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Kobras AS litsentsid / tegevusload:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsentsid:
KMH0046 Urmas Uri;
KMH0159 Noeela Kulm.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhteksperdid:
Urmas Uri;
Teele Nigola.
Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379.
Hüdrogeoloogilised uuringud.
Hüdrogeoloogiline kaardistamine.
Maakorraldustööde tegevuslitsents nr 635 MA-k.
MTR-i majandustegevusteated:
o Ehitusuuringud EG10171636-0001;
o Ehitusprojekti ekspertiis EK10171636-0002;
o Omanikujärelevalve EO10171636-0001;
o Projekteerimine EP10171636-0001;
o Muinsuskaitse E 377/2008.
Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud:
o Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00;
o Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00;
o Maaparanduse uurimistöö MU0010-00;
o Maaparanduse ekspertiis MK0010-00.
Muinsuskaitseameti pädevustunnistus PT 606/2012:
Mälestise liigid: ehitismälestis, ajaloomälestis, maailmapärandi objektil asuv ehitis.
Tööde liik: konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja
restaureerimistööde tegevuskavade koostamine maastikuarhitektuuri valdkonnas, muinsuskaitseline
järelevalve, planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja uuringu
tegevuskavade koostamine.
Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heitja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1536/18, Tanel Mäger – Nr 1535/18.
Kutsetunnistused:
o Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662 – Tanel Mäger;
o Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 167534 – Erki Kõnd;
o Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647 – Oleg Sosnovski;
o Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 120446 – Martin Võru;
o Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 167600 – Ervin R. Piirsalu;
o Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482 –
Ervin R. Piirsalu;
o Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr E004017 – Kert Kartau;
o Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E004029 –
Kert Kartau;
o Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 142815 – Teele Nigola;
o Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 152113 – Kadri Kattai;
o Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 155387 – Priit Paalo;
o Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola;
o Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131951 – Ivo Maasik;
o Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131953 – Marek Maaring;
o Maakorraldaja, tase 6, kutsetunnistus nr 141508 – Ivo Maasik;
o Markšeider, tase 6, kutsetunnistus nr 135966 – Ivo Maasik.
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1. Kavandatava tegevuse asukoht, kirjeldus ja vajadus
Tartu linnas Tähtvere linnaosas Herne 67 katastriüksusel (kü tunnus 79501:032:0002) (sihtotstarve 100%
üldkasutatav maa) asub tehisjärv Supilinna tiik (VEE2084420) (tuntud ka kui Konnatiik, Supilinna konnatiik).
Tiigi veepeegli pindala on 2,5 ha (joonis 1 ja 2).

Joonis
1.
Supilinna
tiigi
paiknemine
https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis, 2021).

Tartu

linnas

(Maa-ameti

kaardirakendus,

Supilinna tiik asub Herne tn 67 katastriüksuse (sellel aadressil asub Tähtvere spordipark) põhjaosas Emajõe
paremkaldast ca 20 m kaugusel. Herne tn katastriüksusega piirnevad Supilinna tiigi piirkonnas järgmised
katastriüksused:
•

loodes F.R.Kreutzwaldi tn 9 (kü tunnus 79501:002:0034, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa), kus
asub Emajõe väliujula;

•

läänes F. R. Kreutzwaldi tn 9a (kü tunnus 79501:002:0035, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa);

•

põhjas/kirdes Emajõgi V3 (kü tunnus 79301:001:0673, sihtotstarve sihtotstarbeta maa 100%);

•

idas/kagus 100% elamumaa sihtotstarbega Oa tn 43 (79513:002:0007), Oa tn 45 (kü tunnus
79513:002:0011) ja Oa tn 47 (kü tunnus 79513:002:0010);

•

kagus Oa tn T15 (kü tunnus 79513:014:0002, sihtotstarve transpordimaa 100%).

Supilinna tiik asub Tartu linna ühel suurimal rohealal, asudes Tähtvere spordipargi ja Emajõe vahele jääval
alal. (joonis 2). Kagu suunas asub Kauna jalgtänav, mis eraldab mõtteliselt Supilinna ja Tähtvere linnaosa.
Tähtvere spordipargis asuvad 850 meetrine asfalteeritud rullirada, 850-meetrine hakkepuidust jooksurada
selle kõrval ja 1,3 km sprindirada. Spordipargi territooriumil asub ka BMX rada, laste kelgumägi, virgestusala
treeningute lõpus venitusteks või üldfüüsilise koormuse jaoks ja mõned kiiged lastele. Supilinna tiigist läänes
ja loodes paikneb Tähtvere dendropark, mis asub Eesti Maaülikooli hoonete taga, Tartu laululava ja Emajõe
vahelisel alal. Dendropark on mitmekülgne vaba aja veetmise koht, mis rajati 1970-ndatel eriilmeliste ja ka
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haruldaste puude istutamisega Eesti Maaülikooli eestvedamisel. Lisaks on dendroparki rajatud 2013. aastal
18 disc golf-i rada. Tähtvere dendropargi ja Emajõe vahelisel alal asub Tartu avalik rand Emajõe vabaujula.
Supilinna tiigist idas paikneb Tartu linna Supilinna linnaosa, mis koosneb peamiselt mitmekordsetest
puitmajadest. Supilinna tiigi ümbruses paiknevad kergliiklusteed. Tähtvere spordipargi ja Supilinna tiigi vahel
kulgeb autodele liiklemiseks Oa tänav, mida mööda pääseb Emajõe vabaujulani.

Tähtvere dendropark

Tähtvere spordipark
Supilinn

Joonis 2. Supilinna tiigi lähiümbruses paiknevad katastriüksused (Maa-ameti kaardirakendus,
https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis, 2021).
Supilinna tiik on osa Tartu Supilinna linnaosa identiteedist ja kogukonnatundest.
Supilinna tiik on ühendatud truupide kaudu Emajõega. Kevadise suurvee ajal, kui vesi Emajões tõuseb,
hakkab Emajõgi voolama Supilinna Emajõe ääres kulgeva kergliiklustee aluse truubi kaudu Supilinna tiigi
suunas (täpsemalt peatükis 4.3.4. Supilinna tiigi ja Emajõe vaheline veevahetus).
Supilinna tiik on aastakümnete jooksul taimestikku täis kasvanud ning selle visuaalne seisund on oluliselt
halvenenud. Supilinna tiik on III kaitsekategooria aluste rohukonna (Rana temporaria) ja tiigikonna
(Pelophylax lessonae) elupaik (vt ka peatükk 4.4. Kaitsealused liigid).
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Supilinna tiigi puhastamine liigsest taimestikust ja põhjasettest ning
tiigi kahepaiksete elupaigana säilitamine.
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2. Keskkonnamõju hindamise algatamine, mõju hindamise objekt ja eesmärk
Tartu Linnavalitsus algatas 11.05.2021 korraldusega nr 539 Supilinna tiigi puhastamise keskkonnamõju
hindamise (edaspidi KMH), tuginedes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(edaspidi KeHJS) § 3 lõike 1 punktile 1, § 6 lõike 1 punktile 17, § 11 lõikele 3 ning § 261. Veeseaduse
(edaspidi VeeS) § 176 lg 1 kohaselt on veekogu süvendamine veekogu põhjast setendi eemaldamine.
Supilinna tiigi puhastamise käigus on eeldatavasti eemaldatav setendi hulk suurem kui 500 m3, seetõttu on
Supilinna tiigist setendi eemaldamise puhul tegemist olulise keskkonnamõjuga tegevusega (KeHJS
§ 6 lõige 1 punkt 17). Supilinna tiigi puhastamise projekti keskkonnamõju hinnatakse enne KeHJS § 11 lõike
1 kohase tegevusloa (ehitusloa või vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse) esitamist KeHJS § 261 alusel.
KeHJS § 9 kohaselt on otsustaja tegevusloa andja, ehitusloa andja on Tartu Linnavalitsus ning
keskkonnamõju hindamise algatamine kuulub linnavalitsuse pädevusse.
Veeseaduse (edaspidi VeeS) § 187 lõige 8 kohaselt peab veekogu süvendamiseks mahuga alates 100
kuupmeetrit olema keskkonnaluba vee erikasutuseks (edaspidi veeluba). Käesolev KMH programm ja
aruanne saab olla aluseks Keskkonnaametile info andmiseks avalduvatest mõjudest veeloa menetlemisel
ning eeldatavalt ei ole uut KMH-d vaja läbi viia.
Keskkonnamõju hindamise objektiks on Supilinna tiigi puhastamise projekt (tuleneb Tartu Linnavalitsuse
korraldusest). Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on anda otsustajale (Tartu Linnavalitsusele) teavet
keskkonnaloa taotlusega kavandatu ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva olulise
keskkonnamõju kohta ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on
võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ning edendada säästvat arengut.
KMH aruanne valmib paralleelselt Supilinna tiigi puhastamise projektiga (koostaja: Kobras AS). Projekti
koostamisel arvestatakse KMH tulemusi.

3. Kavandatava tegevuse alternatiivsed võimalused
KMH aruandes käsitletakse Supilinna tiigi sette ja taimestiku eemaldamise kahte alternatiivi:
•

I alternatiiv – Supilinna tiigi puhastamine;

•

II alternatiiv – Supilinna tiigi puhastamine ja süvendamine.

Üldist: Mõlema alternatiivi puhul alandatakse veekogu veetaset selliselt, et taimestiku ja sette eemaldamine
oleks võimalik kuivast sängist. Enne taimestiku ja sette eemaldamist lastakse settel mõni aeg taheneda ning
seejärel eemaldatakse kalda- ja põhjataimestik ning kaevatakse sete vajalikus mahus välja.
Olemasolev truup, mis ühendab Supilinna tiiki kraavi kaudu Emajõega, asub kõrgusel 32,82 m abs, mille
tõttu ei saa Supilinna tiiki selle abil täielikult tühjendada (truubi põhi asub kõrgemal kui tiigi põhi). Seetõttu
tuleb läbi tiigi ja Emajõe vahelise jalgtee tammi paigaldada ajutine truup, mille põhja kõrgus peab
võimaldama tiigi täielikult veest tühjaks lasta. Läbi Kauna tänava teetammi ajutist truupi ei ole võimalik
paigaldada, kuna Kauna tn äärne kraav (selle põhja kõrgus) ei võimalda tiiki veest tühjaks lasta.
Aja jooksul tiiki lisanduv põhjavesi koguneb tiigi keskele kaevatud kraavi ning juhitakse kas isevoolselt või
pumbates Emajõe ääres kulgeva kergliiklustee muldesse paigaldatud ajutise truubi kaudu Emajõkke.
Eemaldatud sette lõpliku ladestamiskoha pakub välja Tartu Linnavalitsus.
Kobras AS töö nr 2021-149
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I alternatiiv – tiigi puhastamine
Tiigi puhastamisel eemaldatakse tühjaks lastud tiigist kogu Keskkonnaregistrisse kantud veepiiri ulatuses
sete ning taimestik (joonis 3). Tiik jääb madalaveeliseks, kahepaiksetele sobivaks elupaigaks. Eemaldatava
sette täpne maht selgub KMH aruande koostamise käigus.

