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1. Üldist 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm on dokument, milles kirjeldatakse 
kavandatavat tegevust, määratakse ära sellega kaasneva keskkonnamõju strateegilise 
hindamise sisu ja ulatus ning kirjeldatakse KSH metoodikat, tegevust ja ajakava. KSH 
programm on alusdokumendiks KSH läbiviimisel ja aruande koostamisel. 
 

2. KSH objekt ja ulatus  
Käesoleva KSH objektiks on Hiiu maakonnaplaneering, mille koostamise korraldajaks on 
Hiiu maavanem. Planeeringu lähteseisukohtade ja ruumilise arengu eesmärkide koostajaks on 
OÜ Artes Terrae. KSH programmi koostajaks on OÜ Alkranel. Planeeringu ja selle KSH 
algatamine põhineb Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusel nr 337 
„Maakonnaplaneeringute algatamine“ ja selle alusel Hiiu maavanema poolt 09.08.2013 välja 
antud korraldusel nr 1-1/2013/203 (lisa 1).  
 
Vabariigi Valitsuse korralduse nr 337 alusel koostas Siseministeerium „Lähteseisukohad 
maakonnaplaneeringute koostamiseks“, kus on maakonnaplaneeringu eesmärkide kohta 
toodud järgmist: „2012. a augustis kehtestatud üleriigiline planeering Eesti 2030+ sätestab 
järgmist: „Kuna üleriigiline planeering ise on maakonna- ja kohaliku tasandi seisukohalt 
liiga üldine, siis selle elluviimiseks vaadatakse üle maakonnaplaneeringud ja uuendatakse 
neid, arvestades riigi ruumilise arengu vajadusi ja piirkondlikke eripärasid.“ Üleriigilise 
planeeringu tegevuskavas on püstitatud ülesanne riigi ja maakondade vajadustest ja huvidest 
lähtuvate uute maakonnaplaneeringute koostamiseks 2013-2015. aastal. Eesmärgiks on 
asetada planeerimine kogu riigis ühtsetele alustele arvestades riigi huve, vahepealse kiire 
majandusarengu perioodil saadud kogemusi ja lisandunud planeerimisalast oskusteavet. 
 
Maakonnaplaneeringud on riigi ja regiooni tasandil koostatavad planeeringud, mille 
peamine eesmärk on riigi ruumilise arengu vajaduste väljendamine. 
 
Maakonnaplaneeringu eesmärk on suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. 
Tulenevalt PlanS § 7 lõikest 4 on kehtestatud maakonnaplaneering aluseks valla ja linna 
üldplaneeringute koostamisele ning juhtudel, kui üldplaneering puudub või kui 
maakonnaplaneeringust varem kehtestatud üldplaneering ei kajasta maakonnaplaneeringus 
sätestatut, on maakonnaplaneering ka detailplaneeringute või projekteerimistingimuste 
väljaandmise aluseks“. 
 
Planeeringu täpsemad eesmärgid on Hiiu maakonna kontekstis toodud planeeringu 
lähteseisukohtades. 
 
Planeeringuala kattub Hiiu maakonna piiriga. KSH-s käsitletav ala hõlmab planeeringuala ja 
selle lähiala. Lähiala täpsem määratlus selgitatakse välja KSH koostamise käigus, arvestades 
seejuures piirkonna keskkonna ja sotsiaal-majanduslikke aspekte. 
 
Hiiumaa on Eesti saartest suuruselt teine saar. Administratiivselt moodustab ta koos oma 
lähedal asetsevate laidude ning Kassari saarega Hiiu maakonna. Hiiumaa pindala on ca 1000 
km². Maakonna rannajoone pikkuseks on ligi 320 km. Hiiumaa kaugus mandri-Eestist on 22 
km ja naabersaarest Saaremaast 6 km. Rootsi rannikuni läänes jääb umbes 250 km ning 
Soome rannikuni põhja pool 120 km. Hiiu maakonnas asub 4 omavalitsusüksust: Hiiu, Käina, 
Emmaste ning Pühalepa vald.  
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Vastavalt EELISe (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister: Keskkonnaagentuur, 
02.12.2013. a) andmetele asub Hiiu maakonnas: 

1. osaliselt või tervenisti maismaal 25 kaitseala (sh 5 parki ja 2 puistut) ja 17 hoiuala. 
Lisaks eelnevale paiknevad alal ka mitmed Natura 2000 linnu- ja loodusalad, mille 
piirid kattuvad kaitse- ja hoiualade piiridega. Samuti jäävad piirkonda mitmed 
projekteeritavad kaitsealad, mis osaliselt on olemasolevate kaitsealade laiendused ja 
piiride täpsustused. Lisaks jäävad piirkonda mitmed püsielupaigad, kaitsealuste taime- 
ja loomaliikide kasvu- ja elupaigad ning kaitsealused üksikobjektid. Samuti mitmed 
ürglooduseobjektid. 

2. arvukalt allikaid; 
3. 2 kohalikku kaitstavat objekti (Käina koolipargi arboreetum (KLO5000020) ja 

Tatema kadakad (KLO5000021)); 
4. arvukalt vääriselupaiku. 

 
Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni andmetel (lisa 2) paiknevad Hiiumaal ka 
karstialad. 
 
Lisaks paiknevad EELISe (02.12.2013. a) andmetel Hiiu maakonnas 3 jääkreostusobjekti 
(Kapasto ABT (JRA0000044), Ümarmäe katlamaja (JRA0000011) ja Kärdla naftabaas 
(JRA0000043)).  
 
Kultuurimälestiste riikliku registri (20.12.2013) alusel jääb Hiiu maakonda 394 
kultuuriväärtusobjekti (v.a kunstimälestised), millest valdava osa moodustavad 
ehitismälestised. Hiiumaal paikneb arvukalt ka Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt 2005-
2011 a koostatud pärandkultuuriobjektide nimistusse kuuluvaid objekte. 
 
