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Ösel Offshore OÜ kolme mereala
kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju
hindamise programmi nõuetele vastavaks
tunnistamine

Ösel Offshore OÜ esindaja Lemma OÜ esitas 27.11.2020 Tarbijakaitse ja Tehnilise
Järelevalve
Ametile
(edaspidi
TTJA)
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 18 lg 1 alusel Ösel Offshore OÜ
kolme mereala kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH)
programmi nõuetele vastavuse kontrollimiseks. KMH programm koos lisadega on
registreeritud
TTJA
avalikus
dokumendiregistris,
https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/, registreerimise nr 16-7/18-0549-465. KMH
programmi koostaja on Lemma OÜ (registrikood 11453673), juhteksperdiks on Piret
Toonpere.

I Faktilised asjaolud
Ösel Offshore OÜ (registrikood 14207532, aadress Kesknõmme kalakasvatus, Kehila küla,
Saaremaa vald, Saare maakond 93437) esitas 28.02.2017 TTJA-le hoonestusloa taotluse ning
17.04.2017 täiendatud taotluse, millega sooviti Saaremaast läände, Hiiumaast põhja ja
Vormsist põhja asuvale merealale rajada kolm kalakasvatuse kompleksi.
Hoonestusluba on vajalik, kui soovitakse koormata avaliku veekogu piiritletud osa selle
põhjaga püsivalt ühendatud ehitisega, mis ei ole püsivalt ühendatud kaldaga.
Tuginedes veeseaduse (28.02.2017 kehtinud redaktsioon) § 227 lg 1 ja 7 ja KeHJS § 3 lg 1, §
6 lg 2 p 1, § 8 lg 2, § 9 lg 1 ja § 11 lg 2, 4 ja 11, § 12 lg 1, § 18 lg 3, 7 ja 8 ning Vabariigi
Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda
keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 9 p 10 algatas TTJA
31.12.2018 otsusega nr 16-7/18-0549-429 hoonestusloa menetluse ning ühes sellega
keskkonnamõju hindamise kavandatavale tegevusele. Nimetatud otsus on kättesaadav TTJA
dokumendiregistris, registreerimise nr 16-7/18-0549-429. TTJA teavitas mõjutatuid isikuid ja
asutusi KMH algatamise otsusest 03.01.2019 kirjaga nr 16-7/18-0549-431 ja Ametlikes
Teadaannetes 03.01.2019.
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Kavandatava tegevuse eesmärgiks on kala (vikerforelli ja/või lõhe) kasvatamine avamere
kalakasvanduses mahus kuni 73 500 tonni forelli ja/või lõhe aastas. Rajatiste täpne asukoht
selgitatakse välja hoonestusloa menetluse, mõjude hindamise, täpsustavate uuringute ja
insener-tehniliste analüüside käigus.Kalakasvanduse väljaehitamine (mis mõjutab samuti kala
ja sööda kogust) on võimalik teostada etapiviisilise arendusena. Kalakasvandus rajatakse
pikaajalise perspektiiviga (täismahus väljaehitus kümmekond aastat) ning see võidakse
realiseerida etappide kaupa. Võimalikku kalakasvandusüksuste arvu ja etapiviisilisust
täpsustatakse KMH protsessis (aruande koostamisel).
Lemma OÜ esitas TTJA-le 11.06.2020 Ösel Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse
rajamise KMH programmi eelnõu (registreeritud TTJA dokumendiregistris, registreerimise nr
16-7/18-0549-435) vastavalt KeHJS § 151 lg 2 kontrollimiseks ning § 151 lg 1 alusel
seisukohtade küsimiseks asjaomastelt asutustelt.
KeHJS § 151 kohaselt peab enne KeHJS § 16 kohast KMH programmi avalikustamist