Ametlik
veepiir

Joonis 3. Supilinna tiigi ametlik veepiir (aluskaart: Maa-ameti kaardirakendus, 2021).
II alternatiiv – tiigi puhastamine, süvendamine ja kaldajoone muutmine
Tiigi puhastamise käigus eemaldatakse taimestik ja sete Keskkonnaregistrisse kantud tiigi veepiiri ulatuses,
ühtlasi süvendatakse tiigi põhja ligikaudu 2 m ulatuses (süvendatakse tiigi all olevat liivpinnast),
suurendamaks veekihi sügavust, et vältida tiigi uuesti kinni kasvamist või vähemalt oluliselt aeglustada seda
protsessi. Lisaks eemaldatakse Oa tänava ja tiigi vaheliselt alalt (Tähtvere spordipargi poolselt alalt)
taimestik ja pinnas, laiendades sellega tiigi veepiiri ulatust. See tiigi piirkond kujundatakse kahepaiksetele
sobivaks madala veetasemega ning lauge kaldaga alaks (joonis 4). Eemaldatava sette täpne maht selgub
KMH aruande koostamise käigus.
Oa tn ja laiendatava veepiiri vahele on kavas jätta kõrghaljastatud puhverriba.
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Supilinna tiigi Keskkonnaregistri järgne ametlik
veepiir
Kahepaiksetele sobiv lauge kaldaga madalama
veesügavusega ala

Joonis 4. Supilinna tiigi veepeegli võimalik suurus peale puhastamist ja süvendamist (aluskaart:
Maa-ameti kaardirakendus, 2021).
KMH koostamise käigus käsitletakse taimestiku eemaldamise ja käitlemise võimalusi. Samuti käsitletakse
sette taaskasutamise võimalusi (asukohti), kui sette raskmetallide ja naftasaaduste sisaldused ei ületa
keskkonnaministri 28.06.2019 määruses nr 26 toodud piirväärtusi. Raskmetallide ja naftasaaduste
piirväärtustele mittevastavusel leitakse koostöös Tartu Linnavalitsusega võimalused sette ohutuks
käitlemiseks.
Tihtipeale loetakse alternatiivide hulka tinglikult ka nn 0-alternatiiv, mis tähendab kõigist tegevusvariantidest
loobumist ja olemasoleva olukorra jätkumist. Arvestades seda, et alternatiivid peavad olema omavahel
võrreldavad ja täitma sama eesmärki, siis sisuliselt on mõistlik alternatiividena käsitleda erinevaid võimalusi
tiigi puhastamise elluviimiseks ja olemasoleva olukorra jätkumist alternatiivina ei käsitleta, kuna see ei täida
taotletud eesmärgi saavutamist. Käsitletavaid alternatiive võrreldakse omavahel olemasoleva olukorra
taustal ehk nn 0-alternatiiv annab aluse, mille suhtes prognoosida ja hinnata tiigi puhastustöödel esile
kutsutud mõjusid. KMH aruandes kirjeldatakse üksnes arenguid, mis eeldatavasti toimuksid seal
kavandatava tegevuseta. Alternatiivide omavahelisel võrdlusel leitakse sobivaim lahendus Supilinna tiigi
puhastamistööde läbiviimiseks ja settekäitluseks.
Asukohast tulenevaid alternatiive keskkonnamõju hindamise käigus ei kaaluta, kuna keskkonnamõju
hindamise objektiks on Supilinna tiigi puhastamise projekt.
Tööde läbiviimise ajalisi alternatiive kaaluda ei ole vajalik, kuna sellise iseloomuga töid on mõistlik võimaluse
korral niikuinii madalvee perioodil teha.
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4. Keskkonnamõju hindamise programmile laekunud seisukohad
Kobras AS koostöös Tartu Linnavalitsusega koostas Supilinna tiigi puhastamise keskkonnamõju hindamise
programmi eelnõu, mille Tartu Linnavalitsus edastas 15.07.2021 KeHJS § 151 lg 1 ja lg 2 alusel seisukohtade
võtmiseks Keskkonnaametile ja Terviseametile. Keskkonnaamet esitas 04.08.2021 kirjaga nr 6-3/21/11238-3
KMH programmi eelnõu kohta kirjalikud seisukohad, mille alusel on käesolevat programmi täpsustatud ja
täiendatud. Kirjalike seisukohtade kirja koopia ja ülevaatlik tabel seisukohtadega arvestamisest on esitatud
lisas 2.

5. Eeldatavalt mõjutatava keskkonna kirjeldus
Peamised mõjutatavad keskkonnaelemendid on nii puhastatav Supilinna tiik ja Supilinna tiigi kaldapiirkond
(võimalik ajutine settekäitluse ning ehitustegevuse ala) kui ka Emajõgi, mida kasutatakse tiigi tühjaks
laskmisel eesvooluna. Supilinna tiik asub Tähtvere spordipargi põhjasosa ning Emajõe paremkalda
kergliiklustee vahel, kus tiik on kõikidele spordiparki kasutavatele inimestele hästi nähtav ning omab
sümboolset tähtsust nii Supilinna linnajaole kui ka Tähtvere spordipargile. Sellest lähtuvalt on kaudselt
mõjutatav ala Tähtvere spordipark ja Tartu linna Supilinna linnaosa.
5.1. Asustus ja maakasutus
Supilinna tiik paikneb Herne 67 katastriüksusel (tunnus 79501:032:0002) (joonis 5).

Joonis 5. Supilinna tiigi mitteametlik ortofoto (Maa-ameti kaardirakenduse kiirortofoto rakendus,
pildistamise aeg 09.05.2021).
KMH alal paikneb Supilinna tiik, mille kaldal paiknevad hajusalt või väiksemate gruppidena puud ja põõsad.
Supilinna tiik on neljast küljest ümbritsetud kergliiklusteedega. Tiigi Emajõe poolses küljes asub berliini papli
allee koos kergliiklusteega.
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Foto 1. Vaade Supilinna tiigile Kauna tänavalt (Kobras AS, 29.06.2021).

Foto 2. Vaade Supilinna tiigile Emajõe ja tiigi vaheliselt kergliiklusteelt koos berliini papli alleega
(Kobras AS, 29.06.2021).
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Foto 3. Vaade Supilinna tiigi suunas Oa ja Tähtvere tänava ristumistkohast (Kobras AS, 29.06.2021).

Foto 4. Vaade Supilinna tiigile Oa tänava Tähtvere tänava poolsest otsast, vaadet varjavad puud ja
põõsad (Kobras AS, 29.06.2021).
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Foto 5. Vaade Supilinna tiigile Oa tänava keskelt (Kobras AS, 29.06.2021).
Supilinna tiik kuulub Tartu linna ühe suurima roheala koosseisu, piirnedes Tähtvere spordipargiga. Tähtvere
spordipargis asuvad 850-meetrine asfalteeritud rullirada, kus saab suvel sõita rulluiskude ja rullsuuskadega,
850 meetrine hakkepuidust jooksurada selle kõrval ja 1,3 km sprindirada. Talvel kaetakse nii rullirada kui ka
sprindirada kunstlumega ja aetakse rajatraktoriga sisse nii klassika kui ka vabatehnika suusarajad. Lisaks
sõidetakse suusarajad sisse ka tiigist lääne suunda jäävas dendropargis, kuid ainult loodusliku lume
olemasolul. Spordipargi territooriumil asub ka BMX rada, laste kelgumägi, virgestusala treeningute lõpus
venitusteks või üldfüüsilise koormuse jaoks ja mõned kiiged lastele.
Supilinna tiigist läänes paikneb Tähtvere dendropark, mis asub Eesti Maaülikooli hoonete taga, Tartu
laululava ja Emajõe vahelisel alal. Dendropark on mitmekülgne vaba aja veetmise koht, mis rajati 1970ndatel eriilmeliste ja ka haruldaste puude istutamisega Eesti Maaülikooli eestvedamisel. Dendropargis
asuvad talvel suusarajad, mida saab suvel kasutada jooksmiseks või jalutamiseks. Lisaks on dendroparki
rajatud 2013. aastal 18 disc golf-i rada. Tähtvere dendropargi ja Emajõe vahelisel alal asub Tartu avalik rand
Emajõe vabaujula. Rand on kaetud liivaga ning rannas asub laste mänguväljak, lõkketegemisplats,
riietevahetuslabiinid ning pingid.
Tiigi paremal küljel asuvad 4 kolmekordset korterelamut koos neid ümbritseva hoovialaga (Oa tn 43 (kü
tunnus 79513:002:0007) (seal asub tiigipoolses küljes 2 kortermaja), Oa tn 45 (kü tunnus 79513:002:0011),
Oa tn 47 (kü tunnus 79513:002:0010)), Oa tn 56 katastriüksus (kü tunnus 79513:003:0006) koos sellel
paikneva elamuga jääb tiigist vahetult kagusse, teisele poole Kauna tänavat. Oa tn 47, 45 ja 43 kinnistul
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asuvad elamuhooned on kasutusele võetud 2020. aastal ning Oa tn 56 asuv kortermaja on kasutusele
võetud 2008. aastal (ehitusregister, 2021).
Supilinna tiik asub ligikaudu 20 m kaugusel Emajõest (lähemalt peatükis 4.3.2. Emajõgi).
5.1.1. Supilinna tiigi lähiümbruses paiknevad tehnotrassid
Supilinna tiigi Kauna tänava poolsel küljel asub maagaasi jaotustorustik Tartu Ülejõe B3, mis kulgeb üle
Emajõe Ujula tänava suunas. Gaasitorustiku kaitsevööndi ulatus mõlemal pool gaasitorustikku on 1 meeter.
Mööda Supilinna Oa tänavat

Tähtvere

linnaosa

dendropargi suunas

kulgeb Tartu

–

Emajõe

elektrimaakaabelliin, mida piiravad mõlemalt poolt liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad
mõttelised vertikaaltasandid ehk kaitsevöönd (joonis 6).

Joonis 6. Supilinna tiigi lähiümbruses paiknevad tehnotrassid (Maa-ameti kaardirakenduse
kitsenduste kaart, 2021).
Tartu üldplaneering 2030+ (2017) alusel paiknevad Supilinna tiigi läheduses olmekanalisatsiooni
tunnelkollektor, olmekanalisatsiooni peatorustik ja olmekanalisatsiooni tänavatorustik. Supilinna tiik jääb
väljaspoole reovee kogumise ala piiri. Lisaks paiknevad Tähtvere spordipargi aladel kraavid (ümbritsevad
tiiki Kauna tänavalt, Oa tänavalt ning Tähtvere tänavalt), sademevee magistraaltorustik kulgeb Oa tänavalt
Kauna tänavale (joonis 7).
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Joonis 7. Tartu linna sademevee ja kanalisatsiooni skeem (vasakul) ja Tartu linna reovee ja
kanalisatsiooni skeem (paremal) Supilinna tiigi lähipiirkonnas (väljavõte Tartu linna üldplaneering
aastani 2030+ (2017) joonistest „Sademevee kanalisatsioon“ ja “Reovee kanalisatsioon”).
5.2. Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogilised tingimused
Tartu asub Kagu-Eesti lavamaal. Maapinna reljeefi absoluutsed kõrgused Tartu linna piirides on 30,5 m
(Suur-Emajõe tase) ja 79,0 m (Maarjamõisa piirkond) vahel. Tegemist on Kagu-Eesti lavamaale iseloomuliku
orgudest liigestatud lainja moreentasandikuga. Tartu linna läbib Suur-Emajõgi ja linn asub selle keskjooksul
38,96 km2 suurusel maa-alal. Suur-Emajõgi jaotab linna suuremaks parem - (ligikaudu 2/3 linnast) ja
väiksemaks vasakkaldaosaks (Ülejõeks) (Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 20162030, 2016).
Tartu linn asub Kesk-Devoni platool Aruküla lademe liivakivide avamusalal. Aluspõhja absoluutkõrgused on
40 m kuni 67,7 m. Devoni platood katab 0,5 – 120,5 m (keskmiselt 10 – 20 m) paksune viirsavist ja
orgaanikarikkast liivast koosnev pinnakate, mis kõrgemal on kaetud 2 - 5 m paksuse turba-mudajärvelubjakompleksiga (Tartu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2030, 2016;
Kartuli, Oa ja Kauna tänava ning Emajõega piiratud ala (EUROPAN-I ala) detailplaneering, 2004).
Tartu linna Supilinna ja Tähtvere linnaosa poorsete aluspõhjakivimite põhjaveekihid on keskmiselt kaitstud
(madal reostusohtlikkus, joonis 8), kuna antud alal levivaid Kesk-Devoni ja Kesk-Alam-Devoni veekihte katab
suhteliselt paks pinnakate.
Supilinna tiigi läheduses Piiri ja Oa tn ristmikul paiknes puurkaev (PRK0001252) (nüüdseks likvideeritud)
sügavusega 180 m (suudme juures maapinna absoluutkõrgus 33 m). Puurkaevuga avatud läbilõikes esines
12 kihti. Pinnakatte ülemise osa moodustab 9 m paksune liiva kiht ning alumise osa 3 m paksune liivsavi
munakatega kiht. Aluspõhja ülemise osa moodustas Kesk-Devoni Aruküla-Burtnieki (D2ar-br) lademe 6 m
paksune liivakivi savi vahekihtidega kiht, millele järgnes 24 m paksune savi kiht liivakivi vahekihtidega, KeskDevoni Narva lademe (D2nr) 25 m paksune savi kiht aleuroliidi vahekihtidega, 13 m paksune liivakivi kiht
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dolomiidi vahekihtidega, Kesk-Devoni Pärnu lademe (D2nr) 15 m paksune liivakivi kiht, selle all olid
esindatud Siluri Juuru-Raikküla lademe (S1jr-rk) 1 m paksune savi kiht, 14 m paksune dolomiidi, 20 m
paksune lubjakivi kiht, 30 m paksune lubjakivi mergli vahekihtidega ning lõpuks 20 m paksune lõheline
lubjakivi kiht (Veka, 2021).