Maa-ameti kaardirakenduse (20.12.2013) alusel paikneb Hiiu maakonnas: 

1. 5 tugimaanteed (Heltermaa - Kärdla – Luidja (nr 80), Kärdla – Käina (nr 81), Lehtma 
sadama tee (nr 82), Suuremõisa - Käina – Emmaste (nr 83) ja Emmaste – Luidja (nr 
84)) ja mitmed kõrvalmaanteed. Riigi põhimaanteesid Hiiu maakonnas ei paikne. 
Konkreetsed  kavandatavad tee-ehituslikud tööd riigimaanteedel lähtuvad 
„Riigimaanteede teehoiukavast 2014-2020“. 

2. arvukalt maaparandussüsteemidega kaetud alasid; 
3. 27 maardlat (maismaal). 

 
Veeteede Ameti sadamaregistri (2013) alusel asub Hiiu maakonnas 14 sadamat. Hiiessaare 
külas paikneb Kärdla lennuväli.  

Hiiumaa.ee (20.12.2013) andmetel tegutseb Hiiumaal 7 koolieelset lasteasutust, 5 põhikooli, 
2 gümnaasiumi ja Hiiumaa Ametikool. Lisaks tegutsevad maakonnas veel mitmed huvi- ja 
vaba-ajakeskused, raamatukogud ja spordiklubid. Tervishoiuteenuseid osutavad SA Hiiumaa 
Haigla ning perearsti- ja hambaravikeskused. Traditsiooniliste majandusharude 
(põllumajandus, puhkemajandus, kalapüük) kõrval on Hiiumaal esindatud ka plasti- ja 
puidutööstus ning erinev väike-ettevõtlus. 
 
Statistikaameti andmebaasi andmetel (10.07.2014) elas Hiiumaal 1. jaanuar 2014. a seisuga 
8589 elanikku. Seejuures näitab aastate lõikes statistika Hiiumaa elanike arvu vähenemist. 
Näiteks  2013. a 1. jaanuari seisuga oli Hiiu maakonna elanike arv 8638 ja 2009. a 1. 
jaanuaril oli Hiiumaal elanikke 8980 (vt joonis 1.). Statistikaameti prognoosi järgi on aastaks 
2030 Hiiumaa elanikkonna arv vähenenud 6534 inimeseni. 
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Joonis 1. Hiiu maakonna rahvaarvu muutus 1. jaanuar 1990-2014 (allikas Statistikaameti 
andmebaas 10.07.2014) 
 

3. Maakonnaplaneeringu peamised ülesanded ning selle alternatiivsed 
lahendused 

Käesoleval hetkel kehtiv Hiiu maakonnaplaneering kehtestati 2001. a. Lisaks on  
maakonnaplaneeringut täpsustatud järgmiste teemaplaneeringutega: „Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused“ (2006), „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“ (2010),  
„Tuuleenergeetika teemaplaneeringud Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakondades“ (Hiiu 
maakonna osas kehtestamata). Maakonnaplaneeringu koostamise käigus vaadatakse üle ka 
kehtivad teemaplaneeringud. 
 
Koostamisel on „Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering“. Seosed käesoleva 
KSH objektiks oleva maakonnaplaneeringu ja merealade maakonnaplaneeringu vahel tekivad 
eelkõige rannikul (nt sadamad). Samuti võivad seosed kahe planeeringu vahel kujuneda ka 
näiteks merealale kavandatavate avamere tuuleparkide maismaaga ühenduskaablite rajamisel. 
Täpsemad seosed selgitatakse välja käesoleva KSH aruande koostamise etapis. Seisuga 
13.05.2014 on merealade maakonnaplaneeringu põhimõtteline planeeringulahendus välja 
töötatud ja toimub planeeringu kooskõlastamine, millele järgneb avalikustamine.  
 
Maakonnaplaneeringu lähtealusteks on planeerimisseadus ja Siseministeeriumi poolt (2013) 
koostatud „Lähteseisukohad maakonnaplaneeringute koostamiseks“. Planeerimisseaduse § 7 
lg 3 alusel on maakonnaplaneeringu ülesanded järgmised: 
 

� maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine;  
� riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamine;  
� säästva ja tasakaalustatud arengu aluste kujundamine ja sidumine ruumilise arenguga 

ning majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu vajaduste 
tasakaalustatud arvestamine planeeringu koostamisel;  

� asustuse arengu suunamine;  
� detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine väljaspool 

linnu ja aleveid, kui need ei ole kehtestatud üldplaneeringuga määratud;  
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� maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine, kui need ei ole 
kehtestatud üldplaneeringuga määratud;  

� loodusvarade, väärtuslike põllumajandusmaade, maastike ja looduskoosluste säilimist 
ning rohelise võrgustiku toimimist tagavate meetmete kavandamine;  

� maa- ja veealade üldiste kasutamistingimuste määratlemine;  
� maardlate ja maavaravaru kaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimuste 

määratlemine;  
� teede, veeteede ja tehnovõrkude koridoride, lennuvälja, sadamate ja jäätmete 

ladestamise kohtade ning muude tehnorajatiste paigutuse määramine;  
� kaitsealade ja nende kasutamistingimuste arvestamine planeeringus, vajaduse korral 

ettepanekute tegemine kasutamistingimuste täpsustamiseks, uute kaitsealade 
loomiseks või kaitserežiimi lõpetamiseks;  

� puhkealade määramine ja nende kasutamistingimuste määratlemine;  
� üleriigilise tähtsusega riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine.  

 
Täiendavalt eelnevale on Hiiumaa kontekstist lähtuvalt olulisteks teemadeks ka: 

� maakonna energeetilise sõltumatuse ja varustuskindluse suurendamine, elektrivõrkude 
kaasajastamine, kõrgepinge ringvõrgu rajamine jms; 

� teedevõrgu kaasajastamine; 
� ühistranspordivõrgu kaasajastamine;  
� kergliiklusteede (jalg- ja jalgrattateede) paiknemine; 
� Hiiumaa toimepiirkonna siseste teeninduskeskuste määratlemine; 
� avalikus kasutuses olevad (ja perspektiivsed) juurdepääsuteed rannikule ning avaliku 

kasutusega lautri- ja puhkekohad; 
� ühendused mandriga, Saaremaaga ja välismaailmaga (sh strateegiliste sadamate 

määramine); 
� turismi arendamine; 
� tootmise arendamine.  

