ja/või leevendamiseks.

võimalike

negatiivsete

1.3. Informatsioon avalikustamise kohta
Keskkonnaministeerium
teatab
keskkonnamõju
hindamise
algatamisest
Ja
keskkonnamõju
hindamise
aruande
valmimisest
kirjalikult
maavalitsustele
ja
omavalitsustele,
kelle piiresse võib ulatuda tegevusest lähtuv keskkonnamõju,
keskkonnainspektsioonile,
maaomanikele, kelle huve tegevus võib mõjutada. Samuti
avaldab otsustaja riigi ametlike teadaannete avaldamise korra kohaselt teate vastavate
dokumentide valmimisest, KMH aruande kohta ettepanekute ja vastuväidete esitamise
tähtaja ja arendaja poolt korraldatava dokumentide avaliku arutelu aja ja koha.
Vanasadama kruiisikai ehitamise projekti
keskkonnamõju
hindamise programmi
koostasid arendaja ja keskkonnamõju hindaja. Programmi valmimisest ja avaliku arutelu
toimumisest teavitati Ametlikes Teadaannetes nr 119, 17.02.2003. Avalik arutelu toimus
02.05.2003 kell 11.00 AS Tallinna Sadam ruume s (Sadama 25, Tallinn). Programmi
avaliku arutelul toimumise teade, osalenute nimekiri ja arutelu protokoll on toodud lisas
1.3.
Vastavalt avalikustamise käigus tehtud märkustele korrigeeriti programmi ja esitati
kinnitamiseks
Keskkonnaministeeriumile.
Kinnitatud programm, mis on aluseks
keskkonnamõju
hinnangu aruande koostamisel,
on koos Keskkonnaministeeriumi
kinnitusega toodud lisas 1.4.
Keskkonnamõju hindamise aruande valmimisest ja avaliku arutelu toimumisest teavitati
Ametlikes Teadaannetes nr 117, 15.05.2003 ja arutelu toimub 29.05.2003 kell 15.00 AS
Tallinna Sadam ruumes. Avaliku arutelu toimumise teade, arutelu protokoll ja osavõtjate
nimekiri tuuakse lisas 1.5.
Vajadusel lisatakse aruandele peatükk, milles antakse vastused arutelu käigus esitatud
küsimustele ja lisatakse täiendavaid selgitusi vastavalt tehtud ettepanekutele.

1.4. Kavandatavat tegevust käsitlevad algdokumendid, kasutatud
infoallikad
Arendaja AS Tallinna Sadam esitas KMH koostamiseks järgmised dokumendid:
1. Keskkonnamemorandum
Aja B osa;
2. Projekteerimise lähteülesanne;
3. Vanasadama looderajooni kruiisikai. Eskiisprojekt. Merin AS Konsulteerivad
Insenerid töö nr 412, Tallinn 2002;
4. Tallinna Vanasadama kruiisikai ehitusgeoloogilise uuringu aruanne. OÜ REI
Geotehnika töö nrJ98-00, Tallinn 2000.
Töös kasutatud materjalide ja infoallikate nimekiri on toodud töö lõpus.
1. Tallinna Vanasadama
loodeosa
detailplaneeringuga
haaratud
maa-ala
keskkonnaseisundi ülevaatus ja hinnang. AS EcoPro, Tallinn 2000;
2. Tallinna Vanasadama
süvendamise
keskkonnamõjude
hindamine.
Eesti
Geoloogiakeskus töö nr GL-02-17; Tallinn 2002;
3. AS Tallinna Sadam sadama eeskiri. Kehtib alates 01.01.1999;
4. Muuga sadama kaide 9A jalOA ning IC asukohavaliku keskkonnamõju
hinnang. OÜ E-Konsult töö nr 738, Tallinn 2001.
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2. VANASADAMA KRUIISlKAI RAJAMISE EESMÄRK JA
VAJADUS
2.1. Kruiisikai rajamise eesmärk ja vajadus
2002. aastal põhiliselt 5 suvekuu jooksul külastas Tallinna Vanasadamat
165
kruiisilaeva ligi 200 000 reisijaga. Kõige suurem oli külastuste arv augustis - 57 laeva,
rekordpäeval 9. augustiloli sadamas 6 kruiserit 5894 turistiga. Kõige rohkem turiste on
olnud viie suure kruiisilaevaga, kui linnas oli korraga 9000 inimest I. Käesolevaks
suveks on tellitud juba 248 kruiisilaevade sissesõitu, mis toovad Tallinnasse pea veerand
miljonit kruiisituristi.
Arvestades järjest kasvavat turistide voolu Tallinnasse ja kruiisilaevade arvu tunduva
suurenemisega, otsustas AS Tallinna Sadam rajada Vanasadamasse uue kruiisikai, et
parandada
kruiisilaevade
vastuvõtu ja teenindamise
tingimusi ning suurendada
liiklusohutust Vanasadamas.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise
seadus (RT I 2000, 54, 348; 2002,
61,375; 63, 387; 90, 521; 99, 579) sätestab, et keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on
selgitada, hinnata ja kirjeldada kavandatava tegevuse eeldatavat mõju keskkonnale,
analüüsida selle mõju vältimise või leevendamise võimalusi ning teha ettepanek
keskkonnaohutuse seisukohalt sobivairna lahendusvariandi (või O-variandi) valikuks.
Iga mereobjekti rajamine eeldab vee erikasutusloa taotlemist ja sellega kaasnevat
keskkonnamõju hinnangut. Vanasadama looderajooni kruiisikai ehitamiseks koostatud
keskkonnamõju
hinnangu
eesmärk on määratleda
kavandatavate
ehitustöödega
mõjutatavat piirkonda ja kaasnevat keskkonnamõju, jälgida esitatud projekti vastavust
keskkonnakaitselisele
seadusandlusele,
anda
soovitusi
võimalike
negatiivsete
keskkonnamõjude vältimiseks ja/või leevendamiseks.
Saadud hinnang on aluseks vee erikasutusloasaamiseks.

2.2. Keskkonnamõju

algatamisega püstitatud ülesanded

Keskkonnaministeerium
on võtnud menetlusse arendaja taotluse vee erikasutusloa
saamiseks. Vee erikasutusloa väljastamiseks Vanasadama kruiisikai rajamise projektile
on vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise
seaduse § 6 lõike 2
punktile 21 vajalik läbi viia planeeritava
tegevusega kaasneva keskkonnamõju
hindamine.
Keskkonnamõju
2.

hindamise algatamisega püstitatud ülesanded on:

Hinnata kruiisikai ehitamise ja ekspluateerimisega

kaasnevat mõju keskkonnale;

3. projekti teostamise ja O-variandi võrdlevanalüüs.

1

http://www.

vabaeuroopa.org/artiklid/2003/05Ieesti.20030515165136.asp
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MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS
Käesolevas peatükis antakse kavandatava tegevuse toimumispiirkonna (Kesklinna
sadama akvatooriumi loodeosa) ja Tallinna lahe kui eeldatava mõjuala kirjeldus ning
hinnang nende piirkondade keskkonnaseisundile

3.1.

Mõjuala taustinformatsioon

Tallinna laht paikneb Eesti põhjarannikul Suurupi ja Aegna vahel ning jaotub 3
väiksemaks osaks: 2 Kakumäe e Tiskre laheks, Kopli laheks ja Tallinna reidiks. Tallinna
laht on Eesti rannavete sügavamaid, kuid seal leidub ka madalaid (Naissaare ja
Paljassaare vahel Hülgekari, Leontjevi madal, Vahemadal ja Paljassaare kari ning
Naissaarest idas Naissaare madal). Suurim sügavus on lahe suudmes Aegna ja Naissaare
vahelligi 100 m, Suurupi ja Naissaare vahel 49 m, Vahemadala ja Naissaare vahel 45 m,
Tallinna reidil 18-48 m.
Reid asub lahe kagupoolses sopis, põhjapiiriks on Paljassaare põhjaotsa ja Miiduranna
vaheline joon. Reid on avatud põhjatuultele, need tekitavad seal suurt lainetust (eriti
sügisel) ja sadamatesse sissepääsu ootavatel laevadel tuleb otsida varjulist ankruplatsi,
kuid see pole raske, sest põhi on sügavamates kohtades savine või mudane, madalamal
liivane.
Lahte sissesõiduks on 3 sihttulede liini: Tallinna (Lasnamäe) sihttuled Aegna ja
Naissaare vahelt, Viimsi sihttuled Vahemadala ja Paljassaare vahelt ning Suurupi
sihttuled Vahernadala ja Naissaare vahelt sissesõiduks.
Tallinna Vanasadamas on neli reisiterminaali ja kaubaterminaalid, kus on võimalik
lastida-lossida segalasti-, puistlasti-, konteiner- ja ro-ro-laevu.
Tallinnas peatuvate kruiisilaevade arv on hüppeliselt tõusnud. Läänemeri on viimastel
aastatel muutunud kruiisituristide hulgas üha populaarsemaks piirkonnaks, sest
Läänemere maid peetakse turvalisteks. Vahemeri on idakaldal valitseva ebastabiilsuse
tõttu turiste kaotanud. Kruiisiturismi tõusu põhjuseks on ka see, et kruiisiturism ja
merereisid on lihtsalt populaarsemaks muutunud. Soome lahel on kruiiside põhiliseks
sihtmärgiks Sankt-Peterburg ning Tallinn jääb selle tee äärde. Tallinna külastavate
kruiisituristide arv on aastast-aastasse hoogsalt tõusnud. 2002.a suvel käis Tallinnas
ühtekokku 165 kruiisilaeva. Tänavu suveks on kirjas juba 248 laeva. Kruiisikai rajamise
põhjuseks on asjaolu, et kruiisilaevade äramahtumisega tekib kohati juba probleeme.
Uue kai rajamine
turvalisemaks.

muudab

laevaliikluse

Tallinna

Vanasadama

akvatooriumis

3.2. Mõjuala keskkonnaseisund
3.2.1. Hüdrometeoroloogilised

tingimused (tuuled, hoovused, lainetus, jääolud)

Tuuled

Soome lahe tuulte andmete põhjalik analüüs on toodud TTÜ Meresüsteemide Instituudi
poolt koostatud Muuga sadama merekeskkonnamõju seire 2002.a teaduslik-tehnilises

2

Allikas: Mereleksikon.

Eesti Entsüklopeediakirjastus,

Tallinn 1996. Lk 419
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aruandes hüdrodünaamika
alaosas. Tallinna lahe
alljärgnevalt toodud lähimate mõõtejaamade andmed.
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Joonis 3.1. Ülemiste, Harku ja Naissaare jaamade tuuleroosid 8 rumbi kaupa. (Allikas:
Muuga sadama merekeskkonnamõju
seire 2002, hüdrodünaamika. Teaduslik-tehniline
aruanne. TTÜ Meresüsteemide Instituut, Tallinn 2002. Lk 31)
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Joonis 3.2. Eri tugevusega tuulte jaotus suundade järgi Ülemiste jaamas
(Allikas: Muuga sadama merekeskkonnamõju seire 2002, hüdrodünaamika.
tehniline aruanne. TTÜ Meresüsteemide Instituut, Tallinn 2002. Lk 32)

1996-1980.
Teaduslik-
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Joonis 3.3. Eri tugevusega tuulte jaotus suundade järgi Harku jaamas 1980-2000.
(Allikas: Muuga sadama merekeskkonnamõju seire 2002, hüdrodünaamika. Teadusliktehniline aruanne. TTÜ Meresüsteemide Instituut, Tallinn 2002. Lk 32)

Naissaar

1966-1990

____

All, 133008 eas es

.......

::. .5 mts. 24362 cases

......,_>
0.4r-------------------------------------~~~~~~~~
10 mis, 4007 cases

+--------------CL.3 +---------------

0.:'35

it

e
~.

0.25
0.2

i

tt

0.15
0..1
(lOS

+---------------1.
+----------------,6I'f.:..._~..,.__
r-;\i;::--------=;:;:::;"1II'"'r------"'IIIIi;;~~----"'--_j

+-_.i;~~~==::::!::::+------~~..".

O+----- __----~--~--~----~----~------~----~----~

Joonis 3.4. Eri tugevusega tuulte jaotus suundade järgi Naissaare jaamas
(Allikas: Muuga sadama merekeskkonnamõju seire 2002, hüdrodünaamika,
tehniline aruanne. TTÜ Meresüsteemide Instituut, Tallinn 2002. Lk 32)

1966-1990.
Teaduslik-

Nagu ülaltoodud joonisteit näha, on Tallinna ümbruses valdavad lõuna- ja edelatuuled,
mõõdukate ja tugevate tuulte korral (tuule kiirus >5 m/s) loodetuuled. Põhjatuulte, sh
tugevate põhjatuulte osatähtsus on väike.
Veetase
Tallinna sadamas mõõdetud veetase on olnud kõrgeim 2002.a (+l32 cm). Madalamaks
näiduks on mõõdetud -80 cm.
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Hägusus
Hajumiskoefitsient lainepikkusel 555 nm iseloomustab küllaltki hästi vee hägususe
ruumilist jaotust. Joonisel 3.5 on toodud hajumise horisontaaljaotused 17. mail 2002
TTÜ Meresüsteemide Instituudi poolt teostatud mõõtmistulemuste järgi. Jooniselt on
näha, et valguse hajumine Muuga lahe vetes on intensiivsem kui Tallinna 1ahes,
kusjuures tegu on mõlemal juhul endiselt mere pinnakihiga. See on vastavuses ka samal
ajal teostatud punktmõõtmistega (mõõtejaamades võetud veeproovide laborianalüüside
tulemused). Vastavad optiliselt aktiivsete ainete kontsentratsioonid (klorofiill ja hõljum),
mis suurendavad hajumist on Muuga lahes mõnevõrra kõrgemad kui Tallinna lahes.
Joonis 3.5. Valguse hajumiskoefitsiendi (lainepikkusel 555 nm) horisontaaljaotus
water quality 17th of May

Moreturbid

Clear

longUude [OE]

Tallinna ja Muuga lahes 17. mail 2002, vee hägususte skaala on paremal. (Allikas:
Muuga sadama merekeskkonnamõju seire 2002, hüdrodünaamika. Teaduslik-tehniline
aruanne. TTÜ Meresüsteemide Instituut, Tallinn 2002. Lk 32)
Hoovused ja lainetus
Hoovuste mõõtmisi Tallinna sadama piirkonnas teadaolevalt tehtud ei ole. Kuna
postidele rajatav sadamasild ei mõjuta oluliselt rannaäärsete hoovuste liikumist, siis ei
ole vastavate uuringute tegemine käesoleva töö mahus vajalik.
Lainetus on seotud tuule suunaga. Kavandatav kruiisikai on kaitstud ida-, lõuna- ja
läänekaarte tuulte poolt põhjustatavast lainetusest. Kavandatav kruiisikai on kaitsmata
põhjatuulte (eriti NNW -st puhuva tuule) eest, kust on lainel pikk vaba teekond.
Jääolud
Tallinna sadamat loetakse tavalistes talveoludes praktiliselt jäävabaks sadamaks, mis ei
välista selliste ekstreemsete talvede kordumist, nagu oli 2002/2003. Kruiisiturismi
seisukohalt ei ole jääoludel erilist tähtsust, sest valdavosa reisidest toimub jäävabal
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perioodil. Küll on aga projekteerija
jää survele vastu peab.

arvestanud kruiisikai konstruktsioonis

kai vajadust

3.2.2. Mõjutatava ala geoloogiline ehitus ja meresetete koosseis
Vanasadam paikneb alamkambriumi Lontova lademe savisse (sinisavi) lõikunudja
kvatemaarsetetega täitunud ürgoru (põhja-lõunasuunalise
aluspõhjavagumuse) kohal.
Sinisavi lasub üldgeoloogilistel andmetel absoluutsel kõrgusel -60 ... -70 m. Org on
täitunud liustikujõeliste, j ääjärveliste ja mereliste setetega. Looduslikke setteid katab
täitepinnas.
Projekteeritava kruiisikaiga ristuva kai kohal on varem olnud ca 9 m sügavune meri, mis
on täidetud ehitusjäätmetega. Käesoleval ajal on maapinna absoluutne kõrgus kail 1,5 m,
mere maksimaalne sügavus projekteeritava kai piirkonnas ulatub 17 meetrini.

Pinnaseomadused
Alljärgnevas
tabelis on
pinnasekihtide omadused.
erinev.