otsustaja küsima programmi sisu kohta seisukohta kõikidelt asjaomastelt asutustelt.
Asjaomane asutus esitab otsustajale oma pädevusvaldkonnast lähtudes seisukoha, sealhulgas
hinnangu programmi asjakohasuse ja piisavuse ning eksperdirühma koosseisulise piisavuse
osas. TTJA küsis eeltoodule tuginedes 19.06.2020 kirjaga nr 16-7/18-0549-436 asjaomaste
asutuste seisukohti KMH programmile.
Oma seisukoha esitas TTJA-le Maaeluministeerium, Merevägi, Politsei- ja Piirivalveamet,
Keskkonnainspektsioon, Kaitseministeerium, Muinsuskaitseamet, Veeteede Amet, Hiiumaa
Vallavalitsus, Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet. Vastuskirjad on registreeritud TTJA
dokumendiregistris, registreerimise nr 16-7/18-0549.
TTJA edastas asjaomaste asutuste seisukohad arendajale KMH programmi täiendamiseks.
Arendaja koostöös KMH programmi koostajaga Lemma OÜ-ga täiendas saadud info alusel
KMH programmi ning edastas selle TTJA-le 01.09.2020 KMH programmi avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamiseks (registreeritud TTJA dokumendiregistris,
registreerimise nr 16-7/18-0549-452).
Ösel Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse rajamise KMH programmi avalik
väljapanek toimus 14.09-05.10.2020 ning avalik arutelu toimus 14.10.2020 algusega kell
14.00 Kihelkonna Rahvamajas. Samuti oli võimalik osaled arutelul Microsoft Teams
internetikeskkonna kaudu. Avalikust väljapanekust ning arutelust teavitati asjaomaseid
asutusi ja isikuid 11.09.2020 kirjaga nr 16-7/18-0549-453. Nimetatud teade avaldati ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded (14.09.2020) ja Eesti Päevalehes (15.09.2020). Koostöös
kohalike omavalitsustega pandi teade üles Vormsi vallas kaupluse juures olevale teadete
tahvlile ning Saaremaa ja Lääne-Nigula valla kodulehele. Nimetatud teade koos KMH
programmi dokumentidega oli üleval TTJA kodulehel (rubriigis keskkonnamõju hindamisega
seotud teated). Avaliku väljapaneku jooksul oli võimalik esitada omapoolsed seisukohad
TTJA-le kuni 05.10.2020.
KMH programmi avalik arutelu toimus 14.10.2020 kell 14.00-14.30 Kihelkonna Rahvamajas,
aadressil Lümanda mnt 1, Kihelkonna alevik, Saaremaa vald. Lisaks oli võimalik osaleda
arutelul Microsoft Teams internetikeskkonna kaudu. Arutelul osales 8 inimest kohapeal ning
17 inimest Microsoft Teamse kaudu. Arutelul tutvustati kavandatavat tegevust ning KMH
programmi sisu. Avaliku arutelu jooksul esitatud küsimustele vastati suuliselt. Avaliku
väljapaneku perioodil esitatud kirjalikele küsimustele ja ettepanekutele vastas arendaja
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kirjalikult peale avaliku arutelu toimumist. KMH programmi avaliku arutelu protokoll on
leitav programmi lisas 2.
Lemma OÜ esitas Ösel Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse rajamise KMH
programmi koos lisadega 28.10.2020 ning korrigeeritud KMH programmi 27.11.2020 TTJAle KeHJS § 18 lg 1 alusel nõuetele vastavuse kontrollimiseks.
TTJA on KeHJS § 9 alusel otsustaja ehk hoonestusloa andja, mistõttu KeHJS § 18 lg 2 ja 3
kohane KMH programmi nõuetele vastavuse kontrollimine kuulub TTJA pädevusse.