Joonis 8. Põhjavee kaitstus Supilinna tiigi piirkonnas (Maa-ameti kaardirakendus, 2021).
Tartu linna veega varustamiseks kasutatakse nelja veekihti: Kvaternaari veekiht – suuremad veekompleksi
põhjaveevarud on seotud kruusa-liivaga täidetud Raadi-Maarjamõisa ürgoruga (Meltsiveski veehaare), KeskDevoni veekiht – levib kogu uuritud alal, välja arvatud Raadi-Ropka mattunud ürgoru sügavaimas osas;
Kesk-Alam-Devoni - Siluri veekiht – levib kõikjal Tartu linna piirides; Ordoviitsiumi-Kambriumi veekiht – levib
kõikjal Tartu linna piirides ühtlase 37-53 m paksuse kihina.
Supilinna tiigi läheduses ei paikne maardlaid (Maa-ameti kaardirakenduse maardlate kaart, 2021).
5.3. Hüdroloogilised tingimused
5.3.1. Supilinna tiik
Supilinna tiik (VEE2084420) on tehisjärv. Tehisveekogu veepeegli pindala on (EELIS (Eesti Looduse
Infosüsteem – Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur) (edaspidi EELIS) andmeil 2,5 ha ning kaldajoone
pikkus 860 m. Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnal ei ole andmeid Supilinna tiigi rajamise aja
kohta. Supilinna tiik on põhjaveelise toitega, kuid selle täpne toitumisrežiim on teadmata. Varasemalt toitus
tiik Tähtvere spordipargi alal olevate kraavide veest. Peale Oa tänava kraavi rajamist suunati spordipargi
veed Kauna tänava kraavi kaudu Emajõkke ning Supilinna tiigi veetase alanes.
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Supilinna tiik ei kuulu pinnaveekogumite nimekirja (pole eraldi veekogum), mille seisundiklassi tuleb
määrata1 ning seetõttu ei teostata tiigil riiklikku veekvaliteedi ega ökoloogilist seiret. Supilinna tiik on
keskkonnaregistris tehisjärvena arvel.
Olemasoleva olukorra alusel ei ole tiigil korrapärast veeepiiri, see on kujunenud Emajõe äärde rajatud
tõkketammi ja tiigi alalt pinnase eemaldamise tulemusena. Kuna tiik on veekoguna Keskkonnaregistris
arvele võetud, kehtivad sellele looduskaitseseadusest tulenevad kalda kaitsevööndid. Supilinna tiigi kalda
piiranguvööndi ulatus on tulenevalt looduskaitseseadusest 50 m, ehituskeeluvööndi ulatus 25 m ning
veekaitsevööndi ulatus veeseadusest tulenevalt 10 m veekogu piirist (EELIS, 18.06.2021).
Analüüsides Maa-ameti kaardirakenduse ortofotosid erinevatest aastatest, on näha, et veepeegli pindala on
perioodil 1999-2021 silmnähtavalt vähenenud (joonis 9).

2002

2020
Joonis 9. Supilinna tiigi veepeegli vähenemine aastatel 2002 – 2020 (ülemine 2002. aasta ortofoto
ning alumine 2020. aasta ortofoto) (Maa-ameti ajalooliste kaartide kaardirakendus,
https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis, 2021).
1„Pinnaveekogumite

nimekiri, pinnaveekogumite ja territoriaalmere seisundiklasside määramise kord, pinnaveekogumite ökoloogiliste
seisundiklasside kvaliteedinäitajate väärtused ja pinnaveekogumiga hõlmamata veekogude kvaliteedinäitajate väärtused“,
keskkonnaministri 16.04.2020 määrus nr 19.
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Supilinna tiigi maa-ala veepinna kõrgus on 09.06.2021 seisuga 32,27 m abs ning Emajõe veepinna kõrgus
31,00 m abs. Tiigi ja Emajõe vahel asetseva veetõkketammi kõrgus Emajõe ja tiigi vahelise kergliiklustee ja
Kauna

tn

ristis

on

33,71

m,

maapinna

kõrgus

tõuseb

Emajõe

vabaujula

suunas,

olles

ca 275 m kaugusel Emajõe ja Kauna tn ristist 34,29 m abs. Supilinna tiik on Supilinna poolses küljes 0,5..0,8
m sügav, tiigi keskpaigas on vee sügavus 0,4…0,5 m. Settekihi paksus tiigis on vabaveelises osas 0,6…0,7
m (Kobras AS poolt Supilinna tiigi puhastamise projekti raames teostatud geodeetiline mõõtmine,
09.06.2021).
KMH programmi koostamise ajal on Supilinna tiigi Emajõe vabaujula poolse osa settekihi paksus mõõtmata.
Kogu kavandatava tegevuse ala geodeetilise mõõdistamise tulemusi kajastatakse KMH aruandes.
5.3.2. Emajõgi
Emajõgi (VEE1023600) on Peipsi vesikonda kuuluv Eesti pikkuselt üheksas jõgi (põhitelje pikkus 99,3 km),
valgalaga 9628,1 km2. Jõgi voolab üldjoontes läänest itta, Võrtsjärvest (VEE2083800) Peipsi järve
(VEE2075600). Jõgi kuulub heledaveeliste ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõgede hulka (IIIB)
(EELIS, 18.06.2021).
Jõel asub 3 hüdromeetriajaama: Rannu-Jõesuus (Viljandi vallas Vaibla külas Emajõe kaldal), Kvissentalis
(Tartu linnas Kaarsillast allavoolu 80 m paremal kaldal) ja Praagas (Peipsiäära vallas Praaga külas).
Supilinna tiigile lähim on Kvissentali hüdromeetriajaam. Hüdromeetriajaamad on automaatsed ning
mõõdavad veetaset, veetemperatuuri, sademeid jne (EELIS, 18.06.2021).
Emajõge veekogum (1023600_1) kuulub riiklikult seiratavate veekogumite hulka2. Vastavalt 2019. aasta
pinnaveekogumite seireandmetele3 oli Emajõe veekogumi ökoloogiline seisund 2019. aastal kesine. Aastatel
2013-2019

on

ökoloogilise

seisundi

mittehead

elemendid

olnud

SPETS

(vesikonnaspetsiifilised

saasteained4) ja SUSE (suurselgrootud põhjaloomad). Ökoloogilise seisundi mittehead näitajad on
SUSE_ÖKS (suurselgrootute ökoloogiline seisund), ASPT, EPT, H’, T (suurselgrootute põhjaloomade
hindamise indeksi osad) ja Ba (baarium). Mittehea ökoloogilise seisundi põhjuseks on pestitsiidide
kasutamine Emajõe läheduses paiknevatel põllumaadel või midagi muud. Emajõe veekogumi keemiline
seisund oli aastal 2010 ja 2019 halb (2010. ja 2019. aastal elavhõbeda leidumine vees, lisaks PBDE
(polübroomitud difenüüleetrid - muudab materjalide süttimisaja aeglasemaks) ja kaadmiumi kalas (toksiline
toime neerudele, luustikule ja hingamiselunditele, inimese jaoks kantserogeene aine5) leidumine.
Uuringuaruande „Jõgede hüdrokeemiline seire ja ohtlikud ained 2020“ (Eesti Keskkonnauuringute Keskus
OÜ, 2020. a) andmetel on seirepunkti SJA7982000 - Emajõgi: Tartu (Kvissental) mõõtmeandmete põhjal
Emajõgi füüsikalis-keemiliste näitajate (FÜKE) alusel väga heas seisus. Samas on Emajõe keemiline
seisund (KESE) halb. Head keemilist seisundit ei ole saavutatud kolme kvaliteedinäitaja osas: kaadmium ja
elavhõbe elustikus ning heptakloor vees. Emajõe veekogum on olulise saasteainete survega kogum -

2

„Riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude loetelu“, Vabariigi Valitsuse 01.11.2018 korraldus nr 264.
Marge Muna, Anastasiia Kovtun-Kante, Kadi Trepp ja Kristiina Ojamäe Keskkonnaagentuurist ning Annika Mikomägi ja Margus
Korsjukov Keskkonnaministeeriumi veeosakonnast. 2020.Eesti pinnaveekogumite seisundi 2019. aasta ajakohastatud vahehinnang
4 Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude
saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna
kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirjaga seotud tegevused, keskkonnaministri määrus 24.07.2019 nr 28
5
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, 2020b. Saasteainete sisaldus Eestis töönduslikult püütavates Läänemere kalades.
Lõpparuanne.
3
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rohkem kui üks aine on kogumis kontsentratsioonis, mis ületab ökotoksikoloogilise mõju piiri (kasutusele
võetud

mõiste,

mille

korral

võrreldakse

aine

omadustest

tulenevaid

ökotoksikoloogilisi

väärtusi

keskkonnaohutu kontsentratsiooni osas keskkonnas mõõdetud kontsentratsioonidega, et hinnata ohtu veeelustikule). Olulise surve hinnangu juures arvestatakse sisse ka vesikonnaspetsiifiliste ainete piirväärtuse
ületamised samas kogumis. Olulisemad saasteained on PAH-id ja perfluoroühendid - PAH-idest ületab
püreen ökotoksikoloogilise mõju piiri. PAHide allikaks võivad olla mitmed tööstuslikud protsessid, näiteks
kütuse põletamine kodustes majapidamistes, metsatulekahjud, jäätmete põletamine, liikluses tekkivad
heitgaasid.
5.3.3. Emajõe veetase ja üleujutusoht
Alkranel OÜ 2018.aasta töö6 alusel võib Tartu linna uputusi põhjustada Tartu kesklinna läbiv Emajõgi, mis on
kitsas kanalis. Tippvooluhulkade tekkimisel ja Emajõe Tartu lävendi läbimisel saab täheldada huvitavat
nähtust, et vooluhulga suurenemise faasis (veetaseme hüdrograafi tõus) väheneb jõe keskmine lang lõigul
Rannu-Jõesuu-Tartu ja samal ajal suureneb lõigul Tartu-Praaga. Sellest lähtuvalt on üleujutuste põhjuseks
Tartu linn. Tartu kesklinna osas on Emajõgi surutud kitsasse kanalisse, kus lisaks endise Kivisilla jäänustele
on Emajõe põhjas veel teinegi tõke Kaarsillast ülesvoolu. Nende tõkete kõrvaldamine või vähendamine
suurendaks Emajõe läbilaskvust Tartu kesklinna piirkonnas eriti suurvee ajal ja vähendaks potentsiaalset
üleujutusohtu Kaarsillast ülesvoolu jääval alal (näiteks Tartu Supilinnas).
Emajõgi

on

vastavalt

keskkonnaministri

28.05.2004

määrusele

nr

58

“Suurte

üleujutusaladega

siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord” kogu ulatuses suurte
üleujutusaladega siseveekogu (suurte üleujutusaladega siseveekogudel on kõrgveepiiriks alaliselt liigniiskete
alluviaalsete soomuldade leviala piir veekogu veepiirist arvates, joonis 10). Maa-ameti kaardirakenduse
mullastiku kaardil ei ole määratud Tartu linna maa-alal levivaid muldasid, kuid joonis 10 alusel saab eeldada,
et Supilinna tiigi ümbruses levivad alaliselt liigniisked alluviaalsed soomullad. Selle alusel kuulub Supilinna
tiik ja selle madalam kaldapiirkond üleujutatava ala hulka.