3

toodud projekteeritava
kruiisikai
piirkonnas
esinevate
Kihtide esinemine ja paksus erinevates puuraukudes on

Nr
1

Kiht
täitepinnas

2

mereline peenliiv

3

mereline
tolmsaviliiv

4,7-7,0

4

mereline liivsavi ja
savr

6,6-10,7

5

6,3

6

mereline
tolmsaviliiv ja
liivsavi
jääjärveline liivsavi

6,0-11,0

7

jääjärveline

4,4-7,1

8
9

jääjärveline savi
liustikujõeline
savikas tolmliiv

Paksus (m)
9

saviliiv

10,2

<3,8
>15

Iseloomustus
Esineb vaid projekteeritava kruiisikai
lõunapoolses otsas olemasoleva kai
läheduses, moodustades meres 45-kraadise
nõlva; koosneb raudbetoonijäärmetest
ja
lubjakivilahmakatest, kohati leidub puitu ja
slakki
Kohev, sisaldab orgaanilist ainet, lubikodade
jäänuseid
Kohati liivsavi, on mudane voolav (väga
kohev) hallikasmust merepõhjas peaaegu
hõljumina leviv pinnas, mis on raskesti
kirjeldatav, kuna voolab välja nii puurtorust
kui~roovivõtturitest
Voolava konsistentsiga nõrk savipinnas; kihis
leidub orgaanilist ainet ning alaosas tolmliiva
viirge ja saviliiva vahekihte
täitepinnas e mõjul tihenenud ning oli varem
kihile 4 lähedaste geotehniliste omadustega
Voolava konsistentsiga; valdav koostis kerge
liivsavi, kohati raske liivsavi; sisaldab
üksikuid kruusateri ja saviliiva vahekihte
Viirja tekstuuriga plastse, kohati voolava
konsistentsiga savipinnas
Pehmt:I>lastse konsistentsig_a
Kohati tolmsaviliiv või tolmliivon väga tihe
jääjõeline pinnas; lamamiks kõva
liivsavimoreen või aluspõ~aline sinisavi

Ehitusgeoloogilised tingimused
Allikas: Tallinna Vanasadama kruiisikai ehitusgeoloogilise uuringu aruanne. OÜ RE! Geotehnika töö nr
398-00. Tallinn, august 2000
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Ehitusgeoloogilised
tingimused
kai rajamiseks
on keerulised. Merevee sügavus
ulatub 17 meetrini. Mere põhjast arvates 21.. .22 m sügavuseni levivad voolava
konsistentsiga nõrgad savipinnased. Tihe savikas tolmliiv (kiht 9), mida suuremate
ehitiste puhul kasutatakse vaiu kandva kihina, lasub merepinnast 39 ... 50 m sügavuses
(sügavus suureneb vastavalt põhja reljeefile kagust loodesse).
Ökogeoloogilised

tingimused

4

Pinnase reostusfooni uuriti 3 pinnaseproovi põhjal: puuraugust PAl 0,5 m sügavuseIt
(merepõhjast alates) ning puuraugust PA2 12,0 ja 18,0 m sügavuseIt (maapinnast alates).
Proovidest määrati järgmised ohtlikud ained: üldnaftaproduktid ja nende komponendid
(aromaatsed
süsivesinikud
benseen,
tolueen,
etüülbenseen
ja ksüleen)
ning
raskemetalIide nn Heleomi valik: kaadmium (Cd), vask (Cu), elavhõbe (Hg), plii (Pb) ja
tsink (Zn).
Proovivõtu punktide asukohaskeem ja määratud ohtlike ainete analüüsitulemused
on
toodud käesoleva aruande lisas 6. Hoolimata sellest, et keskkonnaministri 16.06.1999.a
määrus nr 58 Ohtlike ainete piirnormidega pinnases ja põhjavees on keskkonnaministri
28.04.2003.a määrusega nr 35 (RTL 2003, 55, 789) tunnistatud kehtetuks ja asendavat
dokumenti ei ole esitatud (vt lisa 7), on analüüsitulemusi võrreldud nimetatud määruses
toodud piirväärtustega.
Määruse järgi on ohtlike ainete normatiivideks võetud piirarv ja sihtarv. Esimene neist
on ohtliku aine sisaldus pinnases, millest suurema väärtuse puhul loetakse pinnas
reostatuks ning on inimese tervisele ja keskkonnale ohtlik. Sihtarv aga on ohtliku aine
sisaldus pinnases, millega võrdse või vähema väärtuse puhul on pinnase seisund hea ehk
inimesele ja keskkonnale ohutu. Pinnase seisund on rahuldav, kui ohtliku aine sisaldus
jääb piirarvu ja sihtarvu vahele. Elutsoonis on saasteaine piirnormid rangemad kui
tööstustsoonis.
Üldnaftaproduktide osas on pinnase seisund nii merepõhjas kui olemasoleva kai aluses
hea. Aromaatsete süsivesinike osas on seisund hea või rahuldav. Kõigi määratud
raskemetalIide osas on merepõhjapinnase
seisund rahuldav, olemasoleva kai aluses
oleva pinnase seisund hea.
Analüüsitud
proovide
tulemuste
alusel
pinnasereostuse kõrvaldamiseks kavandatava
olemasoleva kai rekonstrueerimisel.
)

3.2.3.

Põhjaloomastik,

põhjataimestik

puudub
vajadus rakendada
meetmeid
kruiisikai ehitamisel ning sellega piirneva

ja kalastik

TÜ Eesti Mereinstituut on riikliku mereseire raames teostanud muuhulgas ka Tallinna
lahe mereelustiku seiret, kuid proovivõtupunktid
on Tallinna Vanasadamast küllalt
kaugel ning ajaliselt lünklikud 5, et nende kaudu võiks iseloomustada sadama piirkonnas
olevat mereelustikku.
Puuduvad andmed mereelustiku kohta sadama selles piirkonnas. Tegemist on Tallinna
Sadama akvatooriumiga, kus laevade liikumine põhjustab pidevalt häiringuid ei eeldagi
põhjaloomastiku ja -raimestiku olemasolu.

Allikas: Tallinna Vanasadama
398-00. Tallinn, august 2000

4
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Kuna tegemist on juba aastakümneid kasutatava sadama alaga, kus toimub pidev
laevaliiklus, siis
kalade kudemiskohti seal ei ole ja kalapüüki el toimu. Seega
kalamajanduslikku olukorda kruiisikai ehitamine ei mõjuta.

3.3.

Kruiisikaile kavandatav infrastruktuur

AS Tallinna Sadam Vanasadama looderajooni kruiisikai projekteerimise
järgi varustatakse kruiisikai järgmiste tehnovõrkudega:

lähteülesande

elektrivarustus trafoalajaamast nr 7 kahe AXMK 4X240 kaabliga; kai üldvalgustuseks
nähakse ette valgustusmast;
kai ots varustatakse plinkiva tulega; on määratud
elektrikilpide paigaldamise kohad kail;
veevarustus
sadama looderajooni
magistraalveetorustikust
150 mm diameetriga
torustikuga;
kaile rajatavale torustikule näha ette vee äravool talvetingimustes;
veetarnepunktide paigaldamise kohad näha ette vastavalt laeva tüübile;
sidevarustus
nr 7.

(projekteeritava

Muid statsionaarseid

kai sideliin) ühendada sadama sidevõrguga trafoalajaamas

tehnovõrke kruiisikaile ette nähtud ei ole.

Kai platvorm ja paalid varustatakse vetteulatuvate statsionaarsete redelitega. Kaile
paigutatakse 3 komplekti päästevahendeid (viskeliiniga päästerõngas ja pootshaak).
Käiguteede servades on normaalkõrgusega käsipuud ning kai platvormi ja paalide
servadele paigaldatakse madalad 150 mm kõrgused ümarterasest piirded.
Kai pealisehitus peab võimaldama teenindava transpordi (tuletõrje, kiirabi, politsei,
prügi- ja pilsiauto) ligipääsu kaile laeva kõrvale. Tuule ja vihma kaitseks kavandatakse
kaile rajada madal galerii, mille kaudu on võimalik tulla maale.
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4. KAVANDATAVA
KIRJELDUS

TEGEVUSE JA ALTERNATIIVIDE

4.1. Kai rajamise tehnilise lahenduse kirjeldus
Kai üldlahendus on välja töötatud Soome firmas Insinööritoimiso

Pitkälä Oy.

Kai on kavandatud peaaegu põhja-lõuna suunalisena ja asub täielikult Vanasadama
akvatooriumis. Maale ulatuva lõunapoolse otsa koordinaadid on: X - 56940,82; Y 67446,35 ja merepoolse otsa koordinaadid on: X - 57343,21; Y - 67385,21.
Kai konstruktiivseks
lahenduseks on terastoruvaiadel
20 m laiune raudbetoonist
estakaad, mille mõlemal küljel on koht laevade sildurniseks. Kai ülpikkus on 407 m,
sellest sildumisliini pikkus 166 m (vtjoonis 1). Kai pealispinna kõrgus on +2.25 m abs.,
vee sügavus kai ees vähemalt 10m.
Kai on arvestatud kuni 45000 t veeväljasurvega kruiisilaevadele,
pikku on 310m, laius 35m ja sügavus täislastis 8,5 m.

mille maksimaalne

4.2. Kasutatavad materjalid, nende kogus, päritolu, iseloom
Kasutatavate matetjalide loetelu:
1. Raudbetoontarindid
(kai platvonn, paalid, ühendussild,
4450 m";
2. Terastarindid
(käigusillad, trepid, horisontaalsidemed,
kokku 2244 t;
3. Puidust kaitsepruss 150x200 mm - kokku 280 jm.

vaiade täide) - kokku
terastorud,

vaiad)

-

Kasutatavad matetjalid
on merekeskkonnas
ohutud. Korrosioonikaitseks
kaetakse
terastarindite välispinnad ning sissebetoneeritavad pinnad 50 mm ulatuses värviga.
Poldid, mutrid, alusplaadid, naelad ja kruvid kaetakse korrosioonikindla
kattega
elektrolüütiliselt. Kõik värvid ja katted kuuluvad keskkonnaklassi C4.

4.3. Kasutatav tehnoloogia

)

Kai vaialus on projekteeritud püstistest ja kaldsetest teratoruvaiadest. Vaiad süvistatakse
~4 m ulatuses tolmliivakihti, mille lasumissügavus kai ehituspiirkonnas on -38 ... -58 m
abs. Vaiad rammitakse kinnise otsaga, alaosa tugevdatakse vaia pikisuunas ribidega.
Vaiade ülaotsad ankurdatakse
rostvärkide betooni vaia sisepinnale paigaldatud
sarrusvarraste abil. Vaiade ülaosa täidetakse kõrgusmärgini -4 m betooniga, allpool jääb
täiteks vesi.
Pealisehitus - paalid, kai platvonn ja ühendussild - tehakse peamiselt monoliitsest
raudbetoonist.
Paal id on omavahel ühendatud käigusildadega.,
lisaks on paalid
ühendatud terastorudest horisontaalsidemetega, mis ühtlustavad laeva koormust paalide
vahel.
Põhiline tööks kasutatav tehnika on rammvasar vaiade rammimiseks
pealt rammimine toimub. Matetjalide kohalevedu toimub veoautodega.

ja pargas, mille
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4.4. Kai infrastruktuuri hinnang (veevarustus, kanalisatsioon,
jäätmemajandus, tuleohutus)
Projekteerimise lähteülesande kohaselt tuleb kai väga ratsionaalne, minimaals
infrastruktuuriga, sobiv kruiisilaevadele, mis on kohandatud autonoomseks mereeluks.
Kai pealisehituse laiuse projekteerimisel on ette nähtud teenindava transpordi - tuletõrje,
kiirabi, politsei, prügi- ja pilsiauto ligipääsu võimalus laeva kõrvale.
Jäätmete vastuvõtt laevadelt toimub vastavuses rahvusvaheliste lepete ja Eesti Vabariigi
jäätmeseadusega. Tahkete olmejäätmete vastuvõtu jäätmekäitluslitsentsi omava firma
poolt organiseerib agent. Õlisegust vett (pilsivett) ning reovett saab ära anda nende
käitlemislitsentsi omavatele ettevõtetele ööpäevaringselt.
Kail tuletõrjeseadmeid ette nähtud ei ole. Sadamas seisvatellaevadel asuvad tuletõrje- ja
päästevahendid peavad olema täielikus valmisolekus nende võimalikuks kasutamiseks.

4.5. Meresõiduohutus Tallinna lahes
Laevaliiklus Vanalinna sadama akvatooriumis ja laevade seismine sadamas on
reguleeritud AS-i Tallinna Sadam poolt koostatud Sadama eeskirjaga (pt 3 ja 4).
Eeskiri näeb ette laevade sildumise ja ümberpaigutamise korra, eritingimused,
pukseerimise korra ja laevaliikluse jääoludes. Sadama akvatooriumil peab laev liikuma
minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse rooli abil. Lubatust suuremate
mõõtmetega laeva paigutamine kai äärde toimub igal konkreetsel juhul ainult
sadamakapteni loal. Laeva ümberpaigutamine sadama akvatooriumil on lubatud üksnes
sadamakapteni talituse loal.
Halva nähtavuse korralotsustab sadamasse sisenemise ja sealt väljumise laeva kapten
kooskõlas sadamakapteni talitusega. Tormihoiatuse (tuule kiirus 25 mis ja enam)
saamise korral tuleb laevad kalda energiavõrgust välja lülitada. Sadamakapteni talitus
kehtestab laevade sadamast väljumise korra.

)

Uus kai on täiesti avatud loode- ja põhjatuultele. Tugevate loode- ja põhjatormidega
sadamasse suunduv laine on faktor, millega tuleb meresõiduohutuse seisukohalt
kindlasti arvestada. Kui nendest suundadest puhuva tuule kiirus ületab 20 mis, muutub
sadamas seismine tugeva lainetuse tõttu laevale ohtlikuks. Lainekõrgusega enam kui 1,5
m on sadamapuksiiride kasutamine piiratud. Sel juhul võtab otsuse laeva väljumise
kohta vastu laeva kapten kooskõlas sadamakapteni talitusega.
Tuleb arvestada sellega, et talvel, kui on palju jääd, suruvad tugevad põhjakaarte tuuled
selle kalda
äärde
sageli
mitme
meetri
paksuselt
kokku.
Kaitsmata
sadamaakvatooriumisse kokkupressitud jää tekitab kaikonstruktsioonidele suure
koormuse.
Seoses laevade arvu suurenemise ja liikluse kasvuga ei rahulda olemaolev radarisüsteem
enam sadama vajadusi. Veeteede ameti eestvõttel on juurutamisel uus VTS
(laevaliikluse juhtimise teenistus) süsteemi esialgu Tallinna ja Muuga lahe laevaliikluse
jälgimiseks. Esimeses etapis paigaldatakse kolm radarit - Naissaarele, Paljassaare
põhjatippu ja Leppneemele. Teises etapis paigaldatakse radarid Kakumäele ja
Tahkumäele. See on osa kogu Soome lahe VTS süsteemist.

14

OÜ E-Konsul! töö nr 887 - Vanasadama looderajooni kruiisikai KMH - 16,05,2003

5. VASTAVUS PLANEERINGUTELE JA KESKKONNAKAITSEALASTELE ÕIGUSAKTIDELE
5.1

Vastavus planeeringutele

Tallinna üldplaneeringus, mis on kehtestatud Linnavolikogu määrusega nr 3 11.01.2001
ja Tallinna arengukavas, mis on kehtestatud Linnavolikogu määrusega nr68 12.02.2002
on sätestatud, et kesksel kohal Tallinna logistilises süsteemis on sadamad ja raudteed just tänu neile on linn kujunenud vabariigi üheks peamiseks majanduskeskuseks.
Üldplaneeringus on sadamate arengu käsitluse aluseks Euroopas üldist kasutamist
leidnud kontseptsioon, mille kohaselt sadam on linna või regiooni infrastruktuuri osa ja
selle toimimist vaadeldakse ühe komponendina tervikliku s logistilises süsteemis.
Sadamad peavad toimima piires, mis tagab linnas elukeskkonna vastuvõetava taseme.
Vanalinna sadama reisijate käive peaks 2010.aastaks kasvama 7 miljoni reisijani.
Vanasadamas tuleb arvestada peale merematka- ja liinilaevade ka ro-ro tüüpi laevade
liiklusega ja sellega teatud määral kaasneva kaubaveoga autotranspordil, Reisisadamate
tsooni on ette nähtud laiendada Vanasadamast loode suunas Kalasadama ja
Lennusadama arvel vastavalt tiiburlaevadele, väikestele kruiisilaevadele ja kohalikele
liinilaevadele.
Vanasadama loodeosa detailplaneering, mis on kehtestatud Linnavolikogu otsusega nr
27220.09.2001 näeb ette piirkonda kruiisikai ehitamise.

