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Keskkonnamdj u hindamise algatamine

2' miirtsil 2016' a esitas Eurochem Terminal Sillamiie
Aktsiaselts projekteerimistingimuste
taotluse (sisse tulnud 2.03.2016. a nr 7'61606-l).
Projekteerimistingimuste taotlusega
taotletakse projekteerilislingimusi piistitamaks
ehitisi kasutamise otstarbega vedelkiituse-,
ktittegaasi- jm terminali hoidlahooned ning rajati."J
u.o"tTaotluse kohaselt soovitakse tiipsustada arhitektuurilisi-v6i gaasikiituse
";il;;rlikkehoidmiseks.
j"
tingimusi,
kavandatavate ehitiste asukohta ning vajadusel
ehitisei.."trd.-i;kr;"fiil,
maa
suurust ja
piire, samuti soovitakse tiipsustada haljastuse-,
h"uk;;;- :ut"oiliikluskonalduse p6him6tteid.
Taotluse jiirgi kavandatakse ammoniaagiterminali
koosseisus jtirgmiste ehitiste rajamist:
raudtee mahalaadimisestakaad 2 x 3l kohta,
*oni*gi
2 x 30 000 t,
ammoniaagi pumbamaja, ammoniaagi
"irrt:tip*t
ammoniaagi
ktilmutusjaama
_ktilmuturj;;
dhu
kondensaatorid, torvik (ammoniaagi aurude
ohutuks utiliseerimiseks ktilmutusjaama
rikke
v6i
elektritoite katkemise korral), peispektiivne,venemaa
F;a;;;tri"""':;ri
ammoniaagi
torujuhet terminali ja muude iajatistega liidestavad
ehitised ja vastuvoiusorm (torujuhe
lahendatakse tulevikus eraldi projektiga),
torurtit ja stender ammoniaagi laadimiseks
laevadele, tuletdrjevee pumpla, tut.io4.ur"
mahuti z ,. r
ffi#,liiselgeneraator,
remondittidkoda ia tagavaraosade iadu, administratiiv-olmehoonl,
uut.,,,.t oo' e/piiiisla,
raudteekaal, tehnoloogiliste torustike estakaad,
liimmastikuseade, kompresso
,aarn. Ehitiste
kavandatav asukoht on Sillamiiel eeldatavalt
kinnistutel Kesk tn 2d jaKesk tn 22. Taotlusele
,,sillamiie ammoniaasi terminal" iswnCo projekt es ioo
ts320-0028) ja

ffii:,

*

nff#"H:ttt

"Ehitusseadustiku" (edaspidi Ehs) $ 30-jtirgi kontrollib pa.d:t asutus projekteerimistingimuste
taotluse saamisel selle noueteie vastavust. Kui pidekteerimistingimuste
andmine on
_
"vaatam
ilmselgelt voimatu, jatab padev asutus taotluse
la:bi
ata ja tagastab selle koos
pohjendusega' Sillamiie Linnavalitsus
on kontrollinud projekteerimistingimuste taotluse
nouetele vastavust ning leiab, et taotlus tuleb
liibi vaadata, puuduvad aluied taotluse liibi
v aatarndta jiitmi seks j a tagastami
seks.

sadama asukoht Sillamiie linna haldusterritooriumil
on kindlaks miiiiratud kehtiva
iildplaneeringuga ning sadama olemus tiipsustatud
asjakohaste detailplaneeringutega.
Sillamiie Linnavolikogu 26. septembri 2002.
u -,ia*r.g a nr 43/102-m ,,sillamtie linna
iildplaneeringu kehtestamine" kehtestatud sil.-a.
ii*" iitdpl*""ringu punkti 5.4 kohaselt
on sadam kavandatud kaubasadamana, kuhu rajatakse
m* hutg* ka kemikaalide terminal.
Sillamde Linnavolik oga l2.juuli 2006. a-otsusega-nr
38-o ,,Detailplaneeringu kehtestamine,.
kehtestatud Sillamiiel Kesk (osaliselt), Kesk
2Ii', Kesk 2c, Kesk iE,
Ehitajate lA,

j

r.rtir,

Ehitajate

lD'