Alkranel OÜ jt. 2018. Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendavate meetmete
määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel. Töö teostatud projekti iWater raames.
6
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Joonis 10. Supilinna tiigi lähiümbruses levivad mullad (Maa-ameti kaardirakenduse mullastiku kaart,
2021).
Looduskaitseseaduse § 35 lg 4 kohaselt koosnevad korduva üleujutusega veekogude kalda piiranguvöönd,
veekaitsevöönd ja ehituskeeluvöönd üleujutatavast alast ja looduskaitseseaduse § 37–39 sätestatud vööndi
laiusest (piiranguvöönd 100 m, ehituskeeluvöönd 50 m, veekaitsevöönd 10 m veepiirist). Sellest tulenevalt
ulatub Emajõe piiranguvöönd ja ehituskeeluvöönd Supilinna tiigile (joonis 11).

Joonis 11. Emajõe kalda ehituskeeluvööndi piir (Tartu üldplaneering 2030+, 2017. Väljavõte joonisest
„Looduskaitseseadusest tulenevad maakasutuse piirangud. Riigikaitselised piirangud“).
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Tartu

(Kvissentali)

hüdromeetriaposti

andmeil

on

Emajõe

1%

üleujutustõenäosusega

veetase

(esinemistõenäosus 1 kord 100 aasta jooksul) 33,51 m (joonis 12, tabel 1). Maa-ameti üleujutusalade
kaardirakenduses (2021) on esitatud üleujutuste ulatused erinevate veetasemete esinemistõenäosuste
korral Tartu (Kvissentali) hüdromeetriaposti andmeil, mis peegeldab ka üleujutuste ulatust kavandatava
tegevuse alal.
Tabel 1. Veetasemete tõenäosusstsenaariumid 10, 50, 100 ja 1000 aasta lõikes Tartu (Kvissentali)
hüdromeetriajaama andmeil (Maa-ameti üleujutuste kaardirakendus, http://xgis.maaamet.ee/, 2021).
Riskipiirkond
Tartu (Kvissentali)

Üleujutuse esinemise tõenäosuse %
0,1 (1000 a)
1 (100 a)
Absoluutne kõrgus, m
33,94
33,51

Joonis 12. Üleujutusalad Supilinna tiigi
kaardirakenduse üleujutuste kaart, 2021).

läheduses

2 (50 a)

10 (10 a)

33,37

32,89

Tartu

linnas

(aluskaart:

Maa-ameti

Alkranel OÜ poolt 2018. a koostatud töös “Kliimamuutustega kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe
vesikonnas ning leevendavate meetmete määramine Tartu linna üleujutusriskiga aladel” jaotati Tartu linn
seitsmesse piirkonda ja iga piirkonna kohta määrati Emajõe jõelangutegur, mida arvestades saab tuletada
vastavasse piirkonda sobivaid üleujutustõenäosustega veetasemete absoluutkõrgusi. Herne tn 67 ja selle
katastriüksuse sees paiknev Supilinna tiik jääb V piirkonda, kus jõelangutegur on 0,4 m ja see tähendab, et
see tuleb liita Tartu (Kvissentali) hüdromeetriajaamas mõõdetud veetasemete põhjal arvutatud vastavate
tõenäosustega

veetasemetele.

Jõelangutegurit

arvestades

on

kavandatava

tegevuse

alal

1%

ületustõenäosusega veetase 33,91 m ning see katab praktiliselt kogu Supilinna tiigi lähiümbruse ja tiigi
(joonis 13). 5% ületustõenäosusega Emajõgi enam Supilinna tiigi alale ei ulatu.

Kobras AS töö nr 2021-149

Objekti aadress:

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn

22 / 47

Supilinna tiigi puhastamise keskkonnamõju hindamise programm (eelnõu)

Supilinna tiik

Joonis 13. Kavandatava tegevuse alale ulatuvad veetasemed erinevate ületustõenäosuste korral,
arvestades jõelangutegurit (väljavõte Alkranel OÜ poolt 2018. a koostatud töö “Kliimamuutustega
kaasneva üleujutusohu prognoosimine Emajõe vesikonnas ning leevendavate meetmete määramine
Tartu linna üleujutusriskiga aladel” lisast 4 (teemakaart – Tartu üleujutuspiirkonnad V kuni VI
tsooniga, kõrgussüsteemis EH2000).
5.3.4. Supilinna tiigi ja Emajõe vaheline veevahetus
Supilinna tiik oli ühendatud Emajõega Kauna tn teemulde truubi kaudu (Tartu linna keskkonnaseisund,
2018). Kobras AS koostas 2010. aastal Supilinna tiigi ja kraavi truupregulaatorite tehnilise projekti. Projekti
eesmärgiks oli anda lahendus truupide sulgemiseks Emajõe veetaseme tõusu korral, et takistada Supilinna
tiigi ja kraavi üleujutamist ja sellest tulenevat Supilinna linnaosa elamuala üleujutamist. Tavapäraselt oli
Supilinna tiik ühendatud Emajõega Kauna tn truubi kaudu. See truup suleti enne truup – regulaatorite
ehitamist liivakottidega (Tartu linna keskkonnaseisund, 2018). Kui Emajõe veetase tõuseb üle kriitilise piiri
(32,15 meetrit üle merepinna ehk 2,54 meetrit üle Tartu vaatlusjaama nulli), siis muutub voolusuund kraavis
vastupidiseks. Emajõgi väljub oma tavapärasest sängist ning tekitab madalamates kohtades üleujutusi.
Lisaks tungib Emajõe kõrgvee perioodil vesi Emajõe vabaujula juures olevate kraavide kaudu Tähtvere
kraavi (joonis 14), millest omakorda tungib vesi läbi Oa tn kraavi ja truubi Kauna tn kraavi ning sealt edasi
Supilinna elamumaale ning Supilinna tiigi lähiümbrusele ning tiigi alale.
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Joonis 14. Supilinna tiigi lähiümbruses olevad tiigid (aluskaart: Maa – ameti kaardirakendus, 2021).
Truupregulaator TR-1 (foto 6 ja 7) koosneb betoontruubi otsa paigaldatavast plastotsakust ja katteplaadist.
Truupregulaator TR-1 paigaldati betoontruubi Emajõe poolsele otsale.

Foto 6. Truup-regulaatori TR-1 Emajõe poolne suletav ots (Kobras AS, 29.06.2021).
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Foto 7. Truup-regulaatori TR-1 Kauna tänava poolne ots (Kobras AS, 29.06.2021)
Truupregulaator TR-2 paigaldati plasttruubile, mis ühendab Supilinna tiiki ja Kauna tänava äärset kraavi. Kui
jõe veetase kerkib ohtlikult kõrgele, saab sulgeda truup-regulaatori siibri ning vesi ei hakka voolama
Emajõest Supilinna linnatänavaile.
Kobras AS poolt 29.06.2021 teostatud Supilinna tiigi ja selle lähiümbruse ülevaatusel oli tiigi ja Kauna tn
vahelise kraavi vaheline veevahetus oluliselt takistatud. Plasttruup on eeldatavalt kas osaliselt või täielikult
setete ja muu prahiga ummistunud. Kauna tn kraavis ei olnud näha tiigist tuleva vee liikumist truupregulaatori TR-1 kaudu Emajõkke.
5.4. Looduskaitselised objektid ja alad
Supilinna tiik on EELIS andmeil seisuga 09.07.2021 III kaitsekategooria aluste rohukonna (Rana temporaria)
ja tiigikonna (Pelophylax lessonae) (tiigikonna teine ladinakeelne nimekuju Rana lessonae) elupaik.
Tiigikonna elupaik ulatub ka tiigi kaldapiirkonda teedevahelisele looduslikule alale. Lisaks on Supilinna tiik ja
selle lähipiirkond II kaitsekategoorialuste liikide tiigilendlase, veelendlase, suurvidevlase, põhja-nahkhiire,
kääbus-nahkhiire, pargi-nahkhiire ja suurkõrva lennupaik ja suvine varjekoht (joonis 15).
Rohukonn (Rana temporaria) kuulub pruunide konnade hulka, kelle kehapikkus võib olla kuni 10 cm.
Rohukonn elutseb niisketel niitudel, põõsastikes, lehtmetsades ja kultuurmaastikul ning suviti veekogudest
kaugel. Oktoobrist aprillini kestva talveune veedavad suurtesse rühmadesse kogunenud rohukonnad mutta
kaevunult siseveekogude põhjas. Rohukonnade talvitumiseks kõlbab peaaegu iga veekogu, mis põhjani läbi
ei külmu (Loodusheli, 2021). Rohukonna viimane kinnitatud vaatlus Supilinna tiigis on 2017. aastast, mil leiti
26 rohukonna kullest (EELIS, 08.07.2021).
Tiigikonn (Pelophylax lessonae) eelistab alalisi suuremaid ja sügavamaid veekogusid – tiike, laiemaid
kraave, vanajõgesid ja järvede kaldaalasid. Väga oluline on hästi taimestunud kaldaala olemasolu. Tiigikonn
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koeb sügavates veekogudes. Talvitumiseks sobivad kudemis- ja toitumisaladest mitte kaugemale kui 500 m
jäävad lehtpuusalud, kivikangrud, põõsastikud. Tiigikonna ja rohukonna elupaiga ja populatsiooni ohutegurid
on tiikide võsastumine või roostumine ja sigimis- ning toitumisalade kuivamine või kuivendamine (RopkaIhaste kaitseala kaitsekava 2015-2024). EELISe andmetel pärineb viimane kinnitatud tiigikonna vaatlus
Supilinna tiigis 2017. aastast, kui vaadeldi 7 täiskasvanud rohelist konna, mille liik jäi täpsustamata (EELIS,
08.07.2021).
Supilinna tiigi piirkond on II kaitsekategooriaaluste nahkhiirte tiigilendlase (Myotis dasycneme), veelendlase
(Myotis daubentonii), suurvidevlase (Nyctalus noctula), põhja-nahkhiire (Eptesicus nilssonii), kääbusnahkhiire (Pipistrellus pipistrellus), pargi-nahkhiire (Pipistrellus nathusii), suurkõrva (Plecotus auritus)
lennuala ning suvine varjekoht (EELIS, 08.07.2021).
Emajõgi on elupaigaks III kaitsekategooria alustele liikidele hink (Cobitis taenia), võldas (Cottus gobio),
vingerjas (Misgurnus fossilis) ja laiujur (Dytiscus latissimus) (EELIS, 08.07.2021).