 
Esitatud teemade loetelu võib planeeringu koostamise käigus täieneda. Täpsemad planeeringu 
lähteseisukohad on esitatud lisas 4. 
 
Planeeringu koostamine on algfaasis, mistõttu puuduvad hetkel planeeringulahenduse 
väljatöötamisel tekkivad alternatiivsed arengustsenaariumid. KSHs käsitletakse planeeringu 
koostamise ja KSH läbiviimise käigus tekkivaid alternatiivseid arengustsenaariume ning 
vajadusel maakasutuse alternatiivseid variante. Alternatiivsete arengustsenaariumitena 
KeHJS § 40 lg 4 p 9 ja 10 tähenduses käsitletakse KSHs maakonna tasandil määratletud 
üldisi võimalikke arengusuundi (stsenaariume), mille sisu määratletakse planeeringu 
koostamise ja KSH protsessi käigus. 
 

Planeering on aluseks omavalitsuste üld- ja detailplaneeringute koostamisele ja 
projekteerimistingimuste väljastamisele. 
 

4. KSH eesmärk ja strateegilise planeerimisdokumendiga eeldatavalt 
kaasnev keskkonnamõju 

KSH eesmärgiks on selgitada, kirjeldada ja hinnata planeeringuga kavandatavate tegevuste 
(sh võimalike alternatiivsete arengustsenaariumitega) rakendumisega kaasneda võivat olulist 
strateegilist keskkonnamõju (mõju looduskeskkonnale ja sotsiaal-majanduslikule 
keskkonnale) ning välja pakkuda negatiivse keskkonnamõju leevendamise ja/või vältimise 
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või positiivse mõju suurendamise meetmeid. Samuti on KSH eesmärgiks välja tuua nö 
konfliktalad, millele tuleb edaspidiste planeeringute ja projektide tasandil tähelepanu pöörata. 
KSH tulemused on aluseks keskkonnakaalutlustega arvestava planeeringulahenduse välja 
töötamisel. Kuna KSH koostatakse maakonnaplaneeringule, siis hinnatakse KSH käigus 
mõjusid üldisemal tasemel.  
 
Antud etapil võib eeldada, et planeering või selle alternatiivsed lahendused võivad omada 
olulist mõju peamiselt looduskeskkonnale, sh elustikule ja elupaikadele ning kaitstavatele 
loodusobjektidele. Samuti võib oluline mõju avalduda sotsiaal-majanduslikule keskkonnale, 
sh inimeste heaolule ja tervisele, maa- ja loodusvarade kasutusele, ettevõtlusele jms. KSH 
käigus viiakse läbi Natura-eelhindamine selgitamaks välja planeeringuga kavandatavate 
tegevustega kaasnevat mõju Natura 2000 loodus- ja linnualade terviklikkusele ja kaitse-
eesmärkide täitmisele. 
  
Olemasoleva olukorra analüüsil on selgunud järgmised teemad (valdkonnad), mis vajavad 
käsitlemist KSH raames: 

� Seosed teiste asjakohaste planeeringute ja arengudokumentidega, sh Eesti 2030+, 
Hiiumaad puudutavad arengukavad, maakonnaplaneeringu teemaplaneeringud, 
kohalike omavalitsuste üldplaneeringud jms.  

� Planeeringuga kaetud piirkonna olemasoleva olukorra kirjeldamine. Sealhulgas 
kirjeldatakse planeeringuga hõlmatava ala looduslikke tingimusi, planeeringualal 
paiknevaid kaitsealuseid loodus- ja kultuuriväärtuseid ning sotsiaal-majanduslikku 
olukorda. 

� Planeeringu ellu viimisega eeldatavalt kaasneva mõju hindamine looduskeskkonnale, 
sh: 
o vesi ja pinnas (sh rannaala, üleujutatav ala, maaparandussüsteemid, 

põhjaveevarud, jääkreostus, karstialad, maardlad) 
o elustik, elupaigad (terviklikkus, säilimine) ja bioloogiline mitmekesisus; 
o kaitstavad loodusobjektid;  
o roheline võrgustik; 
o väärtuslikud maastikud (miljööväärtuslikud alad) ja väärtuslikud 

põllumajandusmaad; 
o keskkonnasaaste (sh müra, välisõhu kvaliteet, vibratsioon); 
o maakasutustingimused seoses looduskeskkonnaga. 

 
� Planeeringu ellu viimisega eeldatavalt kaasneva sotsiaal-majanduslikku mõju 

hindamine, sh: 
o kultuuripärand (sh kultuurimälestised);  
o inimeste heaolu ja tervis (sh müra, välisõhu kvaliteet, vibratsioon, visuaalne 

mõju); 
o turvalisus (sh riiklik julgeolek) ja liiklusohutus ning turvateenused 

(päästeteenistus, politsei, kiirabi); 
o toimepiirkond ja teeninduskeskused (toimepiirkonna ja teeninduskeskuste 

omavahelised seosed, asustuse seos rahvastikusuundumustega (dünaamikaga)) ja 
teenuste kättesaadavus (sh tervishoiuasutuste võrk, sotsiaalhoolekandeasutuste 
võrk, kultuuriasutuste võrk, spordirajatiste võrk, muud esmatasandi teenused 
(esmatarbekaubad, postiteenus jms); 

o ettevõtlus ja töökohtade kättesaadavus; 
o hariduse kättesaadavus; 
o maismaaga seotud taristu (sh kommunikatsioonid, elektriliinid);  
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o maavarade kasutus ja varustuskindlus; 
o taastuvenergeetika kasutusvõimalused; 
o puhkealade säilimine ja arendamine; 
o teedevõrgu ja jalg- ja jalgrattateede paiknemine (sh juurdepääs rannikule ja 

merele); 
o lennuväljad, sadamad ja lautrikohad; 
o ühistranspordivõrk; 
o sadamate ja teede strateegiline tähtsus riigikaitse, majanduse, kultuuri ja 

sotsiaalsest (nt koolid, haiglad, töökohad) seisukohast. 
o jäätmemajandus (jäätmekäitluskohad); 
o turism. 
o maakasutustingimused seoses sotsiaal-majandusliku keskkonnaga. 