5.2

Vastavus teemakohastele õigusaktidele

Objekti tehnilise projekti keskkonnakaitselised nõuded tulenevad seadustest ja seaduste
rakendusaktidest, kusjuures arvestatakse kohalike tingimustega ja objekti mõjuga
keskkonnale konkreetses asukohas. AS Tallinna Sadam on suhteliselt seaduskuulekas
ettevõte, kellel keskkonnaalaste seaduste täitmine laabub normaalselt.
Järgnevalt on toodud lühikokkuvõte antud probleemi puudutavatest seadustest ja
määrustest.

)

14.06.2000 vastu võetud "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise
seadus" (RT I 2000, 54, 348) sätestab, et keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on
selgitada, hinnata ja kirjeldada kavandatava tegevuse eeldatavat mõju keskkonnale,
analüüsida selle mõju vältimise või leevendamise võimalusi ning teha ettepanek
sobivairna lahendusvariandi valikuks. Keskkonnamõju hinnatakse, kui kavandatakse
ehitamist, ehitise kasutuselevõtmist või olemasoleva ehitise kasutusviisi muutmist,
millega kaasneb oluline keskkonnamõju ja mis eeldab loodusressursi kasutusõiguse või
saasteainete või jäätmete keskkonda viimise loa taotlemist.
Antud kai projekti puhul on vajalik läbi viia planeeritava tegevusega kaasneva
keskkonnamõju hindamine vastavalt seaduse § 6 lõike 2 punktile 21.
10.06.1998 vastu võetud "Jäätmeseadus" (RT I 1998,57,861; 1999, 10, 155; 23, 353;
95,843; 2001, 16, 72; 43, 239; 50,283; 56, 340) sätestab üldnõudedjäätmete tekke ning
neist tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimiseks ning jäätmehoolduse korralduse.
Jäätmehoolduse korraldus esitab nõuded ka laevadele.
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"Sadamaseadus" (RT I 1997, 77, 1315; 1999, 88, 805) reguleerib

sadama valdaja
kohustusi ohutusnõuete täitmisel ja riikliku järelevalvega
seonduvaid toiminguid
sadamas. Seaduse §12 - Ohutu laevaliikluse ja korra kindlustamine sadamas - järgi:
(1) Sadama valdaja on kohustatud tagama:
1. hüdrotehniliste ehitiste korrashoiu;
2. navigatsioonimärkide paigaldamise ja korrashoiu sadamaalal ning väljaspool seda nende
märkide osas, mis teenindavad ainult vastavat sadamat;
3. deklareeritud sügavused sadama akvatooriumil;
4. kontrolli ohtlike kaupade sadamasse sisseveo, ladustamise, hoiustamise Ja
ümberlaadimise üle;
5. territooriumi puhtuse, korra ning tuleohutus- ja keskkonnanõuete täitmise.
(2) Sadama valdaja peab korraldama laevadelt pilsivee, fekaalvee, prügi ja muude saasteainete
vastuvõtmise.
Vastava
korra
kehtestab
teede- ja
sideminister
kooskõlastatult
keskkonnaministriga.
13. juuli 2000. a määrus nr 60 "Laevadelt pllsivee, fekaalvee,
prügi ja muude saasteainete vastuvõtmise kord" (RTL 2000, 86, 1287) on

Teede- ja sideministri

kehtestatud "Sadamaseaduse" (RT I 1997,77, 1315; 1999,88,805)
paragrahvi 12 lõike
2 alusel. Määrus kehtestab laevadelt ja väikelaevadelt pilsivee, fekaalvee, prügi ja
muude reovee ja jäätmete koostises olevate saasteainete kui laeva kasutamise käigus
tekkinud heitrnete (edaspidi laevaheitmed) sadamas vastuvõtmise korra. Sadama valdaja
peab korraldama laevaheitmete vastuvõtu sadamat külastavalt laevalt viisil, mis ei
põhjusta laevale asjatut viivitust sadamas.
Keskkonnaministri 16.06.1999.a määrus nr 58 "Ohtlike ainete piirnormid pinnases ja
põhjavees" oli aluseks põhjasetete
saasteainete
analüüsitulemuste
hindamisel.
Keskkonnaministri 28.04.2003.a määrusega nr 35 (RTL 2003, 55, 789) on määrus nr 58
tunnistatud kehtetuks.
Kehtetuks
tunnistatud
määrust
ei asenda
hetkel
ükski
teine
dokument.
Keskkonnaministeerium
on algatanud .Kemlkaallseaduse"
muutmise eelnõu ning
sõltuvalt sellest on plaanis ka uue määruse eelnõu algatamine, mis puudutab ohtlike
ainete piimorme pinnases ja põhjavees (info Keskkonnaministeeriumi
veeosakonna
spetsialistilt Annika Tennolt).

)

16

OÜ E-Konsult töö nr 887 - Vanasadama looderajooni kruiisikai KMH - 16.05.2003

6. KAVANDATAVA TEGEVUSEGA KAASNEV
KESKKONNAMÕJU. ALTERNATHVID
6.1. Kai rajamise ja planeeritud tegevusega kaasnev keskkonnamõju
6.1.1.Kai mõju lokaalsele hoovuste ja lainetuse reziimile ning setete dünaamikaie

Kavandatud kruiisikai rajatakse NNW suunalisena risti rannikuga. Kai on avatud N ja
NW suundadest puhuvatele tuultele ning sealt peale jooksvale lainetusele. Kirde-ida
suunast puhuvate tuulte ja lainetuse eest kaitsevad Viimsi poolsaar ja Aegna saar. Kai
pikitelg ühtib ligikaudselt NNW suundadest puhuvate tuultega ja selle tõttu mõjuvad
need tuuled kai ääres sildunud laevadele suhteliselt vähe. Rohkem mõjuvad otse põhjast
puhuvad tuuled.
Konstruktiivselt kujutab kai endast merre ehitatud silda, mis on rajatud nelja ritta
rammitud vaiadele ja mis moodustavad NNW ja N suundadest tekkivale lainetusele
praktiliselt minimaalse takistuse. Kai ääres on laevadel lubatud seista kuni laine
kõrguseni 1,2 m. Edasine laine kõrguse tõus muutub laevale ohtlikuks ja ta saadetakse
reidile.
Teadaolevalt ei ole kavandatava kai rajamise piirkonnas uuritud hoovuste liikumist ega
lainetuse dünaamikat.
Kuna planeeritav kai kujutab endast mere hüdrodünaamika ja sellega kaasneva lainetuse
seisukohalt ainult sillasambaid, mille mõju hoovuste- ja laineenergia hävitajana on
minimaalne, siis sellise kai olemasolu keskkonnamõju lainetusele ja hoovustele ei ole
oluline. Analoogilt situatsiooni on uurinud firma OÜ Corson Muuga sadama viljakai
planeeritava pikenduse projekteerimisel''. Ka tema järeldus on, et estakaadkai ei mõjuta
hoovuste liikumist ja vähendab lainetust minimaalselt.
6.1.2.Mõju merepõhjaelustikule

ja kalastikule

Mere looduslik sügavus planeeritava kai piirkonnas on 10-17 m, mis võimaldab silduda
kruiisilaevadel süvisega kuni 8,5 m ja puudub vajadus süvendustööde tegemiseks. Seega
võib järeldada, et ümbritseva mere ökosüsteemile on ehitusaegne mõju suhteliselt
minimaalne. Lokaalset mõju võivad avaldada kai vaiade rammimistööd ning teised
ehitustööd.
Hõljumi levik on eeldatavalt lokaalne (sõltub lainetusest) ning on põhjustatud vaiade
rammimisega kaasnevast vibratsioonist, kuid see ei ole suurem laevade poolt tekitatavast
hõljumi liikumisest.
Ehitustööde ajal tuleb tagada kehtiva keskkonnalase seadusandluse täitmine, vältida
merepõhja reostamist ehitusprahiga ning jälgida ehitusmehhanismide tehnilist
korrasolekut, et ära hoida võimalikke lekkeid. Selline nõue on esitatud ka tehnilises
projektis.
Kuna sadamaalal tõenäoliselt elustikku ei ole või see on väga vaene, sest sadamas on
juba aastakümneid olnud intensiivne laevaliiklus, siis ehitustööde käigus ja
ekspluatatsiooni I täiendavat keskkonnamõju ei teki.
Muuga sadama kaide 9A jalOA ning IC asukohavaliku
E738, Tallinn 2001

6

keskkonnamõju

hinnang.

OÜ E-Konsult
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6.1.3.Transpordi

mõju

Transpordi mõju väljendub nii kruiisilaeva kui laeva teenindava autotranspordi poolt
tekitatud müra s ja välisõhku paisatavates heitgaasides.
Arvestades kruiisikai kaugust elurajoonidest ja seda, et laev seisuajal kasutab ainult
abimootorit, siis tekitatud müra ei mõjuta oluliselt keskkonda. Mürarikkam on hetk, mil
käivitatakse peamasinad ja laev lahkub sadamast, kuid see on suhteliselt lühike aeg.
Müraprobleeme ei tekita ka laeva teenindavad mõned teenindusmasinad. Seoses sadamat
külastavate laevade arvu suurenemisega tuleks mürafooni õigeks hindamiseks läbi viia
seeria mürataseme mõõtmisi, mida seni ei ole tehtud.
Kai ääres seisva laeva abimootor töötab kogu seisu aja kulutades tunnis ca 1 t kütust
(keskmiselt suured kruiisilaevad). Eralduvate heitmete kogused ühe laeva kohta ei ole
suured, kuid kogu sadama kohta on saastekogus märgatav. Laevu loetakse liikuvateks
saasteallikateks ja õhusaaste puhul liikuva saasteallika kohta seni seadusandlus puudub.
Normeeritud on kas paiksest saasteallikast eralduva saasteaine heitkogused 7 või
saastetaseme piirväärtused elurajoonides''. Praegu on elurajoonid sadamast kaugel, kuid
pidades silmas Tallinna linna arengukava, on lähiajal kavas elamurajooni rajamine üsna
sadama lähedale. See kohustab tulevikus sadama juhtkonda mõtlema õhusaaste taseme
kontrollimisele Vanasadamas.
Tallinna sadamaid külastavatellaevadel ei ole praegu sadamas keelatud kasutada väävlisisaldusega kütust, kuigi teistes arenenud riikide sadamates on see keelatud.
Käesolevas punktis käsitletud probleemid ei puuduta otseselt planeeritavat kruiisikaid,
kuid mõjutavad Vanasadama üldist keskkonnaseisundit.

6.2. Negatiivse mõju vältimise või leevendamise võimalused, seire
Kavandatava kai ehitustööd ja edasine ekspluateerimine kruiisilaevade vastuvõtuks on
keskkonna seisukohalt väikese mõjuga, selle vältimiseks või leevendamiseks pole
vajalik eriliste abinõude kehtestamine.
Eraldi seireprogrammi kavandatava kai ehitamise ega ekspluateerimise algaastateks ei
ole vaja. Ehitustööde aegne seire piirdub ehitusjärelvalve käigus tehtavate vaatlustega.
Praegu sadamaI Tallinna lahe jaoks eraldi seireprogrammi ei ole, lahel toimub ainult
riiklik seire (üks punkt Russalka läheduse). AS Tallinna Sadam on küll planeerinud
sõlmida TTÜ Meresüsteemide Instituudiga lepingu pikaajaliseks Tallinna lahe seireks,
kuid idee on alles ellu viimata.

6.3. Alternatiivide võrdlemiseks kasutatavate kriteeriumide valik ja
paremusjärjestus lähtuvalt eeldatavast keskkonnamõjust
Alternatiivide valik on tegelikult valik O-variandi st kruiisikai ehitamisest loobumise ja
pakutud variandi vahel. Kuna arendustegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning

7

Põletusseadmest välisõhku eralduvate saasteainete heitkohuste määramise kord (RTL 1999, 59, 779);
Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest väiksemate heitkoguste või
kasutatavat seadmete võimsuste puhul välisõhu saasteluba ei ole nõutav (RTL 199, 140, 1978; 2002, 66,
1032)

8

Välisõhu saastetaseme piirväärtused (RTL 1999, 21, 226)
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objekti tegevusest ei tulene täiendavat riski, siis O-variandil ei ole mõtet, uue kruiisikai
ehitamine on vajalik ja majanduslikult põhjendatud.
Tänu sadam arendusdivisjoni õnnestunud asukohavalikule (vaatluse ja kogemuste alusel)
mõjutab pakutud projektlahendus keskkonda minimaalselt. Projekti eeldatav
keskkonnamõju on lokaalne ja ebaoluline.
Tulenevalt eeltoodust puudub vajadus hindamiskriteeriumide süsteemi loomiseks ja
variantide võrdlemiseks.

6.4. Hinnang loodusressursside kasutamise otstarbekusele
Kruiisikai rajamine plaanitavas asukohas ei too endaga kaasa merepõhja süvendus- ega
täitetöid, sest kruiisilaevade juurdepääsuks vajalik sügavus 10m on juba olemas.

Kruiisikai ehitamisel ja ekspluateerimisel ei kahjustata loodusressursse.
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7. HINDAMISTULEMUSTE KOKKUVÕTE
Kruiisikai ehitamine ja ekspluatatsioon Vanasadama loodeosas ei
loodusressursse ega keskkonda ja on kehtiva seadusandluse kohaselt lubatav.

kahjusta

Kai ehitusaegne keskkonnamõju piirdub lühiajalise lokaalse vee hägususega vaia
süvistamise lähipiirkonnas.
Kai ekspluatatsiooniga kaasnev keskkonnamõju on sadamaeeskirjadest kinnipidamise
korral seadusandlusega lubatavates piirides.
Vanasadama looderajooni kruiisikai ehitamiseks vee erikasutusloa väljaandmine on
keskkonnakaitseliselt lubatav.

\

20

OÜ E-Konsulttöö nr 887 - Vanasadama looderajooni kruiisikai KMH - 16.05.2003

8. AVALIKU ARUTELU TULEMUSTE ANALÜÜS
Aruande avalik arutelu toimus 29.05.2003 kell 15.00 Sadama tn 25 AS Tallinna Sadam
peahoones. Koosolekust teavitamise teade, koosoleku protokoll ja osavõtjate nimekiri on
toodud lisas 5.
Avaliku arutelu koosolekuks oli aruande kohta esitanud ettepanekuid ja täiendusi ainult
Keskkonnaministeerium
(vt. lisa 5). Aitäh esitatud asjakohaste märkuste eest. Kõik
esitatud märkused on arvesse võetud ja aruannet vastavalt täiendatud ja parandatud.
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LISAD
1.

Keskkonnamemorandum
(A osa 28.03.2003, B osa kinnitatud 22.04.2003) ja AS
Tallinna Sadam kiri Keskkonnaministeeriumile
22.04.2003 nr 13-3-1/117

2.

Vanasadama looderajooni kruiisikai projekteerimise lähteülesanne

3.

KMH programmi
osalenute nimekiri

4.

KMH programm ja Keskkonnaministeeriumi

5.

KMH aruande avaliku arutelu toimumise teade, arutelu protokoll ja osavõtjate
nimekiri

6.

Ehitusgeoloogiliste
analüüsitulemused

7.

Keskkonnaministri
16.06.1999.a määruse nr 58 kehtetuks tunnistamine
Keskkonnaministeeriumi
vastus seda asendava dokumendi kohta.

avaliku

arutelul

uuringupunktide

toimumise

teade,

arutelu

protokoll

Ja

kinnitus 15.05.2003 nr 13-3-113858

asukoha skeem ja määratud

ohtlike ainete
Ja

JOONISED
Joonis 1. Tallinna Vanasadama asendiskeem
Joonis 2. Vanasadama

looderajooni kruiisikai situatsiooniskeem
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LISA 1

KESKKONNAMEMORANDUM

A -osa
1. Käesolev keskkonnamemorandum

(täidab arendaja)

on esitatud tegevusloa väljaandjale (otsustajale):

...... Keskkonnaministeerium
2. Esitamise kuupäev: 28. 03.03
3. Andmed arendaja kohta:
3.1.Arendaja:

AS Tallina Sadam.

