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Korraldus antakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6
lõike 2 punktide 10, 18 ja 21, § 6 lõigete 3 ja 3¹, § 9, § 11 lõigete 4 ja 8, haldusmenetluse
seaduse § 75, halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ja § 46 ning Vabariigi Valitsuse
29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda
keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1” § 11 punktide 11 ja
12 ning § 13 punkti 2 alusel.
Kavandatava tegevusena nähakse ette Saku valla territooriumile jäävale Keila jõe
reoveekogumisalale ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rajamist ning tekkiva reovee
nõuetekohast kokkukogumist ja puhastamist. Keskkonnamõju eelhindamise aluseks on AS
Infragate Eesti poolt teostatud töö „Saku valla ja Kohila valla Aespa ja Vilivere külade reovee
puhastamise alternatiivide võrdlus“. Keskkonnamõju eelhinnang (edaspidi eelhinnang, lisa 1)
on koostatud tegevustele, mis on kajastatud Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse juurde
koostatavas tehnilises projektis. Tehniline projekt on edaspidi aluseks ehituslikuks
projekteerimiseks.
Reoveepuhastuse alternatiivide võrdlus ja eelhinnang on aluseks Saku valla Keila jõe
reoveekogumisala projekti „Keila jõe reoveekogumisala veemajandusinfrastruktuuri
arendamine Saku vallas“ Ühtekuuluvusfondi rahastustaotluse koostamisele.
Eelhinnangu koostas Alkranel OÜ keskkonnaekspert Alar Noorvee (KMH litsents
nr KMH0098). Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi
KeHJS) § 9 kohaselt on otsustaja tegevusloa andja. Vastavalt ehitusseadustiku § 39 lõikele 1
annab edaspidi ehitusloa kohalik omavalitsus. Saku Vallavolikogu 14. mai 2009 määruse nr 5
„Saku valla ehitusmäärus” § 4 punkti 10 alusel annab ehitusloa Saku Vallavalitsus. Seega on
Saku Vallavalitsus (Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Teaduse tn 1, saku@sakuvald.ee
, 671 2431) otsustajaks KeHJS tähenduses.
Saku Vallavalitsus esitas Keskkonnaametile 18.04.2017 kirjaga nr 6-4/17/126-1 vastavalt
KeHJS § 6 lõikele 3¹ seisukoha andmiseks antud korralduse eelnõu koos eelhinnanguga.
Keskkonnaamet on oma 19.05.2017 kirjas nr 6-3/17/4975-2 seisukohal, et keskkonnamõju
hindamise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik.
Saku Vallavalitsus esitas ka Muinsuskaitseametile 18.04.2017 kirjaga nr 6-4/17/126-2
seisukoha andmiseks antud korralduse eelnõu koos eelhinnanguga. Muinsuskaitseamet on
oma 28.04.2017 kirjas nr 1.1-7/1036-1 nõus, et keskkonnamõju hindamine jäetakse
algatamata. Lisaks on kirjas välja toodud märkused, millega edasisel projekteerimisel tuleb
arvestada.

Lähtudes eelhinnangust ja Keskkonnaameti ning Muinsuskaitseameti seisukohtadest
kavandataval tegevusel eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Sellega seoses kavandatava
tegevuse puhul keskkonnamõju hindamise menetluste liitmist ei toimu, samuti puudub
vajadus täiendavalt keskkonnauuringuid teostada.
1.

Jätta algatamata keskkonnamõju hindamine seoses Saku valla territooriumile jäävale
Keila jõe reoveekogumisalale ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rajamisega ning
tekkiva reovee nõuetekohase kokkukogumise ja puhastamisega, kuna eelhinnangu põhjal
eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.

2.

Korralduse peale on õigus esitada vaie Saku Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses
ettenähtud tähtajal või kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
ettenähtud tähtajal käesoleva korralduse teatavakstegemisest arvates.

3.

Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
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