Emajõgi

Tiigikonn,
rohukonn

Tiigikonn

Hink, võldas,
vingerjas, laiujur

Joonis 15. Supilinna tiigis, Emajões ja veekogude kaldavööndis registreeritud III kaitsekategooria
alused liigid (aluskaart: Maa-amet, andmed: EELIS, 08.07.2021).
Lähiümbruses Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid alasid ei ole.
5.5. Kultuurimälestised
Supilinna tiigi läheduses kultuurimälestisi ei ole.
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6. Kavandatava tegevuse seos strateegiliste planeerimisdokumentidega
6.1. Kõrgematasandilised strateegilised planeerimisdokumendid
Käesolevat piirkonda hõlmavad kõrgematasandilised strateegilised planeerimisdokumendid toetavad
Supilinna tiigi puhastamist.
Tartu maakonnaplaneering 2030+ (20197)
Supilinna tiigi ümbrus koos Tähtvere dendropargiga kuulub Tartu linnas maakonna rohevõrgustiku koosseisu
(joonis 16). Rohevõrgustiku toimimiseks ja sidususeks tuleb säilitada võrgustiku elementide suurus ja
maakatte tüüp. Rohelise võrgustiku toimimise tagamiseks tuleb säilitada rohelist võrgustikku moodustavate
maa-alade omavaheline barjäärideta ühendatus. Võrgustiku koridoride alal ei planeerita ehituskeeluvööndi
vähendamist.
Tähtvere dendropark koos Emajõe vabaujulaga kuulub puhkealade hulka.
Maakonnaplaneeringu alusel kuulub Supilinna tiik ja selle lähiümbrus maakondliku tähtsusega KardlaVorbuse väärtusliku maastiku koosseisu (joonis 16).

Väärtuslikud maastikud
Roheline võrgustik
Väärtusliku maastiku ja
rohelise
võrgustikuga
kattuv ala

Joonis 16. Väljavõte Tartu maakonnaplaneeringust (Tartu maakonnaplaneering 2030+, 2019).
Tegu on II klassi väärtusliku maastikuga, mis on väärtuslik, osaliselt hooldatud või kohati halvas seisus. Ala
väärtused on enim hinnatud esteetilisest vaatepunktist, oluline on hoida, avada ja hooldada vaateid jõeorule.
Maakonnaplaneeringu kohaselt seatakse maastike väärtust säilitavad ehitus- ja maakasutustingimused
üldplaneeringus.
7

Kehtestatud riigihalduse ministri 27.02.2019 käskkirjaga nr 1.1-4/29.
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Supilinna tiigi puhastamine toetab Tartu maakonnaplaneering 2030+ rohevõrgustiku toimimist ja tõstab
Kardla-Vorbuse väärtusliku maastiku esteetilist, looduslikku, identiteedi ja rekreatiivset väärtust.

Tartu üldplaneering 2030+ (20178)
Tartu üldplaneeringu 2030+ kohaselt on Supilinna materiaalsete väärtuste hulgas suur haljasala osakaal ja
veealad (Emajõgi ja Supilinna tiik). Supilinna tiigi lähipiirkond on määratud rohealaks (joonis 17). Roheala on
rohevõrgustikku kuuluv ala ja mõeldud peamiselt puhkamiseks ja virgestuseks, loodusliku maa, pargi,
parkmetsa või muu vastava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Üldplaneeringu kohaselt tuleb Supilinnas
säilitada suur rohealade osakaal. Rohevõrgustikku kuuluvate alade elurikkust ja bioloogilist mitmekesisust
tuleb säilitada. Täpsema jaotuse kohaselt kuulub Supilinna tiigi kaldaala ja ümbrus haljasalade (HP) hulka
(joonis 18), mis on defineeritud kui üldkasutatav, sihipäraselt kujundatud reljeefi, veestiku ja taimestikuga
puhkeala, kuhu võib rajada puhkeotstarbelisi rajatisi.

Joonis 17. Tartu linna üldplaneeringu 2030+ maakasutuse juhtotstarvete kaart (väljavõte Tartu linna
üldplaneeringu 2030+ kaardist „Maa- ja veealade üldised kasutustingimused“).

8

kehtestatud Tartu Linnavolikogu poolt 14.09.2017
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Joonis 18. Supilinna tiigi kaldal ja lähiümbruses paiknev haljasala (HP) (väljavõte Tartu linna
üldplaneeringu 2030+ kaardist „Rohevõrgustik ja puhkealad“).
Üldplaneeringu kergliiklusskeemi alusel on Supilinna tiigi kolmel küljel (põhja-, lääne- ja lõunaküljel)
kergliiklustee, mis teenindab asumisisest liiklust. Tiigi läheduses paikneb ka kergliikluse põhivõrku kuuluv
kergliiklustee (suunaga Oa tn-Kauna tn) ning tervisespordirada algusega Emajõe vabaujulast.

Joonis 19. Tartu linna kergliiklusteed planeeringuala lähistel (väljavõte Tartu linna üldplaneeringu
2030+ (2017) joonisest “Kergliiklusskeem”).
Supilinna tiigi lähiala jääb Tartu linna üldplaneeringuga 2030+ määratud Tähtvere “TH12” arhitektuurilisele
üksusele (joonis 20), mille alusel Tähtvere spordipark koos tiigiga moodustab terviklikult toimiva aktiivse
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puhkuse ala, kus eelisareng on suusasporditegevusel. Maa-ala ei tohi piirata piiretega ega luua avalikkusele
suletud tsoone.

Joonis 20. Tartu linna maa-alade jagunemine arhitektuurilisteks üksusteks kavandatava tegevuse alal
ja selle lähistel (väljavõte Tartu linna üldplaneeringu aastani 2030+ (2017) joonisest “Maa- ja veealade
üldised ehitustingimused”).
Supilinna tiik ei ole arvatud rohealade hulka suure tõenäosusega sellepärast, et tiik ise ei ole mõeldud
avalikult kasutatavaks veealaks (puhkeotstarbel). Sellegipoolest oma olemuselt bioloogilise mitmekesisuse
ja elurikkuse tagajana tiik sinna hulka kuulub. Supilinna tiigi puhastamine pigem toetab selle ümbruse
eesmärgipärast kasutamist puhke- ja vabaaja veetmise alana, tõstes tiigiga piirneva ala puhkevirgestuslikku
väärtust.
Tartu linna üldplaneeringu 2040+ eelnõu
KMH programmi koostamise ajaks on Tartu linna üldplaneering 2040+ ja KSH aruanne vastu võetud ja
planeering avalikule väljapanekule suunatud.
Tartu linna üldplaneeringu 2040+ eelnõu kohaselt jääb kavandatava tegevuse ala maakondliku tähtsusega
Kardla – Vorbuse väärtuslikule maastikule, mille suurimaks väärtuseks on avatud hästi hooldatud vaated
jõeorule. Supilinna tiik kuulub väärtusliku maastiku looduslike väärtuste alla, mida tuleks säilitada. Eelnõu
alusel peaks jätma avatuks vaated Emajõele ning avama vaateid loodusobjektile (Supilinna tiigile).
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Kardla-Vorbuse
väärtuslik maastik

Joonis 21. Väljavõte Tartu üldplaneeringu 2040+ põhilahendusest (Tartu üldplaneering 2040+, 2021).
Supilinna tiigi puhastamine toetab Tartu linna üldplaneeringus 2040+ toodud eesmärki säilitada KardlaVorbuse väärtuslikku maastikku.
Tartu linna arengukava 2018-20259 (2017)
Linnakeskkonna arendamiseks kavandatakse miljööväärtusliku, turvalise ja inspireeriva linnaruumi
kujundamist, mille raames plaanitakse miljööväärtuslike üksikobjektide säilitamist ja taastamise toetamist
ning väärtuslike maastike säilimise tagamist.
Lisaks on ühtse rohe- ja puhkealade võrgustiku ning looduskeskkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks kavas
haljasalade ja parkide väärtustamine ning arendamine. Antud punkti raames on Supilinna tiigi puhastamine
arengukava toetav tegevus, kuna Supilinna puhastatud tiik aitab luua lisaväärtust nii Tähtvere spordipargile
kui ka kogu ümbruskonnale.
Supilinna tiigi puhastamine toetab Tartu linna arengukava 2018-2025 eesmärki tagada väärtuslike maastike
säilimine.
6.2. Detailplaneeringud
Kartuli, Oa ja Kauna tänava ning Emajõega piiratud ala (Europan-I ala) detailplaneering10.
Planeeringuga krunditi olemasolev Oa 21 krunt ümber nii, et see hõlmas ka Oa tn 35 puurkaevu
sanitaarkaitseala ning Oa 15, 17 ja 19 krundid jagati 21 krundiks. Emajõe kaldale ja veealale kavandati
väikeujuvvahendite sildumisala ja jõekohvik koos jõepaadi (või -laeva) sildumiskohaga. Hetkel on sildumisala
ja jõekohvik koos sildumiskohaga realiseerimata. Puurkaev aadressil Oa tn 35 likvideeriti.

9 Kinnitatud Tartu Linnavolikogu 12. oktoobri 2017 määrusega nr 152
10 Kehtestatud Tartu Linnavolikogu 16.12.2004 otsusega nr 376.
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Tulenevalt Emajõe suurveeseisust planeeriti ala vähimaks maapinna abs. kõrguseks üldjuhul 33,17 m
(hetkel kehtiva EH2000 süsteemi alusel). Üleujutamise ja liigniiskuse vältimiseks, kavandati planeeritava ala
põhjapoolse nurga tõstmine täitepinnasega kõrgusmärgini 33,17 m. Olemasolevat Emajõe tn jalgteed nähti
ette tõsta ca 20 cm. Planeeringu seletuskirjas on toodud, et tänavate projekteerimisel tuleb välja selgitada
lisameetmete vajadus liigvee Emajõkke valgumise võimaluse tagamiseks ja on viidatud, et Supilinna liigvee
tervikliku ärajuhtimise tagamiseks on Tartu Linnavalitsus tellinud Supilinna territooriumi kuivendamise ja
sademevee kanalisatsioonisüsteemi eelprojekti11.
Supilinna tiigi puhastamine ei ole vastuolus Kartuli, Oa ja Kauna tänava ning Emajõega piiratud ala
detailplaneeringuga.