II Kaalutlused
KeHJS § 18 lg 1 kohaselt esitab arendaja pärast KMH programmi avalikku arutelu programmi
koos selle kohta esitatud ettepanekute, vastuväidete ja küsimustega ning KeHJS § 17 lg-s 3
nimetatud kirjade koopiate ja avaliku arutelu protokolliga otsustajale nõuetele vastavuse
kontrollimiseks.
Lemma OÜ esitas TTJA-le 27.11.2020 nõutud dokumendid, kiri on registreeritud TTJA
dokumendisüsteemis, registreerimise nr 16-7/18-0549-465. KMH programmi lisadeks on
hoonestusloa menetluse algatamise otsus (Lisa 1), KMH programmi avalikustamise
dokumendid (Lisa 2), sh avaliku arutelu protokoll, programmile laekunud ettepanekud ja
vastuskirjad (Lisa 3).
Otsustaja peab KeHJS § 18 lg 2 alusel KeHJS § 151 kohaselt esitatud asjaomaste asutuste
seisukohtadele kontrollima programmi vastavust KeHJS §-s 13 sätestatud nõuetele,
programmi asjakohasust ja piisavust kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamiseks ning
programmi kohta tehtud ettepanekute ja vastuväidete arvestamist või arvestamata jätmist.
KMH programmi vastavus KeHJS § 13 sätestatud nõuetele
Ösel Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse rajamise KMH programm vastab KeHJS
§-s 13 sätestatud nõuetele. KMH programmis on kavandatava tegevuse eesmärk ja täpne
asukoht (ptk 1), kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste kirjeldus
(ptk 2), eeldatavalt mõjutatava keskkonna kirjeldus (ptk 3), kavandatava tegevuse seos
strateegilise planeerimisdokumentidega (ptk 4), teave eeldatavalt kaasneva olulise
keskkonnamõju, mõjuallikate, mõjuala ning mõjutatavad keskkonnaelementide kirjeldus (ptk
5), KMH läbiviimisel kasutatava hindamismetoodika kirjeldus, sh teave vajalike uuringute
kohta (ptk 6), andmed arendaja, juhteksperdi, eksperdirühma koosseisu kohta (ptk 7),
asjaomaste asutuste loetelu koos põhjendustega (ptk 7), KMH ning selle tulemuste
avalikustamise ajakava (ptk 8), Laekunud ettepanekute arvestamise koondtabel (ptk 9).
KMH programmi asjakohasus ja piisavus kavandatava tegevuse KMH-ks
TTJA hinnangul on Ösel Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse rajamise KMH
programm asjakohane ja piisav keskkonnamõju hindamiseks. Hindamise käigus selgitatakse
kalakasvatuse rajamise ja käitamisega kaasnevad keskkonnamõjud. KMH juhteksperdiks on
Piret Toonpere (KMH litsents KMH0153, kehtib kuni 10.07.2021) ning KMH programmi
peatükis 7 on välja toodud eksperdirühma koosseis. TTJA peab eksperdirühma koosseisu
pädevaks kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindama.
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KMH programmi kohta tehtud ettepanekute ja vastuväidete arvestamine
KeHJS § 15¹ kohaselt peab otsustaja enne KeHJS § 16 kohast KMH programmi
avalikustamist küsima programmi sisu kohta seisukohti kõikidelt asjaomastelt asutustelt.
Tulenevalt KeHJS § 15¹ lg-s 4 esitab asjaomane asutus otsustajale oma pädevusvaldkonnast
lähtudes seisukoha, sealhulgas hinnangu programmi asjakohasuse ja piisavuse ning
eksperdirühma koosseisulise piisavuse kohta.
TTJA edastas Ösel Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse rajamise KMH programmi
eelnõu asjaomastele asutustele enne avalikku väljapanekut 19.06.2020 kirjaga nr
16-7/18-0549-436. Asjaomaste asutuste vastuskirjad on registreeritud TTJA
dokumendiregistris, registreerimise nr 16-7/18-0549.
TTJA tutvus asjaomastelt asutustelt saadud ettepankutega ning edastas need arendajale KMH
programmi parandamiseks ning täiendamiseks. Vastavalt ettepanekutega on programmi
täiendatud ning arendaja kommetaarid edastatud seisukohtadele on kirjas programmi peatükis
9.
Avaliku väljapaneku ajal esitasid kirjalikud ettepanekud Veeteede Amet, Keskkonnaamet,
Eesti Kalurite Liit, Muinsuskaitseamet, Rahandusministeerium, kirjad on registreeritud TTJA
dokumendiregistris, registreerimise nr nr 16-7/18-0549. Kirjalikele ettepanekutele ja
märkustele vastas arendaja eraldi kirjadega, mis on KMH programmi lisas 3. TTJA tutvus
arendaja kommentaaridega esitatud seisukohtadele ning peab neid piisavateks. Täiendavaid
küsimusi või ettepankuid ei ole TTJA-le rohkem esitatud, millest võib järeldada, et huvitatud
isikutel ei olnud rohkem vastuväiteid KMH programmile.
KMH aruande esitamise tähtaeg
KeHJS § 18 lg 8 kohaselt, kui arendaja ei ole kahe aasta jooksul käesoleva otsuse tegemisest
arvates esitanud otsustajale KMH aruannet avalikuks väljapanekuks, kaotab programm
kehtivuse ja KMH läbiviimiseks tuleb koostada uus KMH programm.

III Nõuetele vastavaks tunnistamine
Tuginedes eeltoodule ning KeHJS § 9 lg 1, § 18 lg 2-4 ja lg 8, majandus- ja
taristuministri 7.12.2018 määruse nr 62 „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti
põhimäärus” § 5 lg 2:
1. tunnistab TTJA Ösel Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse rajamise KMH
programmi nõuetele vastavaks;
2. selgitame, et arendajal, Ösel Offshore OÜ-l, tuleb esitada kolme mereala
kalakasvanduse rajamise KMH aruanne TTJA-le avaliku väljapaneku korraldamiseks
hiljemalt kahe aasta jooksul käesolevast otsusest arvates. Vastasel juhul kaotab Ösel
Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse rajamise KMH programm kehtivuse ja
KMH läbiviimiseks tuleb koostada uus KMH programm.
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Ösel Offshore OÜ kolme mereala kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamise
programmi nõuetele vastavaks tunnistamise otsusest teavitatakse 14 päeva jooksul ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded ning puudutatud isikuid ja teisi menetlusosalisi eraldi
kirjaga.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kati Tamtik
ehitusosakonna juhataja

Liina Roosimägi 6672004
liina.roosimagi@ttja.ee
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