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Supilinna tiigi puhastamise projekti 

keskkonnamõju hindamise algatamine

  
  
Tartu Linnavalitsus kavandab Supilinna tiigi (keskkonnaregistri kood VEE2084420) puhastamist 

ning tellib tiigi puhastamise ehitusprojekti. Projekti eesmärgiks on puhastada tiik setetest ja 

liigselt vohavast taimestikust. Projekti mahus viiakse läbi põhja muda paksuse sondeerimine, 

kaardistatakse tiigi üldine settepaksus ja levik, määratakse eemaldatavate setete ohtlike ainete 

sisaldus. Projekti koostamisel arvestatakse, et tiik peab säilima kahepaiksete elupaigana. Tiigi 

kaldad peavad olema madala kaldega, kus vesi varakult soojeneb ja kahepaiksetele sobib. Projekt 

peab sisaldama sette eemaldamise, käitlemise ja äraveo erinevate võimaluste analüüsi. Projekt on 

aluseks Supilinna tiigi puhastamise tööde läbiviimiseks.

 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 3 lõike 1 punkti 1 

kohaselt tuleb hinnata keskkonnamõju, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning 

tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa 

olulise keskkonnamõju. Supilinna tiigi puhastamise puhul on tegevuslubadeks ehitusluba ja vee 

erikasutusluba. KEHJS § 261 kohaselt võib kavandatava tegevuse keskkonnamõju hinnata enne 

KEHJS § 11 lõike 1 kohase tegevusloa taotluse esitamist. Käesoleval juhul viiakse 

keskkonnamõju hindamine läbi enne tegevusloa (ehitusloa) taotluse esitamist.

 
KeHJS § 9 kohaselt on otsustaja tegevusloa andja, ehitusloa andja on Tartu Linnavalitsus ning 

keskkonnamõju hindamise (KMH) algatamise otsus kuulub linnavalitsuse pädevusse.

 
KeHJS § 6 lõike 1 punkt 17 sätestab olulise keskkonnamõjuga tegevusena veekogu süvendamine 

alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit. Veeseaduse § 176 lg 1 kohaselt on veekogu süvendamine 

veekogu põhjast setendi eemaldamine. Supilinna tiigi puhastamise käigus on eeldatavasti 

eemaldatav setendi hulk suurem kui 500m3 ning seetõttu on KeHJS ja veeseaduse koosmõjus 

Supilinna tiigist setendi eemaldamise puhul tegemist olulise keskkonnamõjuga tegevusega. 

Keskkonnauuringute vajadus tuleb selgitada KMH programmi koostamise käigus. KMH 

menetlusi ei liideta.

 
Arvestades eeltoodut ning võttes aluseks keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 lõike 1, § 6 lõike 1 punkti 17, § 11 lõikeid 3 ja 8, § 12 

lõike 1 ja § 261, Tartu Linnavalitsus 

 
o t s u s t a b:

 
1. Algatada Supilinna tiigi puhastamise projekti keskkonnamõju hindamine (KMH) käesoleva 

korralduse preambulis esitatud eesmärgil ja põhjendustel.

 

.



 
2. Keskkonnamõju algataja on Tartu Linnavalitsus (Raekoja plats 1a, 50089 Tartu, lv@tartu.ee, 

tel 7361 111). Linnamajanduse osakonna keskkonnateenistusel teatada KMH algatamisest 

ametlikus väljaandes "Ametlikud Teadaanded" ning üleriigilise levikuga ajalehes 14 päeva 

jooksul keskkonnamõju hindamise algatamise otsuse tegemisest arvates. 

 
3. Korraldus jõustub 12. mail 2021. a.

 
4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul selle teatavakstegemisest alates vaide 

esitamisega Tartu linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või esitades 

kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

 
 
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Urmas Klaas

linnapea

Jüri Mölder

linnasekretär