7. Mõjuallikad, mõjuala suurus ning eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju
Supilinna tiigi puhastamisega kaasnevad mõjud avalduvad nii puhastamistööde ajal (edaspidi ehitustööde
ajal) kui ka hiljem (edaspidi kasutusperioodil). Tegevuse mõjuallikaks, mis võib eeldatavalt põhjustada olulist
keskkonnamõju, on Supilinna tiigi puhastamine taimestikust ja setetest ning settekäitlus (tahendamine ja
transport sihtkohta taaskasutamiseks).
Setete ja taimestiku eemaldamine ning käitlemine (sõltuvalt valitud puhastamisalternatiivist ka tiigi
süvendamine) mõjutavad nii Supilinna tiiki, seda ümbritsevat kaldapiirkonda (mida kasutavad ehitusmasinad
ning kasutatakse eemaldatud sette ajutiseks ladustamiseks) ja võivad mõjutada ka Supilinna tiigiga
ühendatud Emajõge. Lisaks mõjutavad kavandatavad tööd Supilinna tiigis elava III kaitsekategooria aluste
rohukonna ja tiigikonna elupaika ning -tingimusi.
Supilinna tiigi põhjast väljatõstetud sette käitlus oleneb selles määratavate ohtlike ainete sisaldusest
arvestades keskkonnaministri 28.06.2019 määrust nr 26 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“.
Kavandatava tegevuse mõju avaldub enam Supilinna tiigi puhastamise ehk ehitustööde ajal ning tuleneb
Supilinna tiigist taimestiku ja setete eemaldamisest ning sette käitlemisest. Ehitusaegne mõju avaldub
Supilinna tiigi ümbruses elavatele elanikele ning Supilinna tiigi ümbrust rekreatiivsel eesmärgil kasutavatele
inimestele töö teostamise ajal tekkiva müra ja visuaalse häiringu näol, lisaks võib sette käitlusega ajutiselt
kaasneda ebameeldiva lõhna teke ja levimine ümbruskonnas.
Võimalikud Supilinna tiigi puhastamisega kaasnevad eeldatavalt olulised mõjud keskkonnaelementidele on
seotud Supilinna tiigi ja Emajõe veekvaliteedi muutusega, eemaldatud sette kasutamise võimalikkusega
(settekäitlusega), mõjuga nii II ja III kaitsekategooria liikidele, lähielanike ja ala virgestuslikul eesmärgil
kasutavate inimeste heaolule.
Võimalikud Supilinna tiigi puhastamisega kaasnevad eeldatavalt olulised mõjud inimeste tervisele ja heaolule
on seotud kavandatava tegevuse käigus tekkiva müra, lõhna, visuaalse häiringu ja liikluse suurenemisega.
Oluline on analüüsida Supilinna tiigi puhastamise alternatiivsetest võimalustest tulenevaid negatiivsete
keskkonnamõjude minimeerimise võimalusi.

11

2014. aastal rajati Marja, Kartuli ja Oa tänavale lahkvoolne kanalisatsioon alaliselt liigniiskete Supilinna majahoovide ja keldrite
kuivendamiseks. Marja tänava pikendusele Oa tänava ja Emajõe vahele rajas Tartu Veevärk AS pumpla, mis pumpab Emajõe kõrge
veetaseme korral Herne tänavast allpool kogutavat sajuvett Emajõkke. Kui Emajõe tase on madal, toimib kanalisatsioon isevoolsena.
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Supilinna tiigi puhastamisega seotud tööde mõjuala on kujutatud joonisel 22, mis täpsustub KMH aruande
koostamisel (nt lähtuvalt sette ladustamisala asukohast).

Joonis 22. Eeldatav keskkonnamõju hindamise ala (aluskaart: Maa-ameti kaardirakendus, 2021).
Võimalik Supilinna tiigi puhastamisega kaasnev eeldatavalt oluline negatiivne keskkonnamõju võib
avalduda eelkõige järgmistele keskkonnaelementidele:
o

mõju Emajõe veekvaliteedile. Enne taimestiku ja setete eemaldamist tuleb vesi tiigist Emajõkke
juhtida tiigi keskele kaevatud kraavi ja ajutise truubi kaudu. Tiigi puhastustööde ajal kogutakse
juurdetulev põhjavesi tiigi keskele kaevatud kraavi kokku ning juhitakse isevoolselt või pumbates
Emajõkke;

o

mõju Emajões elavatele kaitsealustele liikidele. Emajõgi on elupaigaks III kaitsekategooria alustele
liikidele hink (Cobitis taenia), võldas (Cottus gobio), vingerjas (Misgurnus fossilis) ja laiujur (Dytiscus
latissimus). Enne tiigi puhastamist ja tiigi puhastamise käigus Emajõkke juhitav vesi võib mõjutada
selle veekvaliteeti ja seega ka selles elavaid kaitsealuseid kalaliike;

o

jäätmekäitlusest tulenevad mõjud. KMH koostamise käigus teostatakse setteproovide võtmine ja
analüüs, millest lähtuvalt on võimalik määrata sette edasise käitlemise võimalused ja vajadused. Kui
selgub, et sete on reostunud, siis ei ole võimalik seda taaskasutada, vaid on vaja suunata koheselt
käitlemisele. Võimalikud puhastamise viisid selguvad sel juhul KMH koostamise käigus;

o

mõju III kaitsekategooria aluse rohukonna (Rana temporaria) ja tiigikonna (Pelophylax lessonae)
elupaigale. Ehitustegevuse käigus eemaldatakse tiigist setted ning taimestik, mis mõjub
kahepaiksete elupaigale ehitustegevuse ajal negatiivselt, kuna nende jaoks sobilik elukeskkond
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hävineb. Oa tn ja laiendatava veepiiri vahele on kavas jätta kõrghaljastatud puhverriba, mis võib
mõjutada kahepaiksete vastsete arengut ja kahepaiksete elutingimusi.
o

mõju Supilinna tiigi ja selle lähiümbruses II kaitsekategooria aluste nahkhiirte lennualale ja suvisele
varjepaigale. Ehitustegevuse ajal kavandatava tegevuse piirkonnas leviv müra ja suurenenud liiklus
võivad häirida nahkhiirte tavapärast elutegevust vähesel määral. Sellest lähtuvalt on kavandatavate
tööde mõju nahkhiirte lennualale ja suvisele varjepaigale mitteoluline.

Võimalik Supilinna tiigi puhastamisega kaasnev eeldatavalt oluline positiivne keskkonnamõju võib
avalduda eelkõige järgmistele keskkonnaelementidele:
o

Supilinna tiigi ökoloogilise seisundi paranemine. Sette eemaldamisel suureneb veepeegli pindala.
Tiigi ökoloogiline seisund võib paraneda pärast tiigi taimestumist ning kogu koosluse uuesti
stabiliseerumist, kuid kui pika aja jooksul see toimub ja millised võivad olla ebasoovitavad mõjud,
selgitatakse välja KMH aruande koostamise käigus.

o

rohukonna (Rana temporaria) ja tiigikonna (Pelophylax lessonae) elupaiga tingimuste paranemine.
Supilinna tiigi puhastamise projektlahenduse realiseerumisel peaksid tiigi kaldad saama madala
kalde, kus vesi varakult soojeneb ning mis sobib kahepaiksetele;

o

puhkevirgestusliku väärtuse tõstmine. Supilinna tiigi puhastamine parandab selle visuaalset välimust.
Tiik ja selle lähiümbrus kuuluvad Tartu maakonnaplaneeringu 2030+ ja Tartu linna üldplaneeringu
2030+

järgi

rohevõrgustiku

koosseisu.

Supilinna

tiigi

puhastamine

toetab

tiigi

ümbruse

eesmärgipärast kasutamist puhke- ja vabaaja veetmise alana, tõstes tiigiga piirneva ala
puhkevirgestuslikku väärtust.
Võimalik Supilinna tiigi puhastamisega kaasnev eeldatavalt oluline negatiivne keskkonnamõju võib
avalduda inimese tervisele ja heaolule:
o

tekkiva müra kaudu. Puhastustööde läbiviimise perioodil kaasneb paratamatult nii tööde tsoonis kui
selle vahetus ümbruses mürataseme tõus. Müra tekkimine on seotud järgmiste tegevustega:
puhastamistöödeks vajaliku varustuse transport, Supilinna tiigi puhastamine settest ning sette
käitlemine (käitlemine kohapeal ning transport taaskasutamise sihtkohta), puhastustööde järgselt ala
korrastamine. Supilinna tiik paikneb tiheasustusega Supilinna linnaosa ääres, mille ümbruses
paiknevad valdavalt korterelamud ja Tähtvere spordipark. Tööde teostamise perioodil tekkiv müra
võib häirida lähimate elanike ja Supilinna tiigi lähiümbrust rekreatiivsel eemärgil kasutavate inimeste
tervist ja heaolu.

o

seniste liikumisharjumuste katkemise (häirimise) kaudu puhastustööde ajal. Piirkonnas liikuvate
inimeste ohutuse tagamiseks on vajalik tööde teostamise piirkond ülejäänud alast piirata ning
töödesse mittepuutuvatele isikutele ligipääs takistada. Tiigi puhastustööde ajal võivad olla
liiklemiseks nii jalakäijatele kui autodele suletud osaliselt ka piirnevad teed ja tänavad. Häiritud võib
olla Oa tänava kaudu Emajõe vabaujula poole autoga liikumine ning seega on lühiajaliselt häiritud ka
vabaujulale ligipääs;

o

settekäitlusel tekkiva lõhna kaudu. Kuna sete sisaldab üsna palju orgaanikat, siis ei saa välistada
ebameeldiva lõhna teket ja levimist sette eemaldamise ning ladustamise ajal sette käitlemise alal ja
läheduses. Kuivaval settel on spetsiifiline ebameeldiv lõhn, kus võib ebasoodsa tuule kiiruse ja
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suuna korral levida suurele maa-alale. Lisaks võib ebameeldivat lõhna tekkida pärast tiigi
puhastamist ja taastäitmist veekogu põhjast vette lahustuvate toitainete tõttu vohama hakkavate
vetikamattide lagunemise tõttu.
KMH aruandes esitatakse eeldatavalt (oluliste) negatiivsete mõjude ennetus- ja leevendusmeetmed, sh
vajalikud seiremeetmed.
Pärast tiigi puhastamist on oodata Supilinna tiigi ökoloogilise seisundi paranemist, kuid vahetult pärast
puhastamistöid ja veega taastäitumist võib ajutiselt tiigi veekvaliteet halveneda tiigi põhjast pärinevate ja
vees lahustuvate toitainete tõttu. See võib põhjustada suurte niitrohevetikamattide ilmumist veekogu pinnale,
kuna tiigist puuduvad siis veel suurtaimed, mis tavapäraselt toitaineid veest eemaldaksid. See tooks
omakorda kaasa visuaalse häiringu ning vetikamattide lagunedes potentsiaalselt ka ebameeldiva lõhna. Oa
tn ja laiendatava veepiiri vahele kavandatava kõrghaljastatud puhverriba tõttu suureneb lehevarise hulk vees
ja võib kiirendada sellega tiigi kinnikasvamist. Eelkirjeldatu vajab KMH aruandes põhjalikumat käsitlemist.
Järgnevalt on käsitletud mõjuvaldkonnad, millede edasist käsitlemist KMH aruandes ei peeta
vajalikuks eeldatavalt olulise mõju puudumise tõttu:
•

Supilinna tiigi puhastamisega ei kaasne eeldatavalt olulisi õhuheitmeid ei puhastustöödeks ja sette
transpordiks kasutatavate masinate kasutamise ega ka settekäitluse tagajärjel. Kavandatava
tegevuse elluviimisega kaasnevad muutused piirkonna õhu kvaliteedis on ajutised ja marginaalsed
(õhku paisatavate saasteainete hulk ei ole suur), mistõttu võib need lugeda mitteoluliseks.
Eeltoodust tulenevalt ei ole ka olulist mõju kliimale ette näha;

•

Supilinna tiigi puhastamisega ei kaasne eeldatavalt olulist vibratsiooni, kuna puhastustöödel
kasutatav tehnika peab juba tehasest väljudes vastama vajalikele nõuetele selles osas (tehnikale on
seatud vibratsiooni piirnormid juba valmistajatehases tulenevalt ka töötervisohu alastest nõuetest);

•

Tervist kahjustavat ülenormatiivset ja hoonetele kahjustusi tekitavat vibratsiooni teket ette näha ei
ole;

•

Kavandataval tegevusel puudub mõju kultuurimälestistele, kuna

piirkonnas ei leidu ühtegi

kultuurimälestist;
•

Kavandataval tegevusel puudub mõju Natura 2000 võrgustikule, kuna mõjupiirkonnas ühtegi
kaitstavat ala ei ole;

•

Kavandatava tegevuse piirkonnas puudub piiriülene ja kumulatiivne mõju.