Ehitajate_1E, Ehitajate

lG,

Ehitajate rH, Ehitajate

lK,

Ehitajate 3/1,3/2,

Ttirsam?ie' Sdtke 1, Sdtke 2ll7 maa-alade ja_nendega piirneva:te
alade isi|ui"a" suju-uj
on
sadamaalale
ette
niihtud
kemikaalide
terminalitarl
i":"-ine. Seega on
{g1-ailnlaneeringuga
Sillamtie linna iildplaneeringuga ja Sillamiiel Kesk 2 (osaliselt), Kesk )n,
2C, Kesf 2E,
Kesk 2F, EhitajatJ ta, ehiiajit" to,
tE,
eiritapte
lG,
Ehitajate
lH,
Ehitajate lK,
Ehitajate 3ll, 3/2, Tiirsamiie, s6tke lrrilaj{e
1, s6tke 2ll7 maa-alade'ja r"J"gu-piirnevate alade
(Sillamae fladama) detailplaneeringuga miiiiratud olulise ruumilise
mo;ug;;ujekdna Sillamtie
sadam (kaubasadam mere rannikul) koos selle territooriumile rajatavatltErminalidega.

ilrf

2. veebruari 2012. a korraldusega nr 74-k ,,Detailplaneeringu
kehtestamine" kehtestatud Sillamiie Sadama tenitooriumi (katastritikrurla
Kesk 2d (valja arvatud Piiite paekalda ala), Kesk 2, Kesk 2u, Kesk 2a,
KesL 2n, S6tke ld,
Kesk 2p, Ehitajate 3, Ehitajate lh, Ehitajate lk, Ehitajate 6, Ehitajata-la ja
Kesk 2jj
detailplaneeringus on Kesk tn 2dja Kesk tn 2z toodud-positsiooniaet
+OO (Toohnismaa,
ehitist-e suurim lubatud arv piiramata, hoone suurim iubatud
korgus 30 m) ja 404
(Tootmisma4 ehitiste suurim lubatud arv piiramata" hoone suurim
lubatui k6rgus 20 m).
Sillamiie Linnavalitsuse

v-astuv6tmine

ja

Et Sillamiie Sadama territooriumi (katastriiiksused Kesk 2d (valja
arvatud piiite paekalda ala),
Kesk 2, Kelsk 2u, Kesk 2a, Kesk 2n, Sotke ld, Kesk zp, ehitajate:, ghitujut"-ih,
Ehitajate lk,
Ehitajate 6, Ehitajate la.
Kesk 2j)_detailplane"rin! o[ toostatud liitsustatud korras ja
aluseks vaid uute katastritiksuste moodustamisele ninf olemasolevate
katastriiiksuste piiride
muutmisele, siis muude tinlimuste osas jiii aadressidil fesk tn 2dja
Kesk tn 2z kehtima
Sillamiiel Kesk 2 (osaliselt), Kesk 28, Kesk 2C, Kesk 2E, Kesk
2F,"Eftitujut. lA, Ehitajate
lD, Ehitajate lE, Ehitajate 1G, Ehitajate 1H, Ehitajate lK, Ehitajat e 3,/r,:C
itirru.iie, S6tke
1, Sotke 2ll7 maa-alade ja nendega piirnevate ulud" (Sillam"ae Sud;ut
Jetailplaneering,
mille punkti 5.8 kohaselt ,,Kavandatava tegevuse keskkonnamoju hindamine
on vaja liibi viia
vastavalt keskkonnamdju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi
seadusele koigile olulise
keskkonnamdjuga

jl

objektidele...

,

27 l6ike I punktide 2 ja3jtirgi vdib ptidev asutus detailplaneeringu
olemasolu korral
pohjendatud j"hYl anda ehitusloakohustusiik r hoorre v6i
oiulise rq;
ehitusprojekti
koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu
kehtestamiJr:arrr on ilmnenud
olulisi uusi asjaolusid vdi on oluliselt muutunud ptaneeriniuala v6i
rette moJuaa, mille t6ttu
ei ole enam vdimalik detailpl,aneeringut tziielikult ellu viia,"v6i detailplane"ring"
kehtestamise
jiirel on muutunud Oigusaktid vOi kehtestatud planeeringud, ;is
;6j;avad oluliselt
detailplaneeringu elluviimist. Et taotleja soovib pro.lekteerida nii
ehitusloakohustuslikku
hoonet kui olulist rajatist, v6ib piidev asutus p6tliendatud juhul p."j;il;;lmistingimused
ELS. $

anda.