3.2. Aadress

Sadama 25, 15051 Tallinn

3.3. Registrikood

10137319

3.4. Registreerimise aeg...

11.10.96

3.5. Kontaktisik (nimi, amet): ......Andres Linnamägi
telefon:

63180 18

faks:

6318022

4. Kavandatava tegevuse nimetus: ...Vanasadama kruiisikai ehitamine
S. Tegevuse asukoht: ... AS Tallinna Sadam Vanasadam
Märkus: Kavandatava

tegevuse asukoha asendi- või situatsiooniplaan

keskkonnamemorandumile

(vt. tööprjekt)

6. Territooriumi pindala (ha):
7. Tegevuse

lühikirjeldus:

lisatakse käesolevale

-

Kai konstruktiivseks

lahenduseks

.
on terastoruvaiadel

20 m

laiune raudbetoonist estakaad, laevad silduvad kai mõlemal küljel. Kai üldpikkus on 407m,

)

sellest sildumisliini pikkus 166 m. Kai rajamisega kaasneb kaldakindlustuse rajamine
8. Tegevuse eesmärk:
Parandada kruiisilaevade vastuvõttu Vanasadamas.
9. Kasutatava tehnoloogia lühikirjeldus eelprojekti alusel:
Kai vaiad süvistatakse 4 m ulatuses tolmliivakihti, mille lasumissügavus kai ehituspiirkonnas
on - 38 ... -

58 m abs. Vaiad rammitakse

kinnise otsaga ning alaosa tugevdatakse

vala

pikisuunas ribidega. Kai pealisehitus tehakse peamiselt monoliitsest raudbetoonist.
10. Tegevust iseloomustavad näitajad:
10.1. Tegevuseks vajalikud loodusressursid (kogused, mahud):
1.

-

2
10.2. Tegevuse tulemused (näiteks eeldatav toodangu maht, jne.):
Paraneb Vanasadama kruiisilaevade vastuvõtt.

..
..

X

11. Kavandatava tegevuse erinevad variandid (kui need eksisteerivad):
12. Tehtud valiku põhjendused vastavalt punktile 11:

13. Kavandatava

tegevuse asukohas ON:

13.1. Rahvusvahelise tähtsusega märgala

13.5. Nitraaditundlik ala

Jah

13.6. Karstiala

Jah

13.7. Antud ala asustab I kategooria kaitsealune liik (liigid)

Jah

13.8. Antud alal asub kaitsealuseid kivistisi, mineraale

Jah

D
D
D
D
D
D
D
D

Jah

D

Ei

X

14.1. Rahvusvahelise tähtsusega märgala

Jah

Ei

X

14.2. Rahvuspark

Jah

Ei

X

14.3. Looduskaitseala

Jah

Ei

X

Ei

X

Ei

X

Ei

X

Ei

X

(Ramsari ala)

Jah

13.2. Rahvuspark

Jah

13.3. Looduskaitseala

Jah

13.4. Maastikukaitseala

(looduspark)

Jah

Ei

X

Ei

X

Ei

X

Ei

X

Ei

X

Ei

X

Ei

X

Ei

X

13.9. Antud maatükil on kultuurimälestisi või muinsuskaitseala (alasid)
14. Kavandatava tegevuse asukohaga KÜLGNEB

14.5. Nitraaditundlik ala

Jah

14.6. Karstiala

Jah

14.7. Ala, mida asustab I kategooria ohustatud liik (liigid)

Jah

D
D
D
D
D
D
D

ala (alasid)

Jah

D

Ei

X

14.9. Veekogu

Jah

X

Ei

D

14.4. Maastikukaitseala

(looduspark)

Jah

14.8. Ala, kus on kultuurimälestisi ja /või muinsuskaitse-

15. Kavandatava
Jah

D

tegevuse asukohaks
Ei

on põllumajandusliku

X

16. Planeeritava ehitise kaugus tavalisest veepiirist on:
17. Kavandatav

tootmise ala

0

m.

tegevus toimub:

17.1. Kehtestatud üldplaneeringu alusel:
Jah

X

Ei

D

17.2. Kehtestatud detailplaneeringu alusel:
Jah

X

Ei

D

Üldplaneeringus ja/või detailplaneeringus seatud tingimused kavandatavale tegevusele:

2

KESKKONNAMÕJU

HINDAMISEKS

VAJALIKUD

ANDMED:

1. Õhu saastamine:
1.1. Kas kavandatava
Jah

D

tegevusega

kaasneb õhu saastamine?

X

Ei

12.. P eamise d saasteame d'Ja koguse d
Saasteaine

1.3. Saasteainete

nimetus

Ligikaudne

ja nende koguste vähendamiseks

parima saadaoleva

tehnika kasutuselevõtt,

planeeritavad

õhuseirejaama

aastane heitko_gus, t/a

abinõud ja meetmed:

rajamine.

2. Veekasutus:
2.1 Kas kavandatava

tegevus

D

X

Jah

Ei

võib mõjutada

veetarbimist

tegevuse

piirkonnas?

2.1.1. Veevõtt

oma veehaardest

Jah

D

Ei

X

2.1.2. Veevõtt

ühisveevärgist

Jah

D

Ei

X

Veetarbimise muutus (nimeta)'
Veetarbimine
enne
kavandatavat
tegevust,
3

Jah

D

Ei

Veevõtt kokku,

m3!aastas

3

m !ööpäevas

2.2. Kas kavandatava

Veetarbimine peale
kavandatavat tegevust,

m !ööpäevas

tegevusega

kaasneb heitvee ärajuhtimine?

X

2.2.1. Heitvee
2.2.2. Heitvee

ärajuhtimine
ärajuhtimine

kogumiskaevu
omapuhastile

Jah
Jah

D
X

Ei
Ei

X

2.2.3

ärajuhtimine

ühiskanalisatsiooni

Jah

D

Ei

X

Heitvee

. d vett saastava d ame
.
. d' a koguse d ( nimetav:
P earmse
)
Saasteained, nimetus
Kontsentratsioonid,
mg/l

2.3. Kas kavandatava

tegevusega

kaasneb

Kogused,

vee reostamine,

D

t!aastas

liigvähendamine

või veekogu

risustamine?
Jah

D

Ei

2.4. Kas kavandatava
Jah

D

Ei

2.5. Kas kavandatava

X
tegevusega

toimub veekogu

tõkestamine,

paisutamine

ja allalaskmine?

X
tegevusega

kaasneb maa-ainese

kaevandamine

veekogust?

3

Jah

D

Ei

x

Kaevandamise mõju veekogu seisundile ja veevoolule

2.6. Kas kavandatava tegevusega kaasneb veekogu rannajoone muutmine?
Jah

x

Ei

D

2.7. Veekeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks planeeritavad abinõudja meetmed:

3. Maavarad, maa-aines:
3.1. Kas kavandatava tegevuse asukohas paikneb riigile kuuluvat
Jah

D

Ei

maavara?

x

3.2. Kas kavandatava tegevusega kaasneb maavara või maa-ainese kaevandamine?
Jah

D

Ei

x

3.3. Kas kaevandamisega kaasneb kuivendamine?
Jah

D

Ei

x

Kuivendamise ulatus ja eeldatav mõju:

3.4. Keskkonda kahjustava mõju vähendamiseks planeeritavad abinõud ja meetmed:

4. Jäätmed:

4.1 Kas kavandatava tegevusega kaasneb jäätmete teke?
Jah

D

Ei

X

P earmse d raaune
iää
d Ja
ia k o_gusede' nimetas:
)

Jäätmed, nimetus

Kogused, tlaastas

4.2. Kas kavandatava tegevusega kaasneb jäätmete kogumine?
Jah

D

Ei

X

4.3. Kas kavandatava tegevusega kaasneb jäätmete vedamine?
Jah

D

Ei

X

4.4. Kas kavandatava tegevusega kaasneb jäätmetetaaskasutamine?
Jah

D

Ei

X

4.5. Kas kavandatava tegevusega kaasneb jäätmete kõrvaldamine?
Jah

D

Ei

X

4

4.6. Kas kavandatava tegevusega kaasneb ohtlike jäätmete käitlemine?
Jah

D

Ei

x

4.7. Keskkonda kahjustava mõju vähendamiseks planeeritavad

abinõudja meetmed:

5. Sõnnikukäitlus
5.1. Kas kavandatava tegevusega kaasneb sõnnikukäitlus?
Jah
D
Ei
X
5.2. Sõnniku kasutamine on reguleeritud müügilepingu alusel
Jah
D
Ei
X
5.3. Sõnniku kogused, hoidmine ja kasutamine:
Sõnniku liik

Kogused,
tlaastas

Hoidla mahutavus,
kuudes

Laotuspind, ha

Tahesõnnik
Poolvedel sõnnik
Vedelsõnnik

5.4. Haritava maa ühe hektari kohta peetakse loomi:

.loomühikule vastaval hulgal.

5.5. Keskkonda kahjustava mõju vähendamiseks planeeritavad

abinõud ja meetmed:

6. Kas kavandatava tegevuse asukohas võib eeldada eelnevate tegevuste põhjustatud:
6.1. pinnasereostust

Jah

6.2. põhjaveereostust

Jah

D
D

Ei

X

Ei

X

7. Looduskaitse:
7.1. Kas kavandatav tegevus mõjutab kaitsealasid või kaitsealuseid liike?
Jah

D

Ei

X

7.2. Peamised probleemid:

.

)
7.3. Kas kavandatav tegevus muudab pöördumatult maastikku?
Jah

D

Ei

X

7.4. Keskkonda kahjustava mõju vähendamiseks planeeritavad

abinõudja

meetmed:

S.Müra
8.1. Kas kavandatava tegevusega kaasneb müra?
Jah

X

Ei

D

8.2. Eeldatav müra tase ühikuga [dB]

Millised on müra leevendamise võimalused ja meetmed?
Öisel ajal ehitustegevust ei toimu

5

9. Ohtlikud ained ja kemikaalid:
9.1. Kas kavandatava

tegevusega

kaasneb

tervisele ja keskkonnale

ohtlike

ainete ja

kemikaalide kasutamine, milleks on vaja kasutus- või tegevusluba?
Jah

D

Ei

x

9.2. Keskkonda kahjustava mõju vähendamiseks planeeritavad abinõud:

10. Elanikud:
10.1. Kavandatava tegevusega eeldatavasti kaasnev mõju sotsiaalkeskkonnale:
10.1.1. Mõjutab elurajoonide paiknemist

Jah

D

Ei

x

10.1.2. Mõjutab elanike arvu

Jah

D

Ei

x

10.1.3. Mõjutab sotsiaalobjektide

(pargid, puhkeobjektid,

kasutamise võimalusi?

spordirajatised,
Jah

D

10.1.4. Muu, mis nimelt?

koolid, lasteaiad)
Ei

x
.

11. Muud keskkonnaprobleemid:

12. Millised avariijuhtumite riskid kaasnevad kavandatava tegevusega?
Avariid laevade punkerdamisel

-

sadamaakvatooriumi

reostus.

Sadam

omab vajalikke

vahendeid reostuse likvideerimiseks.

)

6

B-osa (täidab
1. Ehitusiuba

kavandatavaks

otsustaja)

tegevuseks

on
vajalik

[Rl

ei ole 0
vajalik

1. Välisõhu saasteluba

Jah

0

Ei

[Rl

2. Vee erikasutusIuba

Jah

[Rl

Ei

D

Jah

0

Ei

[Rl

4. Ohtlike jäätmete käitlusIitsents

Jah

0

Ei

[Rl

5. Maavara või maa-ainese kaevandamisluba

Jah

0

Ei

[Rl

2. Kavandatav

tegevus eeldab järgnevate

lubade taotlust:

3. Jäätmeluba

6

..

Jah

0

Ei

D

7

..

Jah

0

Ei

D

3. Kavandatava

tegevusega:

3.1. Ei kaasne negatiivset keskkonnamõju

o

3.2. Kaasneb väheoluline negatiivne keskkonnamõju

o

Põhjendus:

.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3.3. Kaasneb oluline negatiivne keskkonnamõju
Põhjendus:

Vanasadama

looderajooni

kruiisikai

rajamine

tegevus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise
2002,61,375;
Märkus:

on olulise

keskkonnamõjuga

seaduse (RT I 2000, 54, 348;

63, 387; 90, 521; 99,579) § 6 lõike 2 punkti 21 alusel.

Põhjendamisel

viidatakse

A-osas

kirjeldatud

tegevus on keskkonnamõju

hindamise

keskkonnamõju

eri

liikide

olulisusele ja/või nende koosmõjule.
4. Kas kavandatav
Jah

Ei

objekt?

o

Kui jah, siis kas on:
[Rl

Olulise

keskkonnamõjuga

keskkonnaauditeerimise

tegevus

vastavalt

"Keskkonnamõju

seaduse" paragrahvi 6 lõigetele 1ja 2;

hindamise

Ja

o

Olulise

keskkonnamõjuga

"Keskkonnamõju

hindamise

tegevus
ja

lähtuvalt

olulisuse

keskkonnaauditeerirnise

kriteeriumidest
seaduse"

vastavalt

paragrahvi

6

lõikele 3;

o

Olulise

keskkonnamõjuga

tegevus,

mille

mõju

võib

ulatuda

teise

maakonda,

piiriveekogule või merele;
D

Piiriülese keskkonnamõjuga kavandatav tegevus.

5. Keskkonnatingimused:
5.1. Millised keskkonnauuringud on vajalikud?
Vajalik hinnata kruiisikai ehitamise ja ekspluateerimisega
\.

F

kaasnevat

mõju keskkonnale;

projekti teostamise ja O-variandi võrdlevanalüüs.

I

5.2. Keskkonnauuringuid

pole vaja, kuna:

........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

6. Keskkonnamõju
Keskkonnamõju

_

hindamise algatamise põhjendus:

hindamise ja keskkonnaauditeerimise

seaduse (RT I 2000, 54, 348; 2002,

61,375; 63, 387; 90, 521; 99, 579) § 61õike 2 punkti 21 alusel.
Otsustaja (asutuse nimetus):
Aadress:
Telefon / fax / e-post::
Otsustaja volitatud esindaja:

Keskkonnaministeeri um
Toompuiestee 24, 15172 Tallinn
(0) 6 262 802 / (0) 6 262 801 / min@ekm.envir.ee
Sulev Vare
(nimi)
Kantsler
... (allkiri)

Registreerimisnumber:
Kuupäev:
Pitsati jäljend

.

13-3-112978
22.04.2003

Sadama 25, 15051 TALLINN
Registri kood 10137319
tel +372 631 8002/631

8309

TALLINNA SADAM

Aktsiaselts
faks 631 8166

www.portoftallinn.com

Hr Rein Raudsep
KESKKONNAMINISTEERIUM
Toompuiestee 24
15172 TALliNN

portoftallinn@ts.ee

Teie

22.04.2003

nr 13-3-1/117

Meie

22.04.2Q03_oL1:51Z5L __

I

Vanasadama kruiisikai

Lugupeetud härra Raudsep

Kooskõlastarne Teie poolt täidetud
rajamise kohta.

keskkonnamemorandumi

B-osa Vanasadama looderajooni kruiisikai

Lugupidamisega

*
~

AvoViii
Infrastruktuuri

arendusosakonna

juhataja

Andres Linnamägi 6 318 018

VANASADAM

MUUGA SADAM

PAUASSAARE SADAM

PALDISKILÕUNASADAM

Sadama 25,15051 TALLINN
tel 6318454, faks 631 8377
e-post vanasadam@ts.ee

Maardutee 57, 74115 MAARDU
tel 6319502,
faks6319144
e-post muuga@ts.ee

Paljassaare 280,10313 TALLINN
tel 6100803,
faks 610 0804
e-post paljassaare@ts.ee

Rae 15, 70806 PALDISKI'
tel 6741241, f~ks6741240
e-post paldiski@ts.ee

l-flJ Uu

LISA 2

AS TALLINNA SADAM

Vanasadama

looderajooni

1. Üldandmed

kruiisikai projekteerimise

lähteülesanne

:

1.1 Tellija:
1.2 Objekti nimetus:

AS Tallinna Sadam
Vanasadama looderajooni kruiisikai

2. Lähteandmed:

2.1 Kruiisikai funktsioon: Vanasadamas silduvate kruiisilaevade teenindamine
2.2 Praegune olukord:
Seoses kruiisilaevade arvu tunduva suurenemisega ei ole
enam võimalik neid sellises mahus olemasolevatel kaidel
vastu võtta

3. Nõuded projektile:

3.] Üldandmed:

- käesoleva töö raames tuleb Vanasadama looderajooni
projekteerida kruiisikai, mis võimaldab häireteta vastu
võtta erineva suurusega kruiisilaevu
- mereveetaseme arvutusandmed on: maks + 110 cm,
min- 86 cm
- kai kõrgus: mitte kõrgem kui 2,25 m
- näha ette teisaldatav põrkepruss
- vee sügavus kai ääres minimaalselt 10m
- peab olema tagatud laeva vastuvõtmise võimalus tuule
kiirusel 18- 20 m/s
- kai pikkus peab tagama 310m pikkuse laeva vastuvõtu
- kai pealisehituse laiuse projekteerimisel näha ette
teenindava transpordi ( tuletõrje, kiirabi, politsei, prügija pilsiauto ) ligipääsu võimalus kaile laeva kõrval
- näha ette reisijatele tuule ja vihma kaitseks madal galerii
mille kaudu on võimalik mööda kaid tulla maale

3.2 Elektrivarustus:

- kai elektrivarustus tagada trafoalajaamast nr 7 kahe
kaabliga AXMK. 4X240
- kai ots valgustada plinkiva tulega
- kai üldvalgustamiseks näha ette valgustusmasti

)

konna juhataja
Valentina Safos iria

Ehitustalituse Tallinna j ärel val veosakonna spetsialist

J

@OOl

paigaldamine. Pikki kaid näha ette 3-4 m kõrgusega
valgustuspostide paigaldamine
- projektis määrata kindlaks elektrikilpide paigaldamise
kohad kail
3.3 Veevarustus:

- veevarustus teostada looderajooni magistraalveetorustiku kaudu. Kuni kaldapiirini paigaldada maaalune veetorustik diameetriga 150 mm
- piki projekteeritavat kaid paigaldada plastmassist veetorustik diameetriga 150 mm.Näha ette projekteeritavale
veetorustikule äravool talvetingimustes
- veetamepunktide paigaldamise kohad näha ette vastavalt
laeva tüübi le

3.4 Sidevarustus.

- projekteeritava kai sideliin ühendada sadama sidevõrguga
trafoalajaamas nr 7

Projekt esitada neljas eestikeelses eksemplaris ja ühes eksemplaris digitaalsel kujul.
Projekteerimistööde mahtu kuuluvad kõik vajalikud kooskõlastused.Kooskõlastused
võtta kõigilt vajalikeit instantsidelt.