Kaasnev positiivne mõju (täiendavalt KMH aruandes ei käsitleta):
•

tiigi puhastamine tõstab Kardla-Vorbuse väärtusliku maastiku esteetilist, looduslikku, identiteedi ja
rekreatiivset väärtust;

•

loodusressursside kokkuhoidmine. Supilinna tiigi eemaldatavat setet on kavas pärast veetustamist
(tahendamist) taaskasutada. KMH koostamise käigus teostatakse setteproovide võtmine ja analüüs,
millest lähtuvalt on võimalik määrata sette edasise käitlemise ja ladustamise võimalused. Kui selgub,
et sete ei ole reostunud ja seda on võimalik pärast tahendamist taaskasutada, siis võimalik
taaskasutamise koht või kohad leitakse koostöös kohaliku omavalitsusega keskkonnamõju
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hindamise käigus. Sette taaskasutamine täitepinnasena, haljastuses või põldudel väetisena säästab
taastumatuid loodusressursse.
KMH aruandes täpsustatakse seoses kontaktalal olevate ja kavandatavate tegevustega võimaliku
kumulatiivse mõju tekkimist.

8. Keskkonnamõju hindamisel kasutatava hindamismetoodika kirjeldus, sh vajalike
uuringute kirjeldus
Keskkonnamõju hindamisel kasutatakse kvalitatiivset meetodit ehk eksperthinnangut, tuginedes sealjuures
mõju hindamise ala asukoha (looduslikele) iseärastele. Supilinna tiigist võetakse mudaproovid ning
analüüsitakse need akrediteeritud laboris, hindamaks väljavõetud sette seisundit ja otsustamaks selle
edasise käitlemise võimalused (sh asukohad). Saadud tulemusi võrreldakse keskkonnaministri 28.06.2019
määruses nr 26 “Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases” toodud ohtlike ainete sisalduse
piirväärtusega. Määruse eesmärk on kehtestada ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases pinnase
seisundi hindamiseks ning pinnase seisundi parandamise meetmete kavandamiseks ja rakendamiseks.
Määrusega kehtestatud ohtliku aine piirarv näitab ohtliku aine sellist sisaldust pinnases, millest suurema
väärtuse korral loetakse pinnas saastunuks ja sihtarv ohtliku aine sellist sisaldust pinnases, millega võrdse
või väiksema väärtuse korral loetakse pinnase seisund heaks.
Keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 29 „Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava
reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“ reguleerib üksnes reoveesette kasutamist
põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel, et vältida selle kahjulikku mõju pinna- ja põhjaveele,
mullale, taimedele, loomade ja inimese tervisele. Veekogu põhjast eemaldatav muda (sete) ei ole määruse
definitsiooni kohaselt reoveesete, seega selle alusel nõuete otsekohaldamine ja järelduste tegemine ei ole
asjakohane.
KMH aruande koostamisel hinnatakse mõju keskkonnale erinevate keskkonnaelementide ja valdkondade
kaudu. Kirjeldatakse mõjuallikat või potentsiaalset ohtu keskkonnaelemendile, selle avaldumisviisi ning
tagajärge.
KMH aruande koostamise käigus hinnatakse vajadust uurida Supilinna tiigist Emajõkke suunatava vee
kvaliteeti, eesmärgiga selgitada välja selle mõju Emajõele.
Täiendavate andmeallikatena kasutatakse teemakohast kirjandust, asjakohaseid andmebaase, varasemaid
analoogseid uuringuid ja mõju hindamisi, konsultatsioone tellijaga ning kaasatakse kahepaiksete ekspert.
KMH aruande koostamise käigus võrreldakse peatükis 3 kirjeldatud paisutatud osa puhastamismeetodite
alternatiivseid lahendusi. Alternatiivide võrdlemisel kasutatakse täisarvulisel skaalal põhinevat kvalitatiivset
hindamissüsteemi (nt -3...+3), kus negatiivsed hinded tähistavad kavandatava tegevuse negatiivset mõju
ning positiivsed hinded positiivset mõju.
Erinevate sette eemaldamise ja käitlemise lahenduste väljapakkumisel arvestatakse ning hinnatakse ka
tööde prognoosmaksumusi, mida kajastatakse KMH aruandes.

Kobras AS töö nr 2021-149

Objekti aadress:

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn

36 / 47

Supilinna tiigi puhastamise keskkonnamõju hindamise programm (eelnõu)

9. Isikud ja asjaomased asutused, keda kavandatav tegevus võib eeldatavalt
mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi kavandatava tegevuse vastu
Vastavalt KeHJS § 13 p 9 peab KMH programm sisaldama asjaomaste asutuste loetelu koos menetlusse
kaasamise põhjendusega. Loetelu Supilinna tiigi paisutatud osa puhastamise keskkonnaloa taotlusega
kavandatud tegevusest potentsiaalselt huvitatud asutustest ja nende menetlusse kaasamise põhjendusest
ning viisist on esitatud tabelis 2.
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Tabel 2. Supilinna tiigi puhastamisest potentsiaalselt huvitatud osapooled.
Huvitatud asutus/osapool ja
roll

Kaasamise põhjendus

Teavitamise/kaasamise viis

Tartu Linnavalitsus
• Otsustaja ehk tegevusloa
(ehitusloa)
andja
ja
arendaja;
• keskkonnaloa taotleja;
• KMH
programmi
ja
aruande
kontrollija
(vastavuse kontrollimine
KeHJS toodud nõuetele);
• KMH
programmi
ja
aruande
nõuetele
vastavaks tunnistamise
otsuse tegija.

Supilinna tiik paikneb Tartu linna
territooriumil. Ehitusloa andja ehk
tegevuse
elluviimise
lubaja.
Huvitatud tegevuse elluviimisest,
kohaliku arengu suunaja ja kohaliku
elu edendaja. Huvitatud kohalikule
elukeskkonnale (elanikkonnale ja
looduskeskkonnale)
avalduva
negatiivsete mõjude minimeerimisest
ja
positiivsete
mõjude
võimendamisest.

Keskkonnaamet
• Vee
erikasutuseks
keskkonnaloa andja.

Supilinna tiigis ja selle ümbruses
leiduvate II ja III kaitsekategooria
aluste loomaliikide soodsa elupaiga
tagamise eest seisja ning vee
erikasutuseks (tiigi puhastamiseks)
keskkonnaloa andja.
Kohaliku elanikkonna tervise ja
heaolu
(keskkonnatervise)
eest
seisja, müraolukorra eest vastutav
asutus.
Avaliku huvi esindaja keskkonna
valdkonnas.
Huvitatud
looduskeskkonna alaste väärtuste
kaitse tagamisest.

Otsustajana teavitab Tartu
Linnavalitsus KMH programmi
ja aruande avalikustamistest
ning
küsib
seisukohti
asjaomastelt asutustelt.
a) Tartu Linnavalitsus edastab
vajalike
menetluste
läbiviimiseks
dokumendid
Keskkonnaametile.
Keskkonnaamet
teavitab
otsuste
tegemisest
elektrooniliselt.
b) KMH programmi ja aruande
kohta seisukoha küsimine ja
avalikustamistest teavitamine
elektrooniliselt (e-kirja teel).
Elektrooniliselt (e-kirja teel)

Terviseamet

Valitsusvälised
keskkonnaorganisatsioonid
(neid
ühendav
organisatsioon
on
Eesti
Keskkonnaühenduste Koda ja eesistuja
2021. aastal on SA Eestimaa
Looduse Fond)
Kavandatud
tegevuse
asukoha ja sellega piirnevate
kinnisasjade
omanikud

Tegevuse asukoha kinnistutele ja
naaberkinnistutele vahetult ulatuv
mõju
(potentsiaalsed
häiringud
puhastustööde ajal; puhastustööde
järgselt
huvitatud
meeldiva
ja
täisväärtusliku
elukeskkonna
loomisest).

Supilinna elanikud ja teised
huvitatud
isikud
(laiem
üldsus)

Elektrooniliselt (e-kirja teel)

Elektrooniliselt (e-kirja teel)

Elektrooniliselt (e-kirja teel)

KMH programmi ja aruande
avalikustamine - üleriigilise
päevalehe või ühe kohaliku või
maakondliku levikuga ajalehe,
Tartu Linnavalitsuse veebilehe
(www.tartu.ee/et)
ning
Ametlike Teadaannete kaudu;
teade kavandatava tegevuse
asukohas
vähemalt
ühes
üldkasutatavas hoones või
kohas (näiteks raamatukogu,
kauplus, kool, bussipeatus).

KMH programmi ja aruande avalikustamistest teavitatakse Ametlike Teadaannete, ajalehtede ja Tartu
Linnavalitsuse veebilehe vahendusel, millega on võimalik KMH protsessi kaasata kõik huvitatud isikud ja
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asutused, kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju ja/või kavandatud
tegevuse elluviimise vastu.

10. Kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste
keskkonnamõju hindamise ning selle tulemuste avalikustamise ajakava
Tabelis 3 on esitatud keskkonnamõju hindamise koostamise ajakava.
Tabel 3. Keskkonnamõju hindamise läbiviimise eeldatav ajakava.
Menetlusetapp ja kestus
KeHJS alusel

Etapp koos viitega KeHJS-le

Eeldatav
läbiviimise aeg

Menetlusetapp
KeHJS alusel
KMH algatamine

Vastutav täitja ja tegevus

(eeldatav)
läbiviimise aeg
11.05.2021
(korraldus nr
539)
Juuni 2021

ja

kestus

KMH programmi koostamine

KMH programmi esitamine
selle vastavuse kontrollimiseks
KeHJS
§
13
sätestatud
nõuetele (14 p)
KMH programmi
kohta
seisukoha küsimine (30 p)

Otsustajapoolne seisukohtade
läbivaatamine ja omapoolse
seisukoha esitamine (14 p)

KMH programmi täiendamine
vastavalt
laekunud
seisukohtadele
Täiendatud KMH programmi
ülevaatamine (14 p)

KMH
programmi
avaliku
väljapaneku (14 p) ja avaliku
arutelu korraldamine

KMH programmi avalik arutelu
(1 p)
KMH
programmi
avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelu
raames esitatud küsimustele
vastamine (30 p jooksul)
KMH
programmi
nõuetele
vastavaks tunnistamine (30 p)

Tartu Linnavalitsus algatab KMH
Kobras
AS
(juhtekspert)
koostöös
Tartu
Linnavalitsusega
(arendaja)
koostab
KMH
programmi (KeHJS § 13)
Tartu Linnavalitsus (arendaja) esitab otsustajale
(Tartu Linnavalitsusele12) KMH programmi selle
vastavuse kontrollimiseks KeHJS § 13 sätestatud
nõuetele (KeHJS § 151 lg 2).
Tartu Linnavalitsus (otsustaja) edastab KMH
programmi seisukohtade saamiseks asjaomastele
asutustele (KeHJS § 151 lg 2-4), seisukohtade
saamine
Tartu Linnavalitsus (otsustaja) vaatab asjaomaste
asutuste seisukohad läbi ning annab Tartu
Linnavalitsusele (arendaja) ja Kobras AS-le
(juhteksperdile) oma seisukoha keskkonnamõju
hindamise programmi asjakohasuse ja piisavuse
kohta (KeHJS § 151 lg 5).
Kobras
AS
(juhtekspert)
koostöös
Tartu
Linnavalitsusega
(arendaja)
korrigeerib
KMH
programmi (KeHJS § 151 lg 6)
Tartu Linnavalitsus (otsustaja) kontrollib parandatud
KMH
programmi,
sh
asjaomaste
asutuste
seisukohtade arvestamist või arvestamata jätmist
(KeHJS § 151 lg 7).
Tartu Linnavalitsus (otsustaja) teatab ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes KMH
programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu
toimumisest. KMH programm avalikustatakse Tartu
linna (www.tartu.ee) veebilehel
KMH programmi avalik arutelu
Kobras
AS
(juhtekspert)
koostöös
Linnavalitsusega (arendajaga) (KeHJS § 17).