 
� Alternatiivsete arengustsenaariumide hindamine (tuleb hinnata maakonnaplaneeringu 

koostamise käigus välja töötatavaid stsenaariume, nende stsenaariumite mõju 
looduskeskkonnale, rahvastikule, majandusele, sotsiaalsete teenuste kättesaadavusele 
jt eelpool esitatud keskkonnavaldkondadele).  

 
Hetkel teadaolevate asjaolude alusel ei kavandata käesoleva planeeringuga tegevusi, mis 
võiksid avaldada riigipiiriülest mõju. Eeldus arvestab seejuures nii territoriaalmere välispiiri 
kaugust rannikust (12 meremiili) kui ka asjaolu, et üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+“ ei 
kavandata Hiiu maakonda (maismaale) piiriülese mõjuga tegevusi.  
 
KSH protsessi käigus võib võimaliku uue ja olulise informatsiooni ilmnemisel käsitletavate 
teemade ring laieneda. 
 

5. KSH metoodika 
KSH ehk planeeringu elluviimise aluseks olevate strateegiliste valikute elluviimise mõju 
hindamine annab planeeringu kehtestajale enne otsuse tegemist vajaliku teabe, mis selle 
otsusega hiljem kaasneb. Mõju hindamise eesmärk on anda planeeringu koostajale 
informatsiooni võimalike arenguversioonide ellu viimisega kaasneva keskkonnamõju kohta. 
Samuti hilisem planeeringu kehtestaja teadlikkuse tõstmine ja selle tulemusel keskkonna 
jätkusuutlikku arengut tagavate keskkonnatingimuste kehtestamine planeeringu koosseisus.  
 
KSH viiakse läbi vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seadusele (edaspidi KeHJS). KSH tugineb sellele, et hinnatakse planeeringu elluviimisega 
tõenäoliselt kaasnevat olulist mõju, nii negatiivset kui positiivset. Keskkonnamõju on 
oluliselt negatiivne, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, 
põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, 
kultuuripärandi või vara. Keskkonnamõju on oluliselt positiivne, kui see vähendab eeldatavalt 
oluliselt tegevuskoha keskkonnakoormust (nt vähendatakse keskkonnasaastet või 
ressursikasutust) või tagatakse meetmed looduslike alade seisundi säilimisele või 
paranemisele, inimese tervise ja heaolu paranemisele ning kultuuripärandi või vara 
säilimisele. 
 
KSH käigus hinnatakse planeeringuga kavandatavate tegevuste (sh võimalike 
arengustsenaariumite, vt ptk 3 – planeeringus käsitletavad teemad) rakendamisega kaasneda 
võivaid mõjusid loodus- ja sotsiaal-majandusliku keskkonna valdkondade ja nende 
alamvaldkondade (vt ptk 4) suhtes. Selleks kasutatakse üldtunnustatud metoodikaid, mille 
täpsem valik ja vajadus selgitatakse välja töö käigus. KSH käigus hinnatakse mõjusid nii 
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lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis, arvestades seejuures võimalikku mõjude 
kumuleerumist. Võimalike oluliste negatiivsete mõjude leevendamiseks tuuakse välja 
vastavad meetmed.  
 
KSH koostamisel kasutatakse kaht peamist metoodilist lähenemist: välismõjude analüüs ja 
vastavusanalüüs.  
 
Välismõjude analüüs on lähenemine, mis võrdleb kavandatavaid tegevusi välismõjude spektri 
osas (kas tänu kavandatavale tegevusele võivad keskkonnatingimused muutuda paremaks või 
halvemaks). 
 
Vastavusanalüüs kujutab endast strateegiliste valikute võrdlemist eesmärgiga hinnata, kui 
edukalt aitab planeering täita teiste strateegiliste arengudokumentide eesmärke ja Eestis 
siseriiklikult püstitatud üldiseid strateegilisi (keskkonna)eesmärke. KSH läbiviimise käigus 
valitakse eesmärgid erinevate loodus- ja sotsiaal-majandusliku keskkonna valdkondade osas 
mh Hiiu maakonna erinevate strateegiliste arengudokumentide põhjal, arvestades täiendavalt 
nt Euroopa säästva ruumilise arengu põhimõtteid ja ÜRO poolt läbi viidud ja Euroopa 
Komisjoni poolt rahastatud projekti „Säästev areng 21. sajandil“ tulemusi. 
Vastavausaanalüüsi abil hinnatakse, kuidas erinevad kavandatavad planeeringulahendused 
aitavad eesmärkide täitmisele kaasa. Vastavalt püütakse hinnata: 
 

� kas ja mil määral kavandatav piirab (piiritleb) arenguid või tegevusi;  
� kas ja mil määral kavandatav toetab arenguid ja tegevusi; 
� kuidas ja mil määral kavandatav väärtustab olemasolevat. 

 
KSH käigus viiakse täiendavalt läbi välismõjude analüüs. Välismõjude analüüsi rakendatakse 
koostatava planeeringulahenduse suhtes. Planeeringulahenduse mõjusid hinnatakse eeskätt 
kvalitatiivselt (kirjeldavalt) erinevate loodus- ja sotsiaal-majandusliku keskkonna 
valdkondade ja nende alamvaldkondade suhtes (hinnatakse mh maakonnaplaneeringuga 
kaasnevate muutuste mõju erinevatele käsitletavatele valdkondadele). Võimalusel hinnatakse 
mõjusid eri keskkonnavaldkondadele ka kvantitatiivselt. Arvestades planeeringu strateegilist 
taset ja seda, et maakonnaplaneeringu planeeringu taseme juures puudub 
planeeringulahenduses sageli piisavalt detailne informatsioon, on sageli kvantitatiivsete 
hinnangute andmine keeruline ning seetõttu pole paljude keskkonnavaldkondade osas 
kvantitatiivsete hinnangute andmine võimalik. Samuti hinnatakse teadaolevate 
looduskeskkonna, sotsiaalsete (sh demograafiliste), kultuuriväärtuste ning 
majanduskeskkonnaga seotud arengutrendide ja –prognooside arvestamist 
planeeringulahenduse koostamisel. 
 