Kooskõlastatud:
Tõnis Segergrantz

AS Tallinna Sadam juhatuse liige

Andrus Kontaveit

AS Tallinna Sadam ehitusdirektor

Mart Mesipuu

Vanasadama direktor

Eduard Hunt

Avo ViiI

Auendusosakonnajuha~a

Janek Toiger

Vanasadama ekspluatatsiooniosakonna
juhataja

Jaak Voogma

Ehitustalituse üldosakonna juhataja

Tõnis Laur

Ehitustalituse Tallinna järelvalveosakonna juhataja

Valentina Safosina

Ehitustalituse Tallinna järelvalveosakonna spetsialist

LISA 3
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maaüksus
a. katastritun-

Illtotstarbega

I cauaallut::u

dVdIUC1lrtr:::it,'It::!

päeval
• Jõgeva 9. aprill 2003 nr 364
Jäälemineku keelamine
Võttes aluseks "Vabariigi Vatususe sea
duse" § 84 punkti 16 ja "Veeseaduse" §
18 lõike 5 punkti 5 ning tõike 6, korraldan
1. Keelata 2003. aastal Peipsi järve jääle
[ärqneval

üksus Kogre.
~tritunnusega

.,'ga011 Maamaaüksus
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• Tõstamaa Vallavalitsus teatab, et on
peremehetu ehitisena arvele võtnud Pärnu maakonnas, Tõstamaa vallas, Pootsi
külas asuva endise. Lille talu lagunenud
hoone. Vastuväited nimetatud ehitise
peremehetuse

või hõivamise

kohta

esita-

da kirjalikult, kahe kuu jooksul arvates teate avaldamise päevast, Tõstamaa Vallavalitsusele. Aadress: Sadama tee 2, Tõstamaa alevik, 88101 Pärnu maakond.
• Tarvastu Vallavalitsus
teatab. et
peremehetu ehitisena on arvele võetud
Viljandi maakonnas, Tarvastu vallas
Suislepa kiilas asuv Tuuleveski, mille
viimane omanik on teadmata. Kõigil, kellel on vastuväiteid ehitise peremehetuse
kohta, palume esitada need kifjalikult Tarvastu Vallavalitsuse aadressil Mustla sjsk
69701, Viljandi mk. kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded.
• Halinga Vallavalitsus teatab, et on arvele võtnud peremeheta korteri Pärnu
maakonnas Halinga vallas Enge kiilas
12 - korteriga elamus korteri number 3.
Korteri
juurde kuulub ka mõtteline osa

klrJallkul1

Loksa

aadressil

teate avaldamist

•

Tallinna

Ametlikes

tn

Teadaannetes

IlIuka

Vallavalitsus
teatab, et on
112 mõttelise osa majavaldusest Puhatu külas, IlIuka vallas arve·
perernehetu
le võtnud,

mille

viimane

teadaolevomanik

Vaieniina Tihomuova.

vastuväiteid

selle

Kõigil, kellel on

majavalduse

osa

peremehetuse kohta, palume need esitada kirjalikult Illuka Vallavalitsusele aadressil: IlIuka küla, IlIuka vald, 41201 Ida - Virumaa kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist Ametlikes Teadaannetes ja regioont alalehes "Põhjarannik"
• Pala Vallavalitsus
teatab, et võttis
peremehetu ehitisena arvele Punikvere
noorkarjalauda, asukoht Punikvere küla
Pala vald Jõgeva maakond. Ehitise viimane teadaolevomanik oli Kantküla Masinaühistu. Kõigil, kellel on vastuväiteid ehitise peremehetuse kohta, palume need esitada Pala Vallavalitsusele aadressil Pala
küla Pala postkontor 49401 Jõgevamaa,
kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist
. Ametlikes Teadaannetes.

KESKKONNAMÕ.JU
HINDAMISE TEATED
• Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnaauditeerimise

seaduse

parag-

mise

aruande

avalik

arutelu

toimub

Leisi

va kuulutuse

Korteri

viimane

omanik oli pankrotis AS Edda Wildenau.
Kõigil, kellel on vastuväiteid korteri
peremehetuse kohta, esitada need kirjalikult kahe kuu jooksul pärast käesoleva
teate avaldamist Halinga Vallavalitsusele
aadressil
Uus 53, Pärnu - Jaagupi alev,
87201 Pärnu maakond.
• Märjamaa Vallavalitsus teatab, et vastavalt "Peremehetu ehitise hõivamise korra Märjamaa vallas" (KO 2001, 10, 211)
punktile 9 on peremehetu ehitisena
Rapla maakonnas Märjamaa vallas
Ohukatsu külas arvele võetud:
1. Ohukotsu kaalumaja;
2. Ohukotsu küünladu inv.nr 288;
3. Ohukotsu vasikalaut inv.nr 222;
4. Ohukotsu väetiseküüninv.nr 209;
5. Posti küün inv_nr226;
6. Õliladu ja hoone;
7. Sõnnikuhoidla inv.nr 224;
8. Puurkaev ja torustik;
9. Laui (amortiseerunud);
10. Ohukotsu pullilaut I (koos sõnnikuhoidla, silohoidla ja küüniga);
11. Ohukotsu mullikalaut II (koos sõnnikuhoidla, küüni ja tuletõrje veehoidlaga).
Ehitiste viimane teadaolevomanik oli Reede AS (reg nr 61008493). Kõigil, kellel on
vastuväiteid ehitiste peremehetuks tunnistamise kohta, esitada need Märjamaa Vallavalitsusele (Tehnik" tn 11, Märjamaa
alev, 78301 Rapla maakond) kahe kuu
jooksul teate avaldamisest.
• Saku Vallavalitsus teatab,et peremehetu
ehitisena on arvele võetud Saku vallas
Kurtna külas varjend, teadaolevalt vIImane omanik

Kurtna

veetrass,

Linnukasvatuse

teadaolevalt

viimane

Katse,
oma-

• ida - Virumaa Keskkonnateenistus
teatab, et tegi otsuse väljastada Kiviõli
Keemiatoõstuse Ot) (reg.-kood 10186158,
aadress Turu 3, 43125 Kiviõli, Ida - Viru
maakond) geoloogilise uuringu loa. Uuringuaia
nimetus
on Laagna uuringuala,
paikneb Vaivara vallas Rene Vinkleri kinnistul, uuringuala pindala on 24,67 ha.
Geoloogilise uuringu teostaja on Viru Geoloogia OÜ (reg.-kood 10245240), aadress
Rutiku 4, 30722 Kohtla - Järve, kes omab
geoloogiliste töõde litsentsi nr TJA, välja
antud 16.11.2000 kehtivuse tähtajaga 5
aastat. Uuritavaks maavaraks on lubjakivi
ning vajalik varude hulk on 1000 tuh m-.
Lubjakivi kavandatavaks kasutusaiaks on
teedeehitus, ehitus. Uuringu iseloom on
tarbevaru uuring ja maht: puuraukude arv
7; uurimissügavus 10m. Loa kehtivusaeg
3 aastat. Haldusakti ja selle juurde kuuluvate dokumentidega saab tutvuda 30 päeva jooksul Ida - Virumaa keskkonnateenistuses, Jõhvi, Pargi 15.
• Keskkonnaministeetium
(aadress
Toompuiestee 24, 15172 Tallinn) teatab,
et otsustasväljastadaAS-le Tallinna Sadam
geoloogilise uuringu loa Prangli uuringualal alljärgnevalt: Välja anda AS-le Ökosil
geoloogilise uuringu luba maa-ainese
uurimiseks

territoriaalmeres

Sillamäe

lin-

lamäe

Keskkonnakor-

jooni

ja kuurist.

tuväiteid.

Keskkonnaministeeriumi

ralduse la -tehnoloogia osakonnas (Rävala 8, tuba C211, Tallinn), Saaremaa
keskkonnateenistuses (Kadaka 1, Kuressaare) ja Leisi Vallavalitsuses (Kooli 12,
Le[si, Saaremaa). Keskkonnamõju hinda-

ilmumise

päevast

on võima-

esitada

akvatooriumi

uuringuala.

Uuringu-

aia asub territoriaalmeres Sillamäe linnast
loodes pindalaga 54,67 ha. Uuringu objektiks on maa-aines. Uuringu teostaja OÜ
REI Geotehnika, reg.-kood 10145171,
aadress Rävala pst 8, 10143 Tallinn, kes
omab geoloogillste töõde litsentsi nr T JI
37/02, välja antud 03.05.2002 kehtivuse
tähtajaga 5 aastat. Uuringu iseloom on
tarbevaru uuring ja maht: puuraukude arv
10; uurimissügavus 3 m (merepõhjast).
Uuringuloa kehtivus on 6 kuud. Uuringuloaga eritingimusena kehtestada, et uuringuloa valdaja peab: - välitõõde teostamise aja ja uurimismeetodi eelnevalt kooskÕlastama Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonnaga. Haldusakti ja selle
juurde kuuluvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonnas (aadress: Rävala pst 8,
tuba C206)_

GEOLOOGILISE UURINGU
LOA TAOTLEMISTEATED

korras

antav

geoloogilise

uurin-

gu luba puudutada, kahe nädala jooksul
arvates

kuulutamise

ilmumisest

esitada

Jõgevamaa keskkonnateenistusele taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.
Loa taotlusega saab tutvuda Jõgevamaa
Keskkonnateenistuses Aia 2, Jõgeva.
• Lääne - Virumaa Keskkonnateenistus
teatab, et on võtnud menetlusse FIE Aili
Lilienbach Metsavahi Talu (reg.-kood

kohta

keskkonnateenis
ettepartekuid

Loa väljastamisega

terjalidega

saab

tutvuda

konnateenistuses.

ja vas.

seotud

Tartumaa

Aleksandri

ma
kesk·

14 Tartu

51004, tel 07 302 253.
• Võrumaa Keskkonnateenistus teatab
et AS Auto Võru (reg nr 10171814) taot.
leb tavajäätmete

veaks

teenustööna

Võru

ja Võru vallas jäätmeiuba. Loa taotfusrnaterjatideqa
saab tutlinnas,

Mõniste,

vuda Vörumaa

Haanja

Keskkonnateenistuses

Kar-

la 17a, Võru. Info tel 078 68 363.
• Harjumaa Keskkonnateenistus teatab,
et OÜ Masterteam (reg nr 10841278)taotleb jäätmeiuba ohtlike jäätmete kogumiseks, veoks ja taaskasutamiseks.
Loa taotIusega seotud materjalidega saab tutvuda kahe nädala jooksul peale kuulutuse
ilmumist

Harjumaa

Keskkonnateenistu-

ses, Viljandi mnt 16, Tallinn 11216, tel 672
2127.

.JÄÄTMELOA
VÄL.JASTAMISTEATED
• Harjumaa Keskkonnateenistus teatab,
et seoses ettevõtte OÜ Almarino (reg.kood 10620620) ärinime muutmisega
Tallinna Jäätmete Sorteerimise Tehas
OÜ-ks (reg.-kood ei muutunud) on väljastatud muudetud jäätmeluba nr LJÄ.HA 15315 samaks kehtivusajaks mis oli OÜ-u
Almarino jäätmeloal nr L.JÄ.HA - 14265.
Väljastatud jäätmeloaga saab tutvuda
Keskkonnaministeerium[ Info - ja Tehnokeskuse koduleheküljel aadressilt
http://
klis.envir.ee/klis

või

Harjumaa

Keskkon-

nateenistuses, Viljandi mnt 16. Tallinn, tel
6722127.

KAEVANDAMISLOA
TAOTLEMISTEATED
• Vörumaa Keskkonnateenistus teatab,
et võttis menetlusse Kagu Teedevalitsus
(reg nr 70001656, aadress Jüri 18 65608
Võru) maavara kaevandamise loa taotluse. Luba taotletakse Võru maakonnas
Rõuge vajlas Püssapalu kruusamaardla 2.
plokis ehituskruusa kaevandamiseks. Materjali kasutatakse ehituses ja teedehituses. Taotletav mäeeraldis on olemasoleva Nogopalu kruusakarjääri laiendus ning
asub Rõuge vallas Nogo külas KUUra
maaüksuse VI lahusmaatükil. Mäeeraldise teenindusmaa pindala on 5,4 ha sh
mäeeraldis 4,72 ha, taotletava mäeeraldise nimetus on Nogopalu II kruusakarjäär.
Vastavalt Haldusmenetluse seaduse § 49
1. lõikele on huvitatud isikul ja isikul, kelle
õigusi

• Jõgevamaa Keskkonnateenistus teatab, et võttis menetlusse OÜ Moreen
(reg.-kood 10353946, aadress Kaave küla,
Põltsamaa vald) geoloogilise uuringu loa
taotluse. Luba taotletakse Jõgeva vallas
Siimusti liivamaardlal Liiva maaüksusel
pindalaga 2,44 ha ehitusliiva tarbevaruks
uurimise eesmärgil. Ehitusliiva soovitakse kasutada ehituses ja tee ehituses. Geoloogilise uuringu teostaja on Riigi OÜ Eesti
Geoloogiakeskus. Vastavalt Haldusmenetluse seaduse § 49 1.lõikele on huvitatud
isikul ja isikul, kelle öigusi võib avatud
menetluse

Tartumaa

tusole taotluse

nast ca 1 km loodes 54,67 ha suurusele
alale. Loas määran: Loa saaja AS ÖkoSil,
reg.-kood 10446139, aadress Kesk 2, Sillamäe 40231 Uuringuala nimetus on Sil-

jaam; Kiisa atev[kus Järvekalda elamura-

- kuurist

tes:

16 teavitame,
et on valminud
Trii~
gi sadama rekonstrueerimise keskkonnamõlu hindamise aruanne. Keskkonnamõju hindamise aruandega saab tutvuda
rahvile