Tartu

Tartu Linnavalitsus (arendaja) koostöös Kobras ASga (juhteksperdiga) esitab KMH programmi pärast
paranduste ja täienduste sisseviimist Tartu
Linnavalitsusele (otsustajale) nõuetele vastavaks
tunnistamiseks (KeHJS § 18 lg 1-3, 6)

Juuli 2021

August 2021

August –
september 2021

September 2021
September –
oktoober 2021

November 2021

November 2021
November –
detsember 2021

Jaanuar 2022

12

Antud juhul on nii arendaja kui ka otsustaja Tartu Linnavalitsus. Vastavalt KeHJS § 9 lõikele 2 ei tohi otsustaja ülesandeid täitev
ametnik samal ajal täita arendaja ülesandeid, kui otsustaja on ka arendaja.
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KMH
programmi
nõuetele
vastavaks
tunnistamisest
teavitamine (14 p)
KMH aruande koostamine

KMH aruande esitamine selle
vastavuse
kontrollimiseks
KeHJS
§
20
sätestatud
nõuetele (14 p)
KMH
aruande
kohta
seisukohtade küsimine (30 p)
Otsustajapoolne seisukohtade
läbivaatamine ja omapoolse
seisukoha esitamine (21 p)

KMH aruande täiendamine
vastavalt
laekunud
seisukohtadele
KMH
aruande
avaliku
väljapaneku (30 p) ja avaliku
arutelu korraldamine

KMH
aruande
avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelu
raames esitatud küsimustele
vastamine

KMH
aruande
esitamine
kooskõlastamiseks (30 p) ja

Tartu Linnavalitsusele nõuetele
vastavaks tunnistamine (30 p)

KMH
aruande
nõuetele
vastavaks
tunnistamisest
teavitamine

KMH lõpparuande koostamine
ja esitamine tellijale

Kobras AS töö nr 2021-149

Tartu Linnavalitsus (otsustaja) teavitab KMH
programmi nõuetele vastavaks tunnistamisest
menetlusosalisi ning avaldab teate väljaandes
Ametlikud Teadaanded (KeHJS § 18 lg 4-5).
Kobras AS (juhtekspert) koostöös
Tartu
Linnavalitsusega (arendaja) koostab nõuetekohase
KMH aruande (KeHJS § 20)
Tartu Linnavalitsus (arendaja) esitab otsustajale
(Tartu Linnavalitsus) KMH aruande selle vastavuse
kontrollimiseks KeHJS § 20 sätestatud nõuetele
(KeHJS § 201).
Tartu Linnavalitsus (otsustaja) edastab KMH
aruande seisukohtade saamiseks asjaomastele
asutustele
Tartu Linnavalitsus (otsustaja) vaatab asjaomaste
asutuste seisukohad läbi ning annab Tartu
Linnavalitsusele (arendaja) ja Kobras AS-le
(juhteksperdile) oma seisukoha keskkonnamõju
hindamise aruande asjakohasuse ja piisavuse kohta
(KeHJS § 201 lg 1).
Kobras
AS
(juhtekspert)
koostöös
Tartu
Linnavalitsusega (arendajaga) korrigeerib KMH
aruannet vastavalt saadetud seisukohtadele
Tartu Linnavalitsus (otsustaja) teatab ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded KMH aruande
avalikust
väljapanekust
ja
avaliku
arutelu
toimumisest.
Tartu
Linnavalitsus
(otsustaja)
avalikustab
KMH
aruande
oma
veebilehel
www.tartu.ee.
Tartu
Linnavalitsus
(arendaja)
koostöös Tartu Linnavalitsusega (otsustajaga)
korraldab KMH aruande avaliku arutelu (KeHJS §
21).
Kobras
AS
(juhtekspert)
koostöös
Tartu
Linnavalitsusega (arendajaga) saadab KMH aruande
kohta ettepanekuid, vastuväiteid või küsimusi
esitanud isikutele ja asutustele elektrooniliselt, lihtvõi tähtkirjaga esitatud ettepanekute ja vastuväidete
arvestamise selgituse või arvestamata jätmise
põhjenduse ning vastused esitatud küsimustele
(KeHJS § 21).
Tartu Linnavalitsus (arendaja) koostöös Kobras ASga (juhteksperdiga) esitab KMH aruande pärast
paranduste ja täienduste sisseviimist Tartu
Linnavalitsusele (otsustajale) nõuetele vastavuse
kontrollimiseks. Tartu Linnavalitsus
(otsustaja)
edastab KMH aruande asjaomastele asutustele
kooskõlastamiseks (KeHJS § 22 lg 2-4).
Tuginedes asjaomaste asutuste kooskõlastustele
kontrollib Tartu Linnavalitsus (otsustaja) KMH
aruande nõuetele vastavust 30 päeva jooksul
(KeHJS § 22 lg 5) ja teeb KMH aruande nõuetele
vastavaks tunnistamise otsuse (KeHJS § 22 lg 6).
Tartu Linnavalitsus (otsustaja) teatab KMH aruande
nõuetele vastavaks tunnistamisest menetlusosalisi
ning
avaldab
teate
väljaandes
Ametlikud
Teadaanded 14 päeva jooksul aruande nõuetele
vastavaks tunnistamise otsuse tegemisest (KeHJS
§ 22 lg 7-8).
KMH
lõpparuanne
(koos
avalikustamise
materjalidega, vajalike täienduste ja kolmandate
isikute ettepanekutega ning kooskõlastusega)
esitatakse tellijale

Objekti aadress:

Jaanuar 2022

... kuni veebruar
2022
Veebruar 2022

Veebruar
märts 2022

–

Märts 2022

Märts 2022

Aprill 2022

Mai 2022

Juuni
2022

–

juuli

August 2022

28. august 2022

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn
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11. Ekspertrühma koosseis
Keskkonnamõju hindamist viib läbi Kobras AS (Riia 35, 50410 Tartu), tel 730 0310, e-post:
kobras@kobras.ee, litsentseeritud keskkonnamõju hindamise ekspert Noeela Kulm (litsents KMH0159).
KMH ekspertrühma liikmed koos mõju hindamise valdkonnaga on:
•

Noeela Kulm – KMH juhtekspert (KMH litsents nr KMH0159), keskkonnaekspert / projektijuht.
Valdkonnad: kaitsealused liigid (kahepaiksed, nahkhiired, kalad), pinnavee kvaliteet, jäätmekäitlus,
alternatiivide võrdlus.
Omandanud

2009.

keskkonnatehnoloogia

aastal
erialal

Tartu

Ülikoolis

(heitmete

loodusteaduste

tehnoloogia).

Omab

magistrikraad
erialast

(cum

laude)

töökogemust

alates

2008. aastast. Osalenud KMH-de ja KSH-de koostamisel eksperdina, juhteksperdi abina ja pärast
KMH litsentsi saamist on olnud lisaks käesolevale KMH-le veel 1 KMH ja 2 KSH läbiviimisel
juhtekspert, koostanud KMH ja KSH eelhinnanguid, ekspertavamusi, keskkonnaloa taotlusi jne.
•

Urmas Uri – geoloog / keskkonnaekspert, omab KMH litsentsi nr KMH0046. Valdkonnad: pinnavee
režiim ja kvaliteet, sotsiaalne keskkond (inimese tervis ja heaolu).
Urmas Uri on saanud geoloogiainseneri diplomi (võrdsustatud magistrikraadiga) Tartu Ülikoolis (end
Tartu Riiklik Ülikool) ning omab erialast töökogemust alates 1975. aastast. Urmas Uri omab KMH
litsentsi alates ajast, mil KeHJS alusel hakati neid väljastama (ja alates sellest olnud järjepidevalt
KMHde juhtekspert ning hinnanud erinevaid mõjuvaldkondi), ühtlasi vastab KSH juhteksperdi
nõuetele (olnud KSH-de juhtekspert). Omab hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379.

•

Maris Palo – keskkonnaekspert. Valdkonnad: inimese tervis ja heaolu, sh müra, lõhn,
puhkevirgestuslikud

väärtused,

alternatiivide

võrdlus.

Omandanud

Tartu

Ülikoolis

keskkonnatehnoloogia erialal (keskkonnaseire tehnoloogia) magistrikraadi (cum laude) 2014. aastal,
erialane töökogemus alates 2018. aastast. Osalenud ja osaleb käesoleval ajal eksperdina mitmes
KMHs ja KSHs, omab kogemust keskkonnaalaste ekspertarvamuste ja keskkonnaloa taotluste
koostamisel, kus on muuhulgas vajalik hinnata mõju erinevatele looduskeskkonna komponentidele,
samuti inimese tervisele ja heaolule.
•

Marite Blankin – keskkonnaekspert. Valdkonnad: inimese tervis ja heaolu, sh müra, lõhn,
puhkevirgestuslikud väärtused.
Omandanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia magistrikraadi (cum laude) 2020. aastal, erialane
töökogemus alates 2018. aastast. Osalenud ja osaleb käesoleval ajal eksperdina mitmes KMHs ja
KSHs, omab kogemust keskkonnaalaste ekspertarvamuste ja keskkonnaloa taotluste koostamisel,
kus on muuhulgas vajalik hinnata mõju erinevatele looduskeskkonna komponentidele, samuti
inimese tervisele ja heaolule.

•

Merilin Mühlberg – keskkonnaekspert. Valdkonnad: sotsiaalne keskkond (inimese tervis ja heaolu,
sh müra, lõhn, puhkevirgestuslikud väärtused).
Omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis tehnikateaduse magistrikraadi 2020. aastal puidu-, plasti- ja
tekstiilitehnoloogia erialal, erialane töökogemus alates 2020. aastast. On koostanud mitu KMH/KSH
eelhinnangut, osaleb käesoleval ajal juhteksperdi abina ja keskkonnaeksperdi assistendina kahe
KMH ja kahe KSH koostamisel.

•

Erki Kõnd – projektijuht / projekteerija, volitatud hüdrotehnikainsener. Valdkond: veekogude
puhastamise insenertehnilised lahendused.
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Erki Kõnd on omandanud Eesti Maaülikoolis tehnikateaduse magistrikraadi 2008. aastal
veemajanduse erialal (ehitusinsener), erialane töökogemus alates aastast 2001.
•

Tanel Mäger – geoloog. Valdkond: settekäitlus, setteproovide võtmine.
Tanel Mäger on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi 2013. aastal geoloogia erialal,
diplomeeritud mäeinsener, tase 7 (kutsetunnistus nr 116662), omab erialast töökogemust alates
2011. aastast. Osalenud mitmetes KMH-des konsultandina ja juhteksperdi abina (eelkõige hinnanud
mõjusid, mis on seotud mõjudega, mis sõltuvad piirkonna geoloogilistest ja hüdrogeoloogilistest
tingimustest).

•

Riinu Rannap – kahepaiksete ekspert, valdkond: kavandatud tegevuste mõju kahepaiksetele.
Riinu Rannap on omandanud 1990.aastal Tartu Ülikooli bioloogia ja geograafia teaduskonna diplomi
(võrdsustatud magistrikraadiga), lõpetanud 2009. aastal Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste
instituudi doktoriõppe ning omab töökogemust 1997.aastast. Osalenud mitmete KMH-de koostamisel
kahepaiksete eksperdina.

Vajadusel kaasatakse KMH protsessi täiendavaid eksperte.
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Lisad
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Lisa 1.
Supilinna tiigi puhastamise projekti keskkonnamõju hindamise algatamine (Tartu
Linnavalitsuse 11.05.2021 korraldus nr 539).
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Lisa 2. Asjaomastelt asutustelt saabunud seisukohad KMH programmi eelnõu kohta ning
nendega arvestamine
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