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9. jaanuar 2018. a nr 2-3/10

Saaremaa vallas Kuressaare linnas Tori jõesadama ehitusprojekti keskkonnamõju
hindamise algatamata jätmine
Võttes aluseks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 2
punkti 18 ja § 11 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224
„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse
eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 11 punktid 1 ja keskkonnamõju eelhinnangu ning
Keskkonnaameti ja Muinsuskaitse ameti seisukohad, Saaremaa Vallavalitsus
o t s u s t a b:
1. Mitte algatada Tori jõesadama rajamisega seoses keskkonnamõju hindamist. Tori
paadisadama kai tarindite projekti eesmärk on paatide sildumiseks ja veeskamiseks
betoonkai ja slipi rajamine koos sinna juurde kuuluvate pollarite, puitvendrite ja
rattatõkkega.
2. Keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik, kuna projektiga ei kavandata olulise
keskkonnamõjuga tegevusi. Täiendavate keskkonnauuringute läbiviimine ei ole vajalik.
3. Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise menetlusi ei ole liidetud.
4. Ebasoodsa mõju ennetamiseks ja leevendamiseks tuleb ette näha järgmised meetmed:
4.1.
hoiduda ehitustöödest nahkhiirte paljunemisperioodil maist kuni juuli lõpuni ja
kalade kudeperioodil 1. märtsist kuni 31. maini;
4.2.
ehitustööd viia läbi madala veeseisu ajal, peatada tööd vihmaperioodil ning
vajadusel kasutada täiendavaid meetmeid heljumi vette sattumise vältimiseks või selle
leviku piiramiseks (nt kaitseekraan);
4.3.
mürahäiringu ilmnemisel sadama kasutamise etapis võtta kasutusele meetmed,
et vähendada müra levikut elamute suunas;
4.4.
sadama kasutamisel tekkivate jäätmete kogumiseks paigutada sadamaalale
jäätmekonteinerid;
4.5.
varustada sadam vajalike vahenditega võimaliku õlireostuse kokku kogumiseks
ja likvideerimiseks.
5. Tori paadisadama kai tarindite põhiprojekti sisse viia järgmised täiendused:
5.1.
planeeritav ala paikneb Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala (reg-nr 27011)
kaitsevööndis. Märkida asendiplaanile muinsuskaitseala kaitsevööndi piir;
5.2.
kui kaevetöid tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud
arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde

tegija kohustatud tööd seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata
teatama sellest Muinsuskaitseametile ja vallavalitsusele.
6. Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitades
vaide Saaremaa Vallavalitsusele või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras
esitades kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale 30 päeva jooksul arvates
korralduse teadasaamise päevast.
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