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Keskkonnamõjude hindamise algatamine
Tuginedes Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 2
punktile 18, § 6 lõikele 3, § 11 lõigetele 4 ning Planeerimisseaduse § 9 lõike 2 punktile 8
annab Kaiu Vallavalitsus
KORRALDUSE:
1. Kaiu vallas Vahastu külas Indreku katastriüksuse (27701:005:0400)
tiigi
ehitusprojekti koostamisel algatada keskkonnamõjude hindamine
2. Keskkonnamõju hindamise algatamise otsustaja on Kaiu Vallavalitsus, Kasvandu tee
17, Kaiu, tel. 4845 297, vald@kaiu.ee.
3. Kavandatava tegevuse nimetus on tiigi rajamine oma tarbeks.
4. Keskkonnamõjude hindamise algatamise põhjendus: kavandataval tegevusel on
eeldatavalt vahetu mõju looduskeskkonnale.
5. Keskkonnamõju hindamist korraldab ja keskkonnamõju hindamisega seotud kulud
katab Marit Lilienthal.
6. Teatada keskkonnamõjude algatamisest väljaannetes „Ametlikud Teadaanded” ja
„Nädaline”.
7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
8. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Kaiu Vallavalitsuse kaudu Rapla
maavanemale või esitada kaebus Tallinna Halduskohtusse haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või
päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama.
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Eelhinnang
Keskkonnamõjude hindamine on vajalik, kui kavandatav tegevus kuulub Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste sekka.
Lõikes 2 nimetatud tegevuste puhul tuleb anda eelhinnang, kas tegevusel on oluline
keskkonnamõju.
Keskkonnamõju on seaduse tähenduses kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu
või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.
Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on kavandatavaks tegevuseks sobivaima
lahendusvariandi valiku andmine, millega on võimalik vältida või minimeerida
keskkonnaseisundi kahjustamist ning edendada säästvat arengut.
Planeerimisseaduse § 9 lõike 2 punkti 8 alusel saab planeeringuga kavandatu elluviimiseks
seada keskkonnatingimusi ning vajadusel määrata ehitise, mille ehitusprojekti koostamisel on
vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine.
Kavandatava tegevuse lühikirjeldus:
Marit Lilienthal soovib rajada Indreku katastriüksusele tiiki, mille ligikaudne pindala on 5000
m², maksimaalne sügavus 3 m. Kaevetööde maht ei ole teada. Tiigi täitumine on planeeritud
sadevetest ja osaliselt põhjaveest (allikate olemasolul) looduslikul teel..
Aspektid, mida arvestada:
1. Ehitamine põhjustab ümbruskonnas füüsilisi muudatusi ( topograafias, maakasutuses).
Mõju ei ole teada.
2. Ekspluatatsioon eeldab looduslike ressursside (vesi) kasutamist. Võib avaldada olulist
mõju pinna- ning põhjaveele ning kuivendussüsteemidele.
3. Tegevuse ümbruses esineb maakasutust (põllumaad, elamud), millele tegevus võib
avaldada olulist mõju
Arvestades eeltoodut on Kaiu Vallavalitsus seisukohal:
1) kavandataval tegevusel on eeldatavalt vahetu mõju looduskeskkonnale;
2) kavandatava tegevuse elluviimiseks on vajalik teostada keskkonnamõju hindamine.
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