Vallavalitsuses, 5. mail 2003 kl 11.30. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab Keskkonnaministeeriumile esitada 5 maini 2003.
• KesKkOnnaminIsteerium teatab Vanasadama looderajooni kruiisikai rajamise keskkonnamõju hindamise algatamisest. Arendaja on Tallinna Sadam AS. Kai
üldpikkus on 407 m, sellest sildumisliini
pikkus 166 m. Kai konstruktiivseks lahenduseks on terastoruvaiadel 20 m laiune
raudbetoonist estakaad, kai ehitamisega
kaasneb kaldakindlustuse rajamine.Laevad saavad silduda kai mõlemal küljel.
Keskkonnamõju hindamise programmi
avalik arutelu toimub 2. mail 2003 kill
Tallinna Sadam AS-s (Sadama 25, Tallinn). Materjalidega (keskkonnamõju hindamise programm, keskkonnamemorandum, eelprojekt) on 17. aprillist 02. maini
2003 võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja - tehnoloogia osakonnas (Rävala pst 8, ruum C 207, Tallinn), Tallinna Sadam AS-s ja E Konsult OÜ-s (Laki 12, Tallinn). Küsimusi
ja ettepanekuid keskkonnamõju hindamise programmi ning kavandatud tegevuse
kohta saab Keskkonnaministeeriumile
(kontaktisik: Irma Pakkonen - Toompuiestee 24, 15172 Tallinn, tel 627 3055,
irma.pakkonen@ekm.envir.ee) ja Tallinna
Sadam AS-le (kontaktisik: Andres linnamägi - Sadama 25, 15051 Tallinn) esitada 02. maini 2003.
I
• Kuusalu Vallavalitsus teatab, et on valminud ja vallavalitsusele üle antud Üleriigilise tähtsusega kaitseväe keskpoliigooni keskkonnamõju hindamise aruanne. Keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalik arutelu toimub 6. mail 2003 kl
17 Kuusalu Rahvamajas. Alates käesole-

saun

GEOLOOGILISE
UURINGU LOA D

Lin

45 Loksa linn 74806, kahe kuu jooksul pärast
navalitsusele

oti

2. Avaldada jäälemineku keeld ajalehtedes "Voorernaa"
ja "Postimees"
3. Korraldus jõustub ametlikus väljaandes
Ametlikud Teadaanded avaldamisele [ärqneval päeval.

a. katastritun-

panune reeo esitada

võib

avatud

menetluse

korras

an-

tav maavara kaevandamise luba puudutada, kahe nädala jooksul arvates kuulutuse ilmumisest esitada kaevandamise loa
väljaandjale omapoolseid kirjalikke seisukohti või nõuda enda ärakuulamist. Loa
taotlusega saab tutvuda Võrumaa keskkonnateenistuses, Võru I, Karja 17a, tel
(078) 68 364.
• Keskkonnaministeerium
teatab, et
võttis menetlusse AS-i EKD (reg.-kood
10328701, aadress Männiku tee 123/1,
11216 Tallinn) maavara kaevandamise loa
taotluse. Luba taotletakse Lääne-Viru
maakonnas Tamsalu vallas Võhmuta lubjakivimaardlas tehnoloog[lise lubjakivi kaevandamiseks. Taotletav mäeeraldis kujutab endast olemasoleva karjääri vahetut
ida- Ja läänesuunalist laiendust. Taotletava mäeeraldise

teenindusmaa

pindala

on

45,09 ha, s.h mäeeraldise pindala 30,36
ha (pindalad sisaldavad olemasoleva karjääri ala) Janimetus on Võhmuta II lubjak[v[kafjäär. Vastavalt Haldusmenetluse sea-

Vanasadama looderajooni kruiisikai
keskkonnamõju hinnangu programmi avaliku arutelu

PROTOKOLL

Arutelu toimumise

koht: AS Tallinna Sadam, Sadama tn 25, Tallinn

Arutelu

aeg: 02.05.2003, ke1111.00 - 12.00

toimumise

Arutelu teema: Vanasadama looderajooni kruiisikai keskkonnamõju hindamise
programm. Avaliku arutelu toimumisest teavitati Avalikes Teadaannetes nr 119,
17.04.2003.
Koosolekut juhatas: Andres Linnamägi, AS Tallinna Sadam Infrastruktuuri
osakonna peaspetsialist.
Arutelulosalesid:
lisatud).

arenduse

AS Tallinna Sadam ja OÜ E-Konsult esindajad (registreerimisleht

Arutelu
Vanasadama looderajooni kruiisikai keskkonnamõju hindamise
OÜ E-Konsult keskkonnamõjude hindaja hr Lembit Linnupõld.

programm

tutvustas

Osavõtjatel programmi kohta küsimusi ja täiendusi ei olnud. Keskkonnaministeeriumi
saadetud märkused (e-mail lisatud) puudutasid põhiliselt aruande kava struktuuri ja
ajakava. Esitatud märkusi otsustati arvestada ja korrigeerida programmi vastavalt
tehtud soovitustele.
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Andres Linnamägi

Karin Juhat

Koosoleku juhataja

Protokollija

VANASADAMA
keskkonnamõju

LOODERAJOONI

KRUIISIKAI

hindamise programmi avalikust arutelust osavõtjate
REGISTREERIMISLEHT

AEG: 02.05.2003
ke1l11.00
KOHT: Tallinna Sadam, Sadama tn 25
Jr nr
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Karin
From:
To:

ee:
Sent:
Subject:

"Irma Pakkonen" <lrma.Pakkonen@ekm.envir.ee>
<admin@ekonsult.ee>; <karinj@ekonsult.ee>
<a.linnamagi@ts.ee>
2. mai 2003. a. 13:50
Vanasadama KMH programm

Tere~
Ttvusin Vanasadama KMH programmiga. Esitan järgmised märkused ja
ettepankud programmi kohta:
1. Programmi punkti nr 3 sisu jääb veidi segaseks. Mida on punktide 3.1
ja 3.2 all mõeöldud? Mulle jäi mulle, et nende punktide all on mõeldud
põhiliselt keskkonnamõju hindamise eesmärke. Kui jah, siis seda võib
loomulikult käsitleda, kuid ei ole primaarne. Oluline on kruiisikai
rajamise eesmärk ja vajadus. Vabandust, kui olen valesti aru saanud.
2. Punkt 5: Lisada kruiisikai rajamise vastavus planeeringutele ...
3. Punkti 3 all võiks käsitleda ka infrastruktuuriga seonduvat.
4. Arvan, et punkti 6.1.4 all toodu võiks juba punkti 4.4 all ära
käsitleda, muidu võib asi korduma hakata.
5. Negatiivse mõju vältimise või leevendamise võimalused (ning nende
efektiivsus) võiks panna punktide 6.1 ja 6.2 vahele - meetmeid peaks
andma kõikide alternatiivide kohta, kui see peaks osutuma vajalikuks.
Võrreldakse alles pärast hindamist, kui palju on võimalik mõju
leevendada.
6. Palun ajakavas äranäidata ka eeldatavad kuupäevad (või siis
vähemalt, mitmendal nädalal midagi toimub).
Lugupidamisega
Irma Pakkonen

5.05.2003

OÜ E-Konsult töö nr E8XX - Vanasadama looderajooni kruiisikai KMH
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Vanasadama looderajooni kruiisikai
keskkonnamõju hinnang
PROGRAMM

Hindamise läbiviimise kava
Vanalinna looderajooni kruiisikai rajamise projekti keskkonnamõju hindamise (KMH) algatas
Keskkonnaministeerium
vastavalt arendaja AS Tallinna Sadam poolt esitatud keskkonnamemorandumile.
Kruiisikai rajamise Vanasadamasse
tingib vajadus võimaldada silduda
suurematel kruiisilaevadel.
KMH viiakse läbi al/järgnevate põhimõtete järgi:
KMH eesmärgiks on selgitada, kirjeldada ja hinnata ehitatava kruiisikai ja selle
võimalike alternatiivide eeldatavat mõju keskkonnale, analüüsida selle mõju vältimise
või leevendamise võimalusi ning teha ettepanek sobivairna lahendusvariandi valikuks.
KMH
koostamisel
arvestatakse
Eesti
Vabariigi
kehtivat
asjassepuutuvat
seadusandlust ning rahvusvahelisi õigusakte.
KMH käigus:
määratletakse kavandatava tegevuse mõjuala (kai ehitamine eeldab hüdrotehnilisi
ehitustöid);
antakse kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide (sh O-alternatiiv) kirjeldus;
kirjeldatakse tegevuse ja selle alternatiivide ga kaasnevat keskkonnamõju (mõjuallikas,
mõjutatav keskkonnaelement, mõju suurus ja olulisus);
hinnatakse projektlahenduse vastavust piirkonna planeeringutele ja arengukavale ning
keskkonnakaitselistele
õigusaktidele;
antakse
soovitused
võimalike
negatiivsete
keskkonnamõjude
vältimiseks
ja
leevendamiseks.
KMH alusdokumendid:
Vee erikasutusloa
vormikohane
taotlus koos kõigi Keskkonnaministeeriumi
26.03.2002. a. määruse nr. 18 § 5 loetletud andmete ja lisadega;
Keskkonnamemorandum;
Vanasadama looderajooni kruiisikai eskiisprojekt. AS Merin töö nr 412,2002;
Vanasadama looderajooni kruiisikai projekteerimise lähteülesanne;
Ekspertgrupp:
Töö koostab OÜ E-Konsult, Laki 12-A501, 10621 Tallinn
Koosseisus:

Karin Juhat - projektijuht, keemik (tegevuslitsents KMH0012);
Lembit Linnupõld - ehitusinsener (tegevuslitsents KMHOO10);
Eike Riis - bioloog (tegevuslitsents KMHOOI3);
Laur Linnupõld - keskkonnamõju hindaja assistent;
Diana Taalfeld - graafilise andmetöötluse assistent.

LISA 4
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Keskkonnarnõiu

hindamise aruande kava

Alus: Keskkonnamõju hindamiseja keskkonnaauditeerimise seadus (RT I 2000, 54, 348; 2002, 61, 375; 63, 378),
keskkonnaministri 31. jaanuari 2001. a määrus nr 4 Keskkonnamõju hindamise aruandele esitatavad täpsustatud
nõuded (RTL 2001, 20, 274) ja keskkonnaministri 26.03.2002 määrus nr. 18 Vee erikasutusloaja ajutise vee
erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja
loa vormid (RTL 2002,48,664).

Aruande sisu kokkuvõte
Lühiinformatsioon

objekti, hindamisprotsessi

ja selle tulemuste ning soovituste kohta.

1. Sissejuhatus
Informatsioon keskkonnamõju hindamise osaliste ja protsessi kohta:
1.1. Arendaj a, otsusta j a, ekspert, asj ast huvitatud isikud;
1.2. Keskkonnamõju hindamise algatamine (viited memorandumile ja programmile);
1.3. Informatsioon avalikustamise kohta;
1.4. Viited kavandatavat tegevust käsitlevate infoallikate kohta (projektid, uuringud)

2. Vanasadama kruiisikai rajamise eesmärk ja vajadus
2.1. Kruiisikai rajamise eesmärk ja vajadus
2.2. Keskkonnamõju hindamise algatamisega püstitatud ülesanded

3. Mõjutatava keskkonna kirjeldus
Kavandatava tegevuse toimumispiirkonna
ja Tallinna lahe kui eeldatava mõjuala kirjeldus
hinnang nende piirkondade keskkonnaseisundile.
3.1.Mõjuala taustinformatsioon (geograafiline, klimaatiline, sotsiaalne, majanduslik);
3.2.Mõjuala keskkonnaseisund
3.2.1. Hüdrometeoroloogilised
tingimused (tuuled, hoovused, lainetus, jääolud)
3.2.2. Mõjutatava ala geoloogiline ehitus ja meresetete koosseis;
3.2.3. Põhjaloomastik, põhjataimestikja kalastik
3.3. Kruiisikai kavandatav infrastruktuur

nmg

4. Kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide kirjeldus
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Kai rajamise tehnilise lahenduse kirjeldus
Kasutatavad materjalid, nende kogus, päritolu ja iseloom
Kasutatav tehnoloogia
Kai infrastruktuuri hinnang (veevarustus, kanalisatsioon, jäätmemajandus,
Meresõiduohutus Tallinna lahe s

tuleohutus)

5. Vastavus planeeringutele ja arengukavadele ning keskkonnakaitsealastele õigusaktidele
5.1. Tallinna linna üldplaneering ja Vanasadama detailplaneering
5.2. Asjassepuutuvad keskkonnakaitsealased
õigusaktid

ning arengukava

6. Kavandatava tegevuse ja selle alternatiividega kaasnev keskkonnamõju
6.1.Kai rajamise ja planeeritud tegevusega (kruiisilaevade vastuvõtt) kaasnev keskkonnamõju
6.1.1. Kai mõju lokaalsele hoovuste ja lainetuse re iimile ning setete dünaamikale;
6.1.2. Mõju merepõhjaelustikule ja kalastikule;
6.1.3. Transpordi mõju (müra ja välisõhku paisatavate saasteainete kogused);
6.2.Negatiivse mõju vältimise või leevendamise võimalused, kavandatav seire;
6.3.Alternatiivide võrdlemiseks kasutatavate kriteeriumide valik ja paremusjärjestus
lähtuvalt eeldatavast keskkonnamõjust
7. Hinnang loodusressursside kasutamise otstarbekusele ja korduvsüvendamise vajadusele
8. Avaliku arutelu tulemuste analüüs
9. Hindamistulemuste kokkuvõte
10. Lisad
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AJAKAVA

Vanasadama looderajooni kruiisikai keskkonnamõju hindamiseks

1. Projekti ja lähtematerjalidega
informatsiooni kogumine

tutvumine, täiendava
kaks nädalat

2. KMH programmi kavandi koostamine ja eelkooskõlastamine Keskkonnaministeeriumiga
3. KMH programmi avalikustamine, täiendamine vastavalt
märkustele ja kinnitamine Keskkonnaministeeriumis

4. Uuringute läbiviimine (vajadusel)

5. KMH aruande koostamine ja esitamine tellijale, avaliku
arutelu väljakuulutamine

kaks nädalat pärast arutelu
väljakuulutamist

6. KMH aruande avalik arutelu
7. KMH aruande täiendamine avalikustamise käigus
saadud märkuste alusel ja esitamine tellijale

Programmi koostas projekti juht Karin Juhat
(litsents KMH0012)

tel. 655 0033

02.05.2003
kahe nädala jooksul pärast
programmi avalikku
arutelu
paralleelselt programmi
avalikustamise
protseduuriga
kaks nädalat pärast
programmi kinnitamist

üks nädal pärast aruande
avalikku arutelu

!1~~
/

KESKKONNAMINISTEERIUM

Rr Avo ViiI
Infrastruktuuri arendusosakonna j uhataj a
Tallinna Sadam AS
Sadama 25
15051 Tallinn

Teie: 08.05.2003 nr 2-7.:)/751
Meie: \5 .05.2003 nr 13-3.:.1/·:j:'?b-,p

Vanasadama kruiisikai keskkonnamõju hindamiseprogramm

Austatudhärra Viil

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerirnise seaduse (RT I 2000, 54, 348;
2002,61,375; 63, 387; 90, 521; 99, 579) § 12 lõik~ 3 alusel kinnitame Vanasadama
looderajooni rajatava kruiisikaikeskkonnamõju
hindamise programmi.
Käesolevat haldusaktisaab
vaidlustada. 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest,
.esitadeskaebusehalduskohtusse
haldüskohtümenetluseseadustikus
(RT I 1999; 31;
.425; 96, 846;2000,5J,3.21;2001,
53,313;58,355;2002,29,174;50,313;53,336;
62, 376; 2003, 13, (7)sätestätud korras,
.
.

. Lugupidamisega

b
~i./.~.
Vi.ll~.Reil~
Minister

Koopia:_E-K:-onsultOÜ, Läki 12, 10621 Tallinn: .