KSH käigus antavad hinnangud jagunevad üldjuhul lühi- ja pikaajalisteks. Välja tuuakse ka 
võimaliku olulise keskkonnamõjuga planeeritud tegevused planeeringulahenduses, mis 
vajavad elluviimise faasis keskkonnamõju hindamise läbiviimist ehitus- või kasutusloa 
menetlemise käigus.  
 
Mõjude kvalitatiivsel hindamisel kasutatakse KSH aruande koostamisel muuhulgas erinevate 
varem teostatud uuringute andmeid, analoogiaid, erinevaid seisukohti, geoinfosüsteemide 
(GIS) rakendusi, erinevaid riiklike andmebaaside andmeid (nt EELIS, Maa-amet) ja muud 
asjakohast teavet või vahendit, mis võimaldab tagada KSH aruande järelduste adekvaatsuse 
(sh mõju ja olulise mõju eristamise).  
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KSH aruande koostamisel võetakse arvesse lisaks varasemaid teostatud asjakohaseid 
uuringuid ja arengudokumente, lisaks arvestatakse vajadusel ka teadus(aja)kirjanduses 
avaldatud tulemusi ning mõjusid kirjeldatakse, arvestades kehtivates seadusandlikes aktides 
aluseks olevat ning teaduslikult tõestatuimat kaasaegseimat informatsiooni.  
 
Kuna KSH lähtub maakonnaplaneeringu täpsusastmest hinnatakse ka mõjusid üldisemal 
tasemel kui näiteks detailplaneeringu või tegevusloa tasandil, seejuures ei viida KSH käigus 
läbi täiendavaid uuringuid. Hindamine toimub peamiselt kvalitatiivselt kasutades 
alusandmetena varasemalt piirkonnas teostatud uurimusi ning konsulteerides töö käigus 
vajadusel uuringuid teostanud erialaekspertidega.  
 
Hiiu maakonnas paikneb mitmeid Natura 2000 linnu- ja loodusalasid, millele planeeringu ellu 
viimisega kaasnevat mõju hinnatakse eraldi protseduurina – Natura-hindamine. Arvestades 
maakonnaplaneeringu täpsusastet, siis jääb KSH käigus teostatav Natura-hindamine 
eelhindamise tasemele, st läbi ei viida asjakohast hindamist. 
 
Töö koostamisel juhindutakse erinevatest ja asjakohastest juhendmaterjalidest ning varem 
teostatud töödest ja strateegilistest dokumentidest, sh (nimekiri on indikatiivne ja võib KSH 
koostamise käigus täieneda): 
 

� Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing MTÜ. 2013. Juhised Natura-hindamise 
läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamiseks Eestis; 

� Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011–2020 (2011); 
� Hiiumaa Arengustrateegia 2020+ (2013); 
� Hiiumaa energeetika arengukava 2020; 
� Hiiu maakonna hooldusravivõrgustiku arengukava (2005); 
� Hiiumaa turismi arengukava (2006);  
� Hiiumaa üldhariduskoolide koolivõrgu arengukava (eelnõu); 
� Hiiu maakonna transpordiuuring 2014. Stratum OÜ, 2014; 
� Keskkonnaamet. 2012. Natura-eelhindamise juhis; 
� Keskkonnaministeerium. 2010. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava; 
� Kohalike omavalitsuste üldplaneeringud; 
� Leito, A. & Leito, T. 2011. Hiiumaa linnustik; 
� Looduskaitse arengukava aastani 2020 (2012); 
� Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääriala säästliku arengu programmi 2013-2020 eelnõu; 
� Lääne-Eesti turismi arengukava (2005); 
� Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (2010); 
� Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringud: „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ (2006), „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“ (2010),  
„Tuuleenergeetika teemaplaneeringud Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakondades“ 
(Hiiu maakonna osas kehtestamata), Koostamisel olev „Hiiu maakonnaga piirneva 
mereala maakonnaplaneering“; 

� Metspalu, P. & Oidjärv, T. 2013. Sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud 
maakonnaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel; 

� Noorkõiv, R. & Lass, K. 2013. Majanduslikud mõjud maakonnaplaneeringute 
keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisel; 

� Riigimaanteede teehoiukava 2014-2020 (2013); 
� Transpordi arengukava 2014-2020 (2013); 
� Väikesadamate võrgustiku kontseptsioon 2014–2020. Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kinnitatud (2014). 
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6. Maakonnaplaneeringu koostamisest huvitatud isikud 
Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus võib 
eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle strateegilise 
planeerimisdokumendi vastu, on esitatud alljärgnevas tabelis 1. 
 
Tabel 1. Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus võib 
eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi antud strateegilise planeerimisdokumendi 
vastu. 
Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitatakse vastavalt KeHJS 

§37 lg1 
Saare Maavalitsus ja Lääne 
Maavalitsus 

Naabermaavalitsused. e-kirjaga 

Kohalikud omavalitsused (Hiiu, 
Käina, Emmaste ja Pühalepa 
Vallavalitsused.) 

