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Saue valla Vatsla küla Uus-Jaani kinnistu strateegilise
keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
19. juunil 2009 esitas Optimus Tuning OÜ Saue Vallavalitsusele seisukoha küsimiseks
Vatsla küla Uus-Jaani kinnistu keskkonnauuringu (OÜ Eesti Keskkonnauuringute
Keskus, 2009). Keskkonnauuringu aluseks on Saue vallas Vatsla külas Uus-Jaani
kinnistul kavandatav tegevus.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 3
järgi on strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamine kohutuslik, kui tegemist on
detailplaneeringuga, mille alusel kavandatakse seaduse § 6 lõike 1 nimetatud tegevust
või kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes käesoleva
seaduse § 6 lõigetes 2- 4 sätestatust. KeHJS § 6 lõige 1 loetleb 35 tegevust, mille käigus
on keskkonnamõju hindamine nõutav ilma kaalutluseta. Romusõidukite käitlemine
antud tegevuste hulka ei kuulu. Küll aga sätestab seaduse § 6 lõige 2 tegevused, mille
osas otsustaja, antud juhul Saue Vallavalitsus, peab andma eelhinnangu. Nimetatud
tegevuste alla kuuluvad muuhulgas: metallide tootmine, töötlemine või ladustamine,
kaasa arvatud romusõidukite ladustamine; jäätmekäitlus; muu tegevus, mis võib kaasa
tuua olulise keskkonnamõju
KeHJS § 6 lõike 4 alusel on Vabariigi Valitsuse välja andnud määruse nr 224
"Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise
vajalikkust, täpsustatud loetelu1". Määruse § 10 lõike 3 kohaselt tuleb keskkonnamõju
hindamist kaaluda metallijäätmete, sealhulgas romusõidukite käitlemise korral.
Eelhindamise aruandest tulenevalt ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 1
toodud nimistusse, mille puhul tuleks kindlasti algatada keskkonnamõju hindamine.
Samuti on analüüsitud KSH algatamise vajalikkust lähtuvalt keskkonnaministri 2. aprilli
2004 määrusest nr 12 "Pinnases ja põhjavees ohtlike ainete sisalduse piirnormid" ja
sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusest nr 42 "Müra normatsemed elu- ja puhkealal,
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid".
Esitatud aruandest tulenevalt ei kaasne tegevusega olulist keskkonnamõju.
Keskkonnaministri 2. aprilli 2004 määruse nr 42 "Pinnase ja põhjavee ohtlike ainete
sisalduse piirnormid" kohaselt jääb raskemetallide ja naftaproduktide sisaldus pinnase
ülaosas alla tööstustsooni sihtarvu. Ala, kus lammutatavatest autodest eraldatakse
ohtlikke jäätmeid, on veekindel betoonpõrand. Kõik sadeveed juhitakse AS-i Fertil
paigaldatud Õlipüüdurisse. Kavandatava tegevuse käigus tekkiv müra vastab
sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruses nr 42 toodud "Müra normtasemed elu- ja

puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid"
toodud nõuetele.
Arvestades
eeltoodut
ning
võttes
aluseks
"Keskkonnamõju
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" § 2, § 6 lg 2 p 4, 11 ja 22, § 35 ning
halduskohtumenetluse seadustiku" § 9 lg 1 ja § 9' lg 1, annab Saue Vallavalitsus
alljärgneva
korralduse:
1. Jätta algatamata Saue valla Vatsla küla Uus-Jaani kinnistu autolammutuskoja
strateegiline keskkonnamõju hindamine.
2. Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistil korraldada strateegilise keskkonnamõju
hindamise algatamata jätmise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest
arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja otsuse ning kõikide
käesoleva korralduse aluseks olevate dokumentide avaldamine valla veebilehel.
3. Strateegilise keskkonnamõju
hindamise algatamata jätmise otsuse ja
alusmaterjalidega saab tutvuda Saue Vallavalitsuses (Veskitammi 4, Laagri alevik)
esmaspäeval 14.00-16.00 ja kolmapäeval 08.00-12.00 ja 14.00-18.00 ning valla
veebilehel.
4. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
5. Korraldus j Õustub teatavakstegemi sest.
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