Inna Pakkanen
Toompuiestee 24
15172 TALLINN

6 273 055

telefon 626 2802
faks
6262801

e-post: min@ekm.envir.ee
Reg. nr 70001231
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Ametlikud Teadaanded

'üssi ning Uljaste välja eeluuringu geo':jiline aruanne", Leningrad 1957, fondi
)791 Varu on ümber kinnitatud Eesti
avarace Komisjoni 28.12.1995. a pro::lIiiga nr 95-71. Mäeeraldise piires paik! 132 tuh tonni põlevkivi
aktiivset tar'aru, mis on kogu ulatuses kaevandaPõlevkivi kasutatakse
energeetikastuse kütusena ja keemiatõõstuse toor
na Kaevandamise maksimaalne aas.ocanq 20 tuh tonni, minimaalne aas.ooanq 10 tuh tonni. Loa kehtivus 10
tat. Loaga eritingimusi ei kehtestata.
dusakti ja selle juurde kuuluvate do-ientideqa saab tutvuda keskkonnakarIuse ja -tehnoloogia
osakonnas (aads: Rävala pst 8, tuba C206).
fa - Virumaa keskkonnateenistus
teaet tegi otsuse keelduda maavara kaedamise loa väljaandmisest
Kiviõli
?miatõõstuse
OÜ (reg.-kood
1018
8, aadress Turu 3, 43125 Kiviõli, Ida maakond). Kiviõli Keemiatõõstuse OÜ
as maavara kaevandamise
loa taotluurba kaevandamiseks
Rannu (Kestla)
.arnaardlale, mis asub Ida - Viru maanas, AN'ri vallas. Maardia põhimaavan tun
lAäeeraldis paikneb kohaliku
sus,
~annu (Kestla) maardlas, renkaarcn nr 0540. Mäeeraldise pindala
349,4 ha, mäeeraldise teenindusmaa
rus on 366,9 ha. Geoloogilise uuringu
[a OÜ Eesti Geoloogiakeskus.
Aruanlimetus "Ida - Viru maakonna Rannu
stla) turbamaardia geoloogilise uurinaruanne", fondi number 7270. Varud
<innitatud Eesti Maavarade Komisjoni
J8.2001 protokolliga nr 01 - 25. Mäedise piires paikneb 1579 tuhat tonni
-vset tarbevaru. Taotletava maavara
.itusala on aiand us - ja kütteturbaks.
tletava kaevandamise
maksimaalne
:atoodang on 50 tuh t, minimaalne on
uh t. Maavara kaevandamise loa väljamise keeldumise alused: Maapõuesea2 § 34 (4) - luba taotletakse maa - alalille tunnistamiseks kaitstavaks loodus.ktiks on tehtud ametlik taotlus; Aseri
wolikogu taotlus loodusobjekti
kaitse
võtmiseks 18.10.2002 nr 9 - 4.1/453;
ariigi Valitsuse korraldus 09. aprill 2003
48 - k Rannu (Kestla) raba kaitse alla
iise aJr·~tamine. Otsust saab vaidlus30
. a jooksul teatavaks tegemies,
)s kaebuse halduskohtusse
uskohtumenetluse
seadustikus
(RTI
J, 31, 425; 96, 846; 2000, 51, 321,
!, 53, 313; 58, 355; 2002, 29,174; 50,
53, 336; 62, 376)sätestatud korras või
e Keskkonnateenistuse juhatajale halnenetluse seaduses (RTI 2001, 58,
2002, 53, 336; 61, 375) sätestatud
3S. Otsusega ja selle juurde kuuluvate
.Jmentidega saab tutvuda 30 päeva
sul Ida - Virumaa keskkonnateenistuJõhvi, Pargi 15.
Jrumaa Keskkonnateenistus
teatab,
iljastas Kagu Teedevalitsusele
(reg.170001656, aadress Jüri tn.18, 65608
.) maavara kaevandamise loa ehitussa kaevandamiseks.
Ehituskruusa
·tatakse teedeehituses, ehituses. Loas
ratud 4,72 ha suurune mäeeraldis
) Võru maakonnas
Rõuge vallas
;apalu kruusamaardla
Nogopalu
II
·äris. Kaevandamise luba kehtib kuni
S.2013.

SAASTELOA
TAOTLEMISTEATED
'rjumaa Keskkonnateenistus
tealab,
3 Kuusalu Energia (reg.-kood 1048
taotleb välisõhu saasteluba. Into 672
rjumaa Keskkonnateenistus
teatab,
Tallinna Teed taotleb välisohu snas\ tplsald(ltava (lsfaltbetoolli~-i{~~~lUri
t,<]<
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15. mai 2003

• andmetöötleja

õigus esitada omapoolseid
kirjalikke seisukohti Läänemaa Keskkonnaleemslusele (Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu) või nõuda enda ärakuulamist hiljemalt 2 nädala
jooksul alates teate ilmumisest Ametlikes
Teadaannetes.
Into tel 047 24 726, e
post marika.tamm@laane.envir.ee
• Põlvamaa Keskkonnateenistus
teatab,
et Voldemar Enno'le, ik 32607156529 on
väljastatud vee erikasutusiuba Põlva vallas,
Peri külas Oja maaüksusel Peri oja I vee energia tootmiseks. Loa väljaandmisega
seotud dokumentidega saab tutvuda Põlvamaa keSkkonnateenistuses,
aadressil
Kooli 1, 64504 Räpina Info tel (079) 98 193.
• Raplamaa Keskkonnateenistus
teatab,
et AS Ingle, reg nr 10309081 asukohaga
Rapla maakond, Kehtna vald, Ingliste küla
taotleb vee erikasutusiuba vee võtmiseks ja
heitvee ärajuhtimiseks. Vee erikasutusloaga seotud dokumentidega
saab tutvuda
Raplamaa Keskkonnateenistuses
(Tallinna
mnt 14, Rapla 79513) Info tel 048 56 382.
• Raplamaa Keskkonnateenistus
teatab,
et Kärneri - Jõe OÜ, reg nr 10202696
asukohaga
Rapla maakond,
Märjamaa
vald, Laukna küla taotleb vee erikasutusIuba vee võtmiseks ja heitvee ärajuhtimiseks Luiste jõkke. Vee erikasutusloaga
seotud dokumentidega
saab tutvuda Raplamaa Keskkonnateenistuses
(Tallinna
mnt 14, Rapla 79513). Info tel 048 56 38.
• Saaremaa keskkonnateenistus
teatab,
et TÜ Mereranna
PÕllumajandusühistu
on esitanud taotluse vee erikasutusloa
saamiseks veevõtuks siluri põhjaveekihist,

h""""'""",

pinnaveevõtuks
Põduste jõest ja
pinnasesse
juhtimiseks
Kaar
Saare maakonnas. Tegevuse iseloomusö;
tus: taime - ja loomakasvatus.
Vee
sutusloa taotluse materjalidega saab
vuda Saaremaa
keskkonnateenist
aadressil Kadaka tn 1 Kuressaare. Info
04533449.
• Harjumaa Keskkonnateenistusele
esitanud vee erikasutusloa
taotluse
Samirte, reg.-kood 10221222
võtuks Keila vallas Lehola
materjalidega saab tutvuda
jandi mnt 16, 11216 Tallinn, tel
• Saaremaa Keskkonnateenistus
et AS Est - Agar (reg nr 1021
ressiga Kärla vald 93501,
tööstuse (Kärla alevik, Kärla vald)
kasutusloa
nr 11/2001 muutmi
muutust taotletakse seoses tn'ltnli~m"h~W.
tude ja vee vajaduse suurendarm
kuni 400 m3 õöpäevas ja 40 000 m3
talis. Kuna ettevõte reostuskoorm
alla 2000 lE ja suubla, Agari kraav ei
lu Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud
tustundlike suublate nimekiqa,
I
se ka ärajUhitavate saastein
piirväärtuste suurendamist.
Loa
sega seotud dokumentidega
saab
da Saaremaa Keskkonnateenistuses
daka I, Kuressaare 93817). Info saab
045 33 449 või 045 33 442.

VEE ERIKASUTUSLOA
VÄLJASTAMISTEATED
• Jõgevamaa
Keskkonnateenistus
teatab, et aktsiaseltsile
Nurga,
reg nr
t 0034170, asukohaga Kalana, Pajusi vald
48203, väljastati
vee elikasutuluba
nr
LVV.JÕ
16501 kehtivusegil kuni 31 03.2008.
Vee erikasutusiuba väljastati põhjavee võtmiseks ja heitvee juhtimiseks suublasse.
Vee erikasutusloa väljaandmisega
seotud
dokumentidega
saab lutvueia Jõgevamaa
Keskkonnateenistuses
(Aia 2, 48306 Jö·
geva). Informatsioon lei 077 62 417
• Keskkonnaministeerium
leatab, et
Kuressaare
Linnavalitsusele
(reg nr
75023266) aadreSSiga Tallinna 10, 93813
Kuressaare on vc:.lljastf:ltud vee erjk(lSlltlJ~:'
lulxl nr 72 KtJre~;~_;;:l~'HC~ j;dW;;!(j;lrf):l
Lli1f

Katrin Kääramees

seks. Vee erikasutusloa taotlusmaterjalidega on võimalik tutvuda Põlvamaa keskkonnateenistuses
aadressil Kooli 1, Räpina linn 64504; tel (079) 98 193.
• Põlvamaa Keskkonnateenistus
teatab,
et Vastse - Kuuste Lihatõöstus
AS-ile
reg nr 10252062 on väljastetud vee erikasutusiuba Vastse - Kuuste vallas, Vastse Kuuste külas veevõtuks põhjaveekihist.
Loa väljaandmisega seotud dokumentidega saab tutvuda Põlvamaa keskkonna teenistuses, aadressil Kooli I, 64504 Räpina
Into tel (079) 98 193.
• Pärnumaa
Keskkonnateenistus
teatab, et on väliastatud vee erikasutusiuba
AS-le Ahtol (reg nr 10235448) Peterburi
tee 46/117, Tallinn. Luba on väljastatud
Pärnumaal, Sauga vallas asuva Lavassaare turbamaardia
Elbu IV turba kaevandamisalalt kuivendusvete ärajuhtimiseks.
• Tartumaa keskkonnateenistus
teatab,
et väljastas OÜ-le Nõo KM (reg nr 10172481)
vee erikasutusloa
nr LVV.TM
16605,
kehtivusega kuni 01.05.2008 Materjalidega
saab tutvuda Tartumaa keskkonnateenistuses Aleksandri 14, Tartu 51004, tuba 310 T
9 - 12 ja 13 - 16, Info tel (07) 30 22 45.
• Tartumaa keskkonnateenistus
teatab,
et väljastas OÜ-le ATK Linaväastrik
(reg
nr 64024400) vee erikasutusloa nr L W. TM
- 16781, kehtivusega kuni 09.05.2008 Materjalidega saab tutvuda Tartumaa keskkonnateenistuses
Aleksandri
14, Tartu
51004, tuba 310 T 9 - 12 ja 13 - 16, info tel
(07) 302245.

KESKKONNIANIOJU<
HINDAMISE TEATED
• Keskkonnaministeerium
teatab Vanasadama looderajooni
kruiisikai
rajamise keskkonnamõju
hindamise aruande
valmimisest.
Arendaja on Tallinna Sadam
AS. Kai üldpikkus on 407 m, sellest sildumisliini pikkus 166 m. Kai konstruktiivseks
lahenduseks
on terastoruvaiadel
20 m
laiune raudbetoonist
estakaad, kai ehitamisega kaasneb kaldakindlustuse
rajamine. Laevad saavad silduda kai mõlemal
küljel. Keskkonnamõju
hindamise aruande avalik arutelu toimub 29. mail 2003 kl
15 Tallinna Sadam AS-s (Sadama 25, Tallinn). Keskkonnamõju
hindamise aruandega on võimalik 15. maist 28. maini 2003
võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi
keskkonnakorralduse
ja - tehnoloogia osakonnas (Rävala pst 8, ruum C - 207, Tallinn), Tallinna Sadam AS-s ja E - Konsult
OÜ-s (Laki 12, Tallinn). Küsimusi ja ettepanekuid keskkonnamõju
hindamise aruande kohta saab Keskkonnaministeeriumile (kontaktisik: Irma Pakkonen - Toompuiestee 24, 15172 Tallinn, tel 627 3055,
irma_pakkonen@ekm.envir.ee)
ja Tallinna
Sadam AS-le (kontaktisik: Andres linnamägi - Sadama 25, 15051 Tallinn; tel. 6
318 018; alinnamagi@ts_ee)
esitada 28 ..
maini 2003.
1~~I~~~~~~h~in~~d~a~mine Sadama
tn 7,8 detailplaneeringu
koosseisus.
Keskkonnamõju
hindamist
korraldab
H.Nurmsalu,
tel 050 97604 .
Keskkonnamõjude
hindamise programmi
avalik arutelu toimub Kunda Linnavalitsuses, Koidu tn 9A, 22.mail 2003 kiIl.
• Laekvere
Vallavalitsus
teatab, et on
algatatUd Rahklasse ehitatava 5000 kohalise nuumikute
sigala keskkonnamõjude hindamine.
Keskkonnamõjude
hindamist korraldab H.Nurmsalu, tel 050 97
604. Keskkonnamõjude
hindamise programmi avalik arutelu toimub Laekvere Vallavalitsuses 22. mail 2003 kl 14
• Põltsamaa Linnavalitsus
teatab, et on
algatanUd eietailplaneeringuga
kavanda
lavale tegevuste keskkonnarnoju
hinda
rlllse Põltsamaa
linnils Silla tn lA endi-

tel 056 986 180,

LISAS

keskkonnamõju
hineiamine
Keskkonnamõju hindamise programmi ja kavandatava tegevuse tutvustamise
avalik arutelu
on 22.05.2003 kl 16 Kuusalu Vallavalitsuse saalis Programmiga saab eelnevalt tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses,
Kiiu mÕIS,
Kuusalu vald, tel 607 2163.

RAHVAKOHTUNIKE·
KANDIDAATIDE
NIMEKIRJAD

t,
a

• Lohusuu
Vallavolikogu
29. aprilli
2003.a otsusega nr 17 valiti rahvakohtunikekandidaatideks
Vello Heisenbuk. pensionär
Ants Kärberg, pensionär

k

F

2
K
lE
h
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Kohtute seaduse §107 19 4 alusel on igaühel õigus rahvakohtukandidaadi
rahvakohtunikuks nimetamine vaidlustada Ida Viru Maakohtu rahvakohtunike nimetamise komisjonis
Narva mnt 11 Jõhvi linn
41598 30 päeva jooksul teate ilmumisest
Ametlikes Teadaannetes.

P

• Saarepeedi Vallavolikogu
05. mai 2003
otsuse nr 29 alusel on valitud Viljandi Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks
järgmised isikud:
1. Ando Adamson
litsus, vallasekretär

- Saarepeedi

rr
k

Vallavaal

2. Kristjan Taidur - SA Viljandi
hooldustöõtaja
3. Arvo Pertel - pensionär
4. Kaja Kolla - pensionär.

Haigla,

P
1:

r,
k:

Igaühel on õigus rahvakohtunikukandidaadi rahvakohtunikuks
nimetamine vaidIustada Viljandi Maakohtu rahvakohtunike nimetamise komisjonis.
• Suure - Jaani Linnavolikogu
23_ aprilli
2003 otsuse nr 32 alusel on valitud Viljandi Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks järgmised isikud:
1. Tiina Olesk, AS Parmeron, tehniline
sekretär;
2. Ülo Köst, Suure - Jaani Linnavolikogu,
linnavolikogu
esimees;
3. Vello Sääsk, Olustvere Teenindus - ja
Maamajanduskool,
õpetaja;
4. Tiiu Savelli, Suure
Jaani Lasteaed
"Sipsik", õpetaja.
Igaühel on õigus rahvakohtunikukandidaadi rahvakohtunikuks
nimetamine vaidIustada Viljandi Maakohtu rahvakohtunike nimetamise komisjonis (Posti 22, 71020
Viljandi linn).
• Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I, 1993,37,558;
1999,
82, 755; 2000, 51, 322; RT I 2001, 82,
489; 100, 642; RT I 2002, 29, 174; 36,
220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375;
63, 387; 64, 390, 393) § 22 lõike 1 punktile 26, linnavolikogu otsustab:
1. Kinnitada häältelugemiskomisjoni
protokollid nr 1 ja 2 Narva Linnakohtu rahvakohtunikukandidaatide
valimise kohta.
2. Kinnitada rahvakohtu kaasistujate valimine vastavalt juuresolevale Iisale.
3. Otsus jõustub seadusega ettenähtud
korras.
Kinnitatud Narva Linnavolikogu otsusega
nr 511/62 18.09.2002
Narva Linnakohtu
rahvakohtunikukandidaatide nimekiri:
1 Eduard Degel - pensionär
2 Aleksei Grigorjev - pensionär
3 Jane Paadik 46312213735 - linnavolikogu tõlk
4 Helju Valliste 43609013757 - pensionär
5 Nadezda Gritsenko - pensionär
6 Velda Palm - pensionär

VOLITUSE
TÜHISTAMISE TEATED
• KäesoleviJga teatab OÜ Avoterm SW
(reg.kood
10552918), et üldkoosoleku
nISIlSe\F' 05 03.2003 kutsuti tagasi juhat,,,;(; ,,,kllll'll
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(ik 36910
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Vanasadama looderajooni kruiisikai
keskkonnamõju hinnangu aruande avaliku arutelu
PROTOKOLL

Arutelu toimumise koht: AS Tallinna Sadam, Sadama tn 25, Tallinn
Arutelu toimumise aeg: 29.05.2003, kell 15.00 - 16.00
Arutelu teema: Vanasadama looderajooni kruiisikai keskkonnamõju hindamise
aruanne. Avaliku arutelu toimumisest teavitati Avalikes Teadaannetes nr 126,
15.05.2003.
Koosolekut juhatas: Andres Linnamägi, AS Tallinna Sadam Infrastruktuuri arenduse
osakonna peaspetsialist.
Arutelulosalesid:
lisatud).

AS Tallinna Sadam ja OÜ E-Konsult esindajad (registreerimisleht

Arutelu
Vanasadama looderajooni kruiisikai keskkonnamõju hindamise aruannet tutvustas OÜ
E-Konsult keskkonnamõjude hindaja hr Lembit Linnupõld.
Osavõtjatel
aruande
kohta
küsimusi
ja
täiendusi
ei olnud.
Kõik
Keskkonnaministeeriumi saadetud märkused ja ettepanekud (e-mail lisatud) otsustas
keskkonnamõjude hindaja arvesse võtta ja aruannet vastavalt täiendada.

Andres Linnamägi

Karin Juhat

Koosoleku juhataja

Protokollija

TALLINNA VANASADAMA
keskkonnamõju

LOODERAJOONI KRUIISIKAI

hindamise aruande avalikust arutelust osavõtjate
REGISTREERIMISLEHT

AEG: 29.05.2003
kell 15.00
KOHT: AS Tallinna Sadam, Sadama tn 25
Jr nr

Perekonna- ja eesnimi

Asutus, amet, kontaktandmed

Allkiri
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Karin
From:
To:
Sent:
Subject:

"Irma Pakkonen" <lrma.Pakkonen@ekm.envir.ee>
<admin@ekonsult.ee>;
<karinj@ekonsult.ee>; <a.linnamagi@ts.ee>
29. mai 2003. a. 11:11
Vanasadama KMH aruanne

Tere'
Kahjuks mul ei ole võimalik osaleda täna toimuval Vanasadama
looderajooni kruiisikai rajamise KMH aruande avalikul arutelul.
Kuna tõepoolest tegemist ei ole olulist keskkonnamõju kaasatoova
objektiga, siis ei ole vajalik ka väga põhjaliku aruande koostamine.
Siiski mõned märkused töö kohta, mis siiski ei mõjuta töö väärtust:
1. Punkt 1ja 2.1: käesolev KMH on aluseks ehitusloa väljastamisele.
2. Punkt 1.3, esimese lõigu lõpp: Teates on ära toodud ka KMH aruande
kohta ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg (lähtudes
haldusmenetluse seadusest).
3. Punkt 3.2.1, jääolud (lk lOesimene lõik): aga projekt on ju juba
koostatud.
4. Lk 11, ökogeoloogilised tingimused, kuigi nimetatud määrus on
kaotanud kehtivuse, võiks siiski proovide analüüsimisel saadud tulemuste
jaoks kasutada mõisteid sihtarv, piirnorm pinnases elutsoonis jne, siis
oleks asi kergemini jälgitav.
5. Punkt 3.2.3. Ei peaks ütlema, et kalastiku iseloomustamiseks puudub
käesolevaljuhul vajadus, võiks öelda, et kuna tegemist on juba
aastakümneid kasutatava sadama alaga, siis seal enam kudemiskohti ei
ole ja kalapüüki ei toimu.
6. Punkt 4.3: Kas ka sellel korral on tegemist rahvusvahelise hankega?
Küsin seda seetõttu, et töös võiks olla ära toodud ka tehnika loetelu,
kuna see tuleb ka vee erikasutusloas ära tuua.
7. Punkt 4 üldiselt, info alternatiivide kohta (praegu on toodud
punktis 6.3), aga see pole nii primaarne.
8. Punkt 5.2: võiks ära mainida, ka et Tallinna Sadam neid kõiki
õigusakte ka täitab, lihtsalt üks lause.
9. Punkt 6.1.2: Võiks lisada, et kuna sadamaalal tõenäoliselt elustikku
ei ole või on see väga vaene ning sadam onjuba olnud aastakümneid
kasutusel, siis täiendavat keskkonnamõju ei teki (ehitamisel ja
ekspluatatsiooniI).
10. Punkt 6.1.3: kas on kunagi tehtud uuringuid, et kas müra tase
vastab normidele?
11. Punkt 6.2: palun lisada aruande lisadesse Tallinna lahe seire
pikaajaline programm.
12. Punkt 6.3: lisada G-altematiivi korral põhjenduseks ka, et eelnev
hinnang on näidanud, et arendustegevusega ei kaasne olulist täiendavat
mõju ning tegemist ei ole töötava objektiga, mille tegevusest võiks
tuleneda risk, kui midagi ette ei võta, siis pole O-alternatiivi
põhjalik käsitlemine vajalik. Rõhk võiks ikkagi olla keskkonnakaitse
peal, sest KMH ja alternatiivide käsitlus on ikkagi eelkõige
keskkonnakaitse aspektidel. Lisada ka, mille alusel just see asukoht
välja valiti, kas on tehtud selle kohta mõni töö, siis viidata
sellele.
Tervitades
lrma Pakkonen

29.05.2003
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- Pinnas

Aktid 3032 - 3036
Tellija: REI Geotehnika

OÜ

TALLINN
Proovivõtja
Juuresolija
Proovivõtuaeg
Laborisse tulek

Leinsalu,OÜ REI Geotehnika
20.07.2000
24.07.2000

Akti Koht

Näitaja

3032 Proovivõtukoha valdaja
Proovivõtukoht
Sügavus
Proovnr.
Nafta (GC),P
Benseen
Tolueen
Etüülbenseen
Ksüleenid
Kuivaine sisaldus
3034 Proovivõtukoha valdaja
Proovivõtukoht
Sügavus
Proov nr.
Nafta (GC),P
Benseen
Tolueen
Etüülbenseen
Ksüleenid
Kuivaine sisaldus
3036 Proovivõtukoha valdaja
Proovivõtukoht
Sügavus
Proovnr.
Nafta (GC),P
Benseen
Tolueen
Etüülbenseen
Ksüleenid
Kuivaine sisaldus
• - akrediteeritud

Juhatuse liige

Analüüsi algus
Analüüsi lõpp

24.07.2000
27.07.2000

Vanasadama Kruiisikai
PA 1
O,5m
1
<10
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
61,0
Vanasadama Kruiisikai
PA2
12,Om
3
<10
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

Meetodi kood

Ühik

Väärtus

mg/kg
mg/kg

mg/kg
rug/kg

mglkg

OIL PGF
BEN PGF
TOL_PGF
EB PGF
XYL PGF

*

OIL_PGF
BEN PGF
TOL_PGF
EB PGF
XYL PGF

*
*
*
*
*
*

OIL_PGF
BEN PGF
TOL_PGF
EB PGF
XYL PGF

*
*
*
*
*
*

%

mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
%

77,5

Vanasadama Kruiisikai
PA2
18,Om
5
<10
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
69,3

mglkg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
%

*
*
*
*
*

meetod

i'L"2 _

I M. Liitmaa

Labori I grupi juh~~K.

Kuningas

I
I

Keskus on akrediteeritud keskkonnakaitsealaste keemiliste analüüside valdkonnas
EV Standardiameti (reg.nr. L008)ja Saksamaa LV DAP (reg.nr. DAP-P...Q3.
13l-OO-97.,.Ql) poolt
Dokumendi osaline paljundamine

ilma Eesti Keskkormauuringute

Keskuse

loata keelatud.

Marja 40, 10617Tallinn; tel (372) 6112 900, (372) 6567 302; faks (372) 6112 901
e-post: keskus@klab.envir.ee; internet: http://www.envir.ee/eere

17.01.2000

09:44:04

U.<-...F

1 (1)

...\ ::"NNAUUIINGUTE
/

/ KESKUS

•

ma...

1IIII'.1IEI1IlIUSUICI

CIIII11

Akt 3033 - Pinnas
Tellija: REI Geotehnika OÜ
TALLINN
Proovivõtukoha
Proovivõtukoht

valdaja
PA 1
0,5m

Proov nr.
Proovivõtja
Juuresolija
Proovivõtuaeg
Laborisse tulek

Vanasadama Kruiisikai

2
Leinsalu,OÜ

RBl Geotehnika

20.07.2000
24.07.2000

Näitaja

Analüüsi algus
Analüüsi lõpp

25.07.2000
27.07.2000

Väärtus

Ühik

Meetodi kood

Cd

1,48

mglkg

CD AFN

Cu

88,8

mg/kg

CU AFN

Hg

0,56
70,4

Zn

238

mglkg
mglkg
mglkg

HG ANC

Pb

• - akrediteeritud

meetod

PB AFN
ZN AFN

Märkused Tulemused on antud kuivaine sisalduse kohta.

Juhatuse liige

~

Labori I grupi juhataja

~

IM. Liitmaa

I

IR. Lahne

I

Keskus on akrediteeritud keskkonnakaitsealaste keemiliste analüüside valdkonnas
EV Standardiameti (reg.nr. L008)ja Saksamaa LV DAP (reg.nr. DAP-P-03.13I-00-97-01)
Dokumendi osaline paljundamine

*
*
*
*
*

ilma Eesti

Keskkonnauuringute

Keskuse

poolt

loata keelatud.

Marja 40, 10617 Tallinn; tel (372) 6112 900, (372) 6567 302; faks (372) 6112 901
e-post: keskus@klab.envir.ee; internet: http://www.envir.ee/eerc

17.07.2000 13:23:16
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Akt 3035 - Pinnas
Tellija:

REI Geotehnika

TALLINN
Proovivõtukoha
Proovivõtukoht
Proov nr.
Proovivõtja
JuuresoIija
Proovivõtuaeg
Laborisse tulek

OÜ

valdaja
Vanasadama Kruiisikai
PA 2
12,Om
4
Leinsalu,OÜ REI Geotehnika
20,07.2000
24,07.2000

Analüüsi algus
Analüüsi lõpp

Näitaja

Väärtus

Cd

<0,25

Cu

4,74

Hg

<0,02

Pb

6,43

Zn

13,5

* - akrediteeritud meetod

Juhatuse liige

25.07.2000
27.07.2000

Ühik

Meetodi kood

mglkg
mglkg
mglkg
mglkg
mglkg

CD AFN
CU_AFN
HG ANC
PB AFN
ZN AFN

*
*
*
*
*

Märkused Tulemused on antud kuivaine sisalduse kohta.

~

Labori I grupi juhataja

~

IM. Liitmaa

I

IR. Lahne

I

Keskus on akrediteeritud keskkonnakaitsealaste keemiliste analüüside valdkonnas
EV Standardiameti (reg.nr. L008) ja Saksamaa LV DAP (reg.nr. DAP-P-03. 13 1-00-97-01) poolt
Dokumendi osaline paljundamine

ilma Eesti

Keskkonnauuringute

Keskuse

loata keelatud.

Marja 40, 10617 Tallinn; tel (372) 6112 900, (372) 6567 302; faks (372) 6112 901
e-pnst: keskus@klab.envir.ee; internet: http://www.envir.ee/eerc

17.07.2000

13:14:47
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LISA 7

KKM, RTL, 08.05.2003,

55, 789

Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine
Keskkonnaministri
28. aprilli 2003. a määrus nr 35
Määrus kehtestatakse
«Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995,94,1628;
1996,49,953;
88,1560; 1997,29,447;
40,
622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998,28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10,
155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95,
613; 102,677; 2001, 7,16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100,646; 102,677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003,
4,22; 21, 122) § 50 lõike I alusel ja tulenevalt «Kemikaaliseaduse
muutmise seaduse» (RT I 2003, 23, 144) §-st 7, millega
jäeti «Kernikaaliseaduse»
(RT I 1998,47, 697; 1999,45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003,23,
144) §-st 12 välja
volitusnorm, et ohtlike ainete piirnormid pinnases ja põhjavees kehtestab keskkonnaminister.
Keskkonnaministri
1319) tunnistatakse

16. juuni 1999. a määrus nr 58 «Ohtlike
kehtetuks.

ainete piirnormid

pinnases ja põhjavees»

(RTL 1999, 105,

Minister Villu REILJAN
Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=print&id=575278

16.05.2003

Page lof2

Karin
From:
To:
Sent:
Subject:

"Eike Riis" <eiker@ekonsult.ee>
"Lindvest, Hilda" <Hilda.Lindvest@mail.ee>;
<karinj@ekonsult.ee>
27. mai 2003. a. 9:41
Fw: ohtlikud ained pinnases ja pohjavees

"Levald, Andres" <andresl@ekonsult.ee>;

Sain KM-st vastuse, mis puudutab ohtlikke aineid pinnases ja põhjavees.
Eike
----- Original Message ----From: "Annika Tenno" <Annika.Tenno@ekm.envir.ee>
To: <eikffidlekonsult.ee>
Sent: Tuesday, May 27, 2003 9:09 AM
Subject: Re: Fwd: Form posted from Microsoft Internet Explorer.

> Tere,
>
> Vabandan vastuse venimise pärast.
> Arvatavasti jääb seadusetus antud valdkonnas püsima selle aasta lõpuni.
> Kõik oleneb sellest, kui kiiresti saab kemikaaliseadusesse muudatuse
> sisse viia. Tänu praegusele kemikaaliseadusele ei saagi põhjavee ja
> pinnasereostust ohtlike ainetega hinnata. Saab hinnata vaid pinnasesse
> juhitavas heitvees olevate ohtlike ainete sisalduste vastavust vastavalt
> keskkonnaministri määrusele "Heitvee pinnasesse ja veekogusse juhtimise
> kord".
>
> Lugupidamisega
>
>
> Annika Tenno
>

>
>
> ************************
> Annika Tenno
> Keskkonnaministeerium / Ministry of Environment
> Veeosakond / Water Departrnent
> Toompuiestee 24
> 15172 Tallinn
> Tel: (+372) 62 62 858
> Fax: (+372) 62 62 869
> www.envir.ee
>

> »> "Eike Riis" <eikGr@~koll.s1!lt.~e> 05/19/03 09:29EL »>
> Tere,
> tänan vastuse eest. Milline on Teie prognoos - kui kauaks seadusetus
> selles
> valdkonnas kehtima jääb? Kuidas tuleb toimida, kui selle aja jooksul
> avastatakse pinnase- või põhjaveereostus, ning kuidas hinnata näiteks
>KMH-s
> selle vastavust seadusandlusele? Sellega haakub ka reostuse
> likvideerimise
> vajalikkuse üle otsustamise küsimus.
>
> Lugupidamisega
> Eike Riis
> keskkonnaekspert

27.05.2003

----- Original Message ----From: "Annika Tenno" <Annika.Tenno@ekm.envir.ee>
To: <eiker@ekonsult.ee>
ee: "Indrek Tamberg" <Indrek.Tamberg@ekm.envir.ee>
Sent: Monday, May 19,2003 8: 13 AM
Subjeet: Re: Fwd: Form posted from Mierosoft Internet Explorer.
> Tere,
>

> Keskkonnaministri kehtetuks tunnistatud määrust nr 58 ei asenda hetkel
> üksiki teine dokument. Olema algatanud Kemikaaliseaduse muutmise
> eelnõu ning sõltuvalt sellest on plaanis ka uue määruse eelnõu, mis
> puudutab ohtlike ainete piirnorme pinnases ja põhjavees, algatamine.
>

> Lugupidamisega
> Annika Tenno
>
>

************************

> Annika Tenno
> Keskkonnaministeerium / Ministry of Environment
> Veeosakond / Water Department
> Toompuiestee 24
> 15172 Tallinn
> Tel: (+372) 62 62 858
> Fax: (+372) 62 62 869
> www.envir.ee
>

> »> "Eike Riis" <eiker@ekonsult.ee> 05/16/03 12:44PL»>
> Nimi=Eike Riis, OÜ E-Konsult
> Postiaadress=Laki 12, 10621 Tallinn
> E-mail=eiker@ekonsult.ee
> Faks=656 3199
> TeJefon=050 11548
> Vastust_soovin=kirjalikult (soovit. faksiga või e-postiga)
> Teabe_soov=Keskkonnaministri 16.juuni 1999. a määrusega nr 58 (RTL
> 1999, 105, 1319) vastu võetud "Ohtlike ainete piirnormid pinnases ja
> põhjavees" on tunnistatud kehtetuks 28.04.2003 määrusega nr 35 (RTL
> 2003, 55, 789). Kas ja milline dokument seda asendab?
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