Kohaliku arengu- ja 
planeerimisalane tegevus, 
funktsionaalsed seosed mere ja 
maismaa osas (tehniline taristu - 
sadamad, rekreatsioon jms). 

e-kirjaga 

Keskkonnaamet (Hiiu-Saare-
Lääne regioon) 

KSH järelevalve; kaitsealuste 
loodusobjektide osas 
kaitsealade valitseja ja 
järelevalve teostaja.  

e-kirjaga 
 

Keskkonnaministeerium, 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriu
m, Sotsiaalministeerium, 
Siseministeerium, 
Kultuuriministeerium, 
Kaitseministeerium, 
Põllumajandusministeerium 

Järelevalve teostamine oma 
vastutusvaldkonnas. 

e-kirjaga 

Maa-amet Keskkonnaministeeriumi 
valitsemisalas olevate 
riigimaade kasutamine, 
käsutamine ja valdamine selleks 
antud volituste piires. 
Riigimaad mere ja maismaa 
kontaktvööndis. 

e-kirjaga 

Muinsuskaitseamet 
 

Muinsuskaitseobjektide üle 
järelevalve teostamine. 

e-kirjaga 

Terviseamet 
 

Tervisekaitset ja –ohutust 
reguleerivate õigusaktide 
täitmise järelevalve. 

e-kirjaga 
 

Veeteede Amet Mereala ja sadamate osas 
järelvalvet teostav osapool 

e-kirjaga 

Politsei- ja Piirivalve Amet Järelevalve teostamine oma 
vastutusvaldkonnas 

e-kirjaga 

Tehnilise Järelevalve Amet  Järelevalve teostamine oma 
vastutusvaldkonnas 

e-kirjaga 

Maanteeamet Järelevalve teostamine oma 
vastutusvaldkonnas 

e-kirjaga 

Lennuamet Lennuohutusalane järelevalve 
(Kärdla lennujaam).  

e-kirjaga 

Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Eesti mäetööstuse ja sellega e-kirjaga 



13 
Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Programm. OÜ Alkranel 

Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitatakse vastavalt KeHJS 
§37 lg1 

Liit (EMTEL) seotud majandusharude 
arendamine 

Elektrilevi OÜ Järelevalve teostamine oma 
vastutusvaldkonnas 

e-kirjaga 

Elering AS Järelevalve teostamine oma 
vastutusvaldkonnas 

e-kirjaga 

Elion AS Järelevalve teostamine oma 
vastutusvaldkonnas 

e-kirjaga 

Eesti Keskkonnaühenduste 
Koda 

Keskkonnakaitse edendamine. e-kirjaga 

MTÜ Hiiukala ja Hiiumaa 
Kutseliste Kalurite Ühing 

Kohalike kalurite esindamine. e-kirjaga 

Hiiumaa Ettevõtjate Liit Ettevõtluse arendamine. e-kirjaga 
Ühendus Kodukant Hiiumaa Külade arengule orienteeritud 

organisatsioon. 
e-kirjaga 

Kodanikeliikumine Võitlus 
Tuuleveskitega 

Kohalikust arengust huvitatud 
isikud 

e-kirjaga 

Eesti Tuuleenergia 
Assotsiatsiooni 

Tuuleenergia potentsiaalist 
huvitatuid ettevõtete, 
organisatsioonide ja 
üksikisikute esindamine. 

e-kirjaga 

Eesti Tuuleenergia Liit 

Piirkonna elanikud ja laiem 
avalikkus 

On huvitatud 
maksimaalselt kõrge 
kvaliteediga keskkonnast. 

Teavitatakse kohalikus ajalehes 
ja Ametlikes Teadaannetes. 

 
KSH aruande koostamise käigus võib mõjutatavate ja/või huvitatud isikute ja asutuste 
nimekiri täieneda.  
 

7. Planeeringu ja KSH läbiviimise ning tulemuste avalikustamise ajakava 
Planeeringu ja KSH läbiviimine toimub etapiviisiliselt. Käesoleva etapiga hõlmatavate 
tegevuste orienteeruv ajakava on esitatud tabelis 2. Planeeringu ja selle KSH koostamine 
toimub paralleelselt. 
 
Vastavalt KeHJS § 43 peab KSH tulemus kajastuma planeeringus ja selle lõpp-järeldustega 
mittearvestamist tuleb põhjendada. Ühtlasi peab planeeringu koostamise korraldaja 
planeeringu kehtestamisest teavitama huvirühmasid ning avalikkust vastavalt KeHJS § 44 
sätestatud nõuetele. Koostöös planeeringu koostamises osalevate teiste osapooltega 
proovitakse jõuda lahenduseni, mis tagab käesolevas etapis KSH programmi eelnõu 
avalikustamise koos planeeringu lähteseisukohtadega ning järgmises etapis KSH aruande 
eelnõu koos planeeringuga.  
 
Tabel 2. Maakonnaplaneeringu ja KSH läbiviimise orienteeruv ajakava.  

Planeeringu / KSH etapid Aeg 

Maakonnaplaneeringu ja KSH algatamine. juuli - august 2013 

Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade koostamine ja KSH programmi 
eelnõu koostamine. 

detsember 2013 - 
jaanuar 2014 

Maakonna ruumilise arengu analüüs ja ruumilise arengu eesmärkide 
seadmine.  

jaanuar – märts 
2014 
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Planeeringu / KSH etapid Aeg 

KSH programmi eelnõule ametkondade ja KOV-ide seisukohtade 
küsimine. 

jaanuar –veebruar 
2014 

Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi eelnõu 
avalik väljapanek ja arutelu.  

september –
oktoober 2014 

KSH programmi heakskiitmine 
detsember 2014 – 
jaanuar 2015 

Maakonnaplaneeringu koostaja ja KSH aruande koostaja leidmine oktoober 2014 

Maakonnaplaneeringu eskiislahenduse koostamine ja KSH vahearuande 
koostamine 

november 2014 - 
aprill 2015 

Maakonnaplaneeringu eskiislahenduse ja KSH vahearuande tutvustamine 
avalikkusele 

mai 2015 

Maakonnaplaneeringu koostamine ja KSH lõpparuande koostamine 
juuni - september 
2015 

Maakonnaplaneeringu ja KSH lõpparuande kooskõlastamine 
oktoober – 
detsember 2015 

Maakonnaplaneeringu vastuvõtmine jaanuar 2016 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu veebruar 2016 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande korrigeerimine (vajadusel). 
veebruar - märts 
2016 