Tulenevalt EhS $ 3l loikest 1 otsustab Sillamiie Linnavalitsus
ka keskkonnamdju hindamise
algatamise vajaduse. Keskkonnam6ju hindamise vajaduse tile
otsustamise aluseks on
Pr.ofktegri'nistingimuste jalvdi muu tegevusloa (lubade) taotlus. rrritusprojeldi koostamisel
tuleb liibi viia keskkonriamdju hindamine selliste eh'itiste puhul, mis
on seotud olulise
KesKKonnilnoJuga.

,,Ke-skkonnam6ju hindamise ja keskkonnajuhtimissiisteemi seaduse,. (edaspidi
KeHJS) $ 3
punkti l jtirgi hinnatakse_keskkonnam6ju, liui taotletakse tegevuslubu
r,,bi ,ril" muufinist ning
tegevusloa taotlemise v6i_m-uutmise pdhjuseks olev kavandatav
tegevus toob eeldatavalt kaasa
olulise keskkonnamoju. KeHJS $ z punkti 4_kohaselt on tegevustouk,
tiruts sama paragrahvi
punktides 1-3 nimetatud lubadele ka eeldatavalt olulise testtoonumoiuju,.tuu*a
atavat
tegevust lubav muu dokument. KeHJS g 9 jeirgi on keskkonnam6ju
fti"a*iir"
(algatamata jatmise) otsustajaks tegevusioa andja. EhS
"G;;i;
annab
$ 2g torrus.tt

projekteerimistingimused viilja kohaliku omavalitsuse
tiksus, kui seaduses ei ole siitestatud
teisiti. Sillamiie Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a miiiiruse
nr 4g ,,Ehitusseadustikus
sttestatud iilesannete delegeerimine" I l6ike l jiirgi on otsustajaks
$
Sillamiie Linnavalitsus.

KeHJS $ 6 l6ike 1 punktide 32 ja 33 kohaselt on olulise
keskkonnamojuga tegewseks
vtihemalt 100 000-kuupmeetrise mahuga ehitise vdi ehitiste
ptistitamine nafta, naftakeemiavoi keemiatoodete la$ugtamiseks ning ohtlikke kemikaale kiitleva
kiiitise raiamine, kui see
on kemikaaliseaduse kohaselt A-kategooria suurOnnetur.
orrugu

"tt*

',Kemikaaliseaduse" $ 22 l6ike 7 alusel on Majandus- ja taristuminister 2. veebruari 12016. a
andnud mii?iruse nr 10 ,,Kemikaali otrlflktuge-alammd:ir ja
ohtliku temitaati ktinniskoguse
ning ettevdtte ohtlikkuse kategooria miiiiramise kord", miite g
3 l6ike
o' kavandatav
A'kategooria
suurOnnetuse
g
ohuga.
KeHJS
11
l6ike iieirgi urgut;il. selle seaduse
:tt9Y69
$ 6 ldikes I nimetatud tegevuse korral kavandatavi t.g.uur" t.rdottriu-0.i"
hindamine selle
vaja{ysl pohjendamata. Seega tuleb taotluses niiidaird terminali
projekteerimistingimuste
saamiseks algatada kavandatava tegevuse keskkonnamoju
triniamine selle vajadust
p6hjendamata.

il**

KeHJS $ 1l l6ike 11 kohaselt kavandatava
keskkonnamoju hindamise algatamise
konal peatub tegewsloa taotluse menetltrs lle9ryse
rlurs S iz l6ike 7 kohase (keskkonnam.ju
hindamise aruande nouetele vastavaks tunnistam"ise otsus)
Ametlikes Teadaannetes

teavitamiseni' Kuna Sillamde Linnavalitsus-otsustab, et
vajalik on keskkonnam6ju hindamine,
siis peab sillamiie. Linnavalitsus vajalikuks peatada aritua juhul
projekteerimistingimuste
menetlus KeHJS g l1 l6ike l l alusel.
Liihtu<ies ebltoodust ning,,Ehitusseadustiku',' 28,
3l l6ike 1, ,,Keskkonnam6ju hindamise
$
jakeskkonnajuhtimissiisteemi seaduse" g-6loike $
3.2 ja33,g 7punkti 4, 9, 11
$
$
loigete 3 ja ll,,,Haldusmenetluse seaiuse",g
situml.
ii*uroolikogu
17.
detsembri 2015' a miiiiruse nr 48 ,,Ehitusseadustikus
siitestatud tilesannete delegeerimine,. I
$
l6ike I alusel,

ii,r*rij"
8'l;ik.;;a

Iinnavalitsus annab k o r r a I d u s e :

l'

Algatada Sillamiie Sadama territooriumile aadressidele
Sillamiiel Kesk ._
tn2d
- jaKesk tn 2z
ammoniaagiterminali rajamiseks keskkonnanrOju hindamine jiirgmiselr
l'1' otsustaja nimi ja kontaktandmed: sillamae ri*uuJitrut
1ui.*ontr Kesk 27, Sillamtie;
telefon 39 25 700, e-post: linnavalitsus@sillamae.ee);
1'2' kavandatava tegewt"
ammoniaagiterminali rajamine
planeeritava
I
00b
000
tonni
aastas.
Terminali
kavandatav asukoht on
$ubakilbega
sillamiiel Kesk
tn 2d ja Kesk tn 22. Terminali koosseisus kavandatakse.j?irgmiste
ehitiste ptistitamine: raudtee matralaadimisestakaad
k;h;;; ammoniaagi
mahutipark 2 x 30 000 t, ammoniaagi pu-lu-aja,
ammoniaagi kiilmutusjaam,
ilnmoniaagi liiilmutusjaama 6hutondensaaiorid,
tdrvik
ohutuks
utilibeerimi'seks kiilmutusjaama rikke vdi etehrittiG
ruui.-ir.
venemaa Fdderatsioon
Eesti almoniaaei torujuhet_terminali
ia muuae rajatistega
-(torujuhe
liidestavad ehitised
vastuvdtusolm
lahendatakse tulevikus eraldi
projektiga)' torustik
stender ammoniaagi iaadimiseks laevadele,"ffia;.*"
pumpla, ruletorjevee mahuti 2 x l 000 *r,
utij*-, diiselgener;;;;;;"ndit66koda
ja tagavaruosade ladu, administratiiv-ofi"h;;;;
tehnoloogiliste torustike estakaad, liimmastikur.ua", -valvehoone/ptitisla, raudteekaal,
kompressorj:u*rrr-.",'

ti-"ffi

z x gi

t".-""r*gi u*a.

ja
ja

foriiffi;;.kffi;;

l'3'

ka'zandatava tegewse keskkonnamoju. hindamise algatamise
vdi algatamata j6tmise
pdhjendus: lfitudes KeHJS
3,
alg"atatakse
kavaniatava tegevuse
1l .l6ikest
keskkonnamOju hindamine sellevajadust
pdhjendam"ata;

-1'4'. piiritilese keskkonnamdju

$

hindamise ilgatamise korral teave piiritilese
keskkonnamdju hindamise algatamise kohta:-piirititest
keskkonnamo.;u
ole ette
niiha;
"i
1'5' teave kavandatava tegevuse keskkonnamdju hindamise
menetluste liitmise kohta:
menetlusi ei liideta;
l'6' teave vajalike keskkonnauuringute kohta: keskkonnauuringute vajadus
tuleb selgitada
KMH programmi koostamise kiiigus.
Peatada Sillamiie Sadama territooriumile aadressidele
Sillamiiel Kesk tn 2d, jaKesk tn 2z
ammoniaagiterminali rajamiseks projekteerimistingimuste
menetlus kuni keskkonnam6ju
hindamise aruande nduetele vastavaks tunnista;ise otsuse
Ametlikes Teadaannetes
teavitamiseni.
J. Liniravalitsuse keskkonnaspetsialistil veronika
Grezeva'l teavitada kavandatava tegewse
keskkonnamdju hindamise algatamisest,,Keskkonnaseadustiku
tildosa seaduse.. $ 46
loikes I nimetatud isikuid ja muid menetlusosalisi elektrooniliselt,
liht- ;oitiihtkirjaga
ning avalikkust teate avaldamisega Ametlikes Teadaannetes
14 piieva jooksul piirast
kiiesoleva korralduse tegemist.
4. Ktiesoleva korralduse peale vdib esitada
Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillamtie
4023r) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" satestatuJGrras
30 piieva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise piievast voi piievast, millal
oleks pidanud korraldusest teada
s&tma toi esitada kaebuse Tartu Halduslohtule (J6hvi
kohtumaja, Kooli zu,lotroi 41532)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud korras 30- ptieva
arvates
korralduse teatavakstegemisest.

:*tr"f

Andrei Ionov
linnasekretiir