KSH aruande heakskiitmisele esitamine. 
veebruar - märts 
2016 

Maakonnaplaneeringu saatmine järelevalvesse. märts 2016 

Maakonnaplaneeringu kehtestamine juuni 2016 
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8. Strateegilise planeerimisdokumendi ja selle KSH koostamise 
korraldaja, planeeringu kehtestaja, planeeringu lähteseisukohtade 
koostaja, KSH järelevalvaja ja KSH koostaja andmed 

 

Planeeringu ja selle KSH koostamise 
korraldaja ning planeeringu kehtestaja:  
Hiiu Maavalitsus 
Leigri väljak 5 
92401 Kärdla  
Hiiu maakond  
Tel: 463 6040  
E-post: mv@mv.hiiumaa.ee 
 

KSH järelevalvaja:  
Keskkonnaameti Hiiu-Saare-Lääne regioon 
Kõrgessaare mnt 18  
92412 Kärdla 
Hiiu maakond  
Tel: 463 6820 
E-post: hiiu@keskkonnaamet.ee 

Planeeringu lähteseisukohtade koostaja: 
OÜ Artes Terrae  
Puiestee 78, 51008 Tartu  
Kontaktisik: Heiki Kalberg 
Tel: 742 0218 
E-post: heiki@artes.ee  
 

KSH programmi koostaja: 
OÜ Alkranel 
Riia 15B, 51 010  Tartu 
Kontaktisik: Alar Noorvee 
Telefon/Fax: 736 6676 
E-post: alar@alkranel.ee 

KSH programmi koostamise töörühm on järgmine: 
� Alar Noorvee, OÜ Alkranel KSH programmi koostamise juhtekspert; 
� Tanel Esperk, OÜ Alkranel keskkonnaspetsialist. 

 
KSH programmi koostamise töörühma juht Alar Noorvee omab KSH läbiviimise õigust 
(vastavalt KeHJS §34 lg 3) sest: 

� Omab enam kui 3-aastast töökogemust keskkonnamõju hindamiste ja keskkonnamõju 
strateegiliste hindamiste juhteksperdina. Omab keskkonnaalast töökogemust alates 
2000. aastast. On seejuures läbi viinud mitmed maakonna teemaplaneeringute, üld- ja 
detailplaneeringute keskkonnamõju strateegilised hindamised 
(http://www.alkranel.ee) 

� On omandanud kõrghariduse keskkonnatehnoloogias (PhD) Tartu Ülikooli 
Geograafia Instituudis ning läbinud Keskkonnamõju hindamise ainekursuse (2 AP) 
Tartu Ülikooli Geograafia Instituudis 2002. a ning Kohaliku ja regionaalse arengu 
planeerimise ainekursuse (2 AP) Tartu Ülikooli Geograafia Instituudis 2005. a. (1 AP 
= 40 tundi maht) 

� Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri ja 
hindamisega seotud õigusakte. Kasutatavad metoodilised juhendmaterjalid: 

o Euroopa Komisjoni juhend “Guidelines for the Assessment of Indirect and 
Cumulative Impacts as well as Impact Interactions“ (mai 1999, inglise keeles) 
http://www.envir.ee/91552 

o Therivel, R. „Strategic Environmental Assessment in Action“ London, 2004. 
o „Sustainability Appraisal of Regional Spatial Strategies and Local 

Development Documents“ Office of Deputy Prime Minister, London 2005. 
o Commission's Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on 

the assessment of the effects of certain plans and programmes on the 
environment. 
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Planeeringu koostaja ja KSH aruande koostaja valitakse Hiiu maavalitsuse poolt hanke 
tulemuste põhjal. Vastavalt hanke tulemustele osutus KSH aruande koostamisel valituks AS 
Ramboll Eesti. Seejuures on KSH aruande koostamise töörühm järgmine: 

� Veronika Verš – AS Ramboll Eesti KSH aruande koostamise juhtekspert; 
� Kristiina Ehapalu – AS Ramboll Eesti projektijuhi assistent, GIS ekspert, sotsiaal-

majanduslikud mõjud; 
� Kersti Ritsberg – AS Ramboll Eesti hüdrogeoloog; 
� Kertu Arumetsa – AS Ramboll Eesti veevarustuse ja kanalisatsiooni insener; 
� Raimo Pajula – AS Ramboll Eesti looduskeskkonna ekspert; 
� Hendrik Puhkim – AS Ramboll Eesti juhataja asetäitja, sotsiaal-majanduslikud mõjud; 
� Ain Kendra – AS Ramboll Eesti liikluse ja transpordiekspert. 

 
Töörühm võib KSH aruande koostamise käigus täpsustuda. 
 
KSH aruande koostamise juhtekspert Veronika Verš vastab keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 34 lõikes 3 toodud nõuetele, kuna omab vastavat haridust ja 
töökogemust, on läbinud KSH alase koolituse ning tunneb KSH põhimõtteid, protseduuri ja 
seonduvaid õigusakte: 

� kõrgharidus: Tallinna Ülikool (2005) – keskkonnakorraldus, MSc (Magistritöö teema: 
Keskkonnamõju hindamine strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel Eestis); 
Tallinna Tehnikaülikool (2001) – keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia, BSc 
(Bakalaureusetöö teema: Keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamine Eestis).  

� töökogemus: 8-aastane töökogemus KMH/KSH keskkonnaeksperdina (alates 05.03.2007, 
Ramboll Eesti AS-is) ja enne seda 6-aastane töökogemus KMH/KSH süsteemi arendamise 
ja järelevalvajana (01.01.2001-02.03.2007, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse 
ja -tehnoloogia osakonnas), mis hõlmas muuhulgas ca 40 KMH/KSH üle järelevalve 
teostamist ning KMH/KSH alaste õigusaktide väljatöötamist ning seonduvates 
töörühmades osalemist nii Eestis kui Euroopa Komisjoni ja ÜRO majanduskomisjonis. 

� strateegilise planeerimise ja projektijuhtimise koolitused: 2003-2004 ja 2013 läbitud 
kursused ja täiendkoolitused: „Strateegiline planeerimine” (120 h, Tallinna Ülikool); 
„Rahvusvaheliste projektide juhtimine” (12 h, Eesti Euroopa Liikumine); „Strateegiline 
planeerimine ja huvigruppide kaasamine otsustusprotsessi” (16 h, Avaliku Teenistuse 
Arendus- ja Koolituskeskus); Rambollis 2013. a septembris 2-päevane projektijuhtimise 
koolitus. 

� KSH põhimõtete, protseduuri ja seonduvate õigusaktide tundmine: 6-aastane töökogemus 
ametnikuna (2001-2007) ja 8-aastane töökogemus KMH/KSH keskkonnaeksperdina 
(2007 – kuni praeguseni); 2004-2005 koostatud magistritöö teemal „Keskkonnamõju 
hindamise korraldamine strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel Eestis“. 
Läbitud kursused (aastatel 2004-2012): 2012. a sügissemester „Keskkonnamõju hindamine 
ja audit“ (6 AP, Tallinna Ülikool, lektorid Tõnis Põder, Kaupo Heinma – hinne „A“); 
2010. a 3-päevane KSH kursus otsustajatele (korraldaja: Emieco, lektor Kaja Peterson) ja 
„Planeeringud ja KSH. Kuidas integreerida KSH tulemused planeeringu lahendusse“ (4 h, 
korraldaja: Punane Puu koolituskeskus, lektor Tuulikki Laesson); 2006. a 3-päevane KSH 
kursus Inglismaal (korraldaja: Imperial College London); 2005. a „Keskkonnaõigus” (120 
h, Tallinna Ülikool) ja „Keskkonnaeetika” (120 h, Tallinna Ülikool); 2004. a „Strateegilise 
keskkonnamõju hindamine” (160 h, Tallinna Ülikool). Lisaks kuulub MTÜ Eesti 
Keskkonnamõju Hindajate Ühing (KeMÜ) juhatusse alates selle asutamisest 2012. a 
kevadel ning hoiab end pidevalt kursis KMH/KSH-ga seotud arengute, praktika ning 
õigusloomega, nt osales 2013-2014. a KeMÜ töörühma liikmena KMH/KSH järel-
hindamise süsteemi väljatöötamisel. 
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9. Ametiasutustelt seisukoha küsimine 
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja (Hiiu Maavalitsus) küsis KSH 
programmi eelnõu kohta seisukohti järgnevatelt asutustelt (e-kirjaga): 

� Saare Maavalitsus; 
� Lääne Maavalitsus; 
� Keskkonnaameti Hiiu-Saare-Lääne regioon; 
� Keskkonnaministeerium; 
� Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; 
� Kaitseministeerium; 
� Põllumajandusministeerium; 
� Kohalikud omavalitsused (Hiiu, Käina, Emmaste ja Pühalepa 

Vallavalitsused/vallavolikogud); 
� Muinsuskaitseamet; 
� Terviseamet; 
� Maanteeamet; 
� Politsei- ja Piirivalve Amet; 
� Lennuamet. 

 
Saabunud seisukohad ja nendega arvestamist on kirjeldatud lisas 2. 
 

10. KSH programmi lisad 
 
KSH programmi lisad: 
 

Lisa 1. Maakonnaplaneeringu KSH algatamiskorraldus; 
Lisa 2. KSH programmile laekunud seisukohad ja nendega arvestamine; 
Lisa 3. KSH algatamist ja avalikustamist puudutav dokumentatsioon  
Lisa 4. Hiiu maakonnaplaneeringu lähteseisukohad 
 
KSH programmi koostas koostöös planeeringu lähteseisukohtade koostaja ja Hiiu 
Maavalitsusega. 
 
Alar Noorvee 
OÜ Alkranel 
Riia 15B, 51010 Tartu  
55 40 579 
7 366 676 
alar@alkranel.ee 
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19 
Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Programm. OÜ Alkranel 

Lisa 1. Maakonnaplaneeringu KSH algatamiskorraldus 
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Lisa 2. KSH programmile laekunud seisukohad ja nendega arvestamine. 
 

Enne avalikku väljapanekut saabusid KSH programmile järgmiste ametiasutuste 
seisukohad (ajalises järjestuses): 

 
1. Elion Ettevõtted AS-i seisukohakiri saabus 19.02.2014, milles ettepanekuid KSH 

programmile ei tehtud, kuid toodi välja järgnev: 
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2. Pühalepa Vallavolikogu seisukohakiri saabus 25.02.2014, milles ettepanekuid KSH 
programmile ei tehtud: 
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3. Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni seisukohakiri saabus 26.02.2014, milles 
toodi välja järgnev: 
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Vastus (lähtuvalt kirjas esitatud märkuste numeratsioonist): 
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1. Vastavas osas korrigeeriti KSH programmi. 
2. Kuna hetkel ei ole teada täpsed üleujutuspiirkonnad Hiiumaal, siis eemaldati KSH 

programmi peatükist 2 vastav viide Nuutri jõe üleujutusriskiga alale. Võimalikud 
üleujutusriskiga piirkonnad selgitatakse välja edasise planeeringu ja KSH aruande 
koostamise käigus. 

3. Vastavas osas korrigeeriti KSH programmi. KSH programmi peatükis 4 esitatud 
loetelusse jäeti „kaitstavad loodusobjektid“ ning loetelule eelnevasse teksti lisati 
järgmine lause: „KSH käigus viiakse läbi Natura-eelhindamine selgitamaks välja 
planeeringuga kavandatavate tegevustega kaasnevat mõju Natura 2000 loodus- ja 
linnualade terviklikkusele ja kaitse-eesmärkide täitmisele“.  

4. Lisasime KSH programmi peatükki 2 järgmise lause: „Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-
Saare regiooni andmetel (lisa 2) paiknevad Hiiumaal ka karstialad“. KSH programmi 
peatükki 4 KSH käigus käsitletavate teemade loetelu 3. alajaotust täpsustati 
järgmiselt: „vesi ja pinnas (sh rannaala, üleujutatav ala, maaparandussüsteemid, 
jääkreostus, karstialad). Karstialadele kaasneva mõju analüüs KSH-s eeldab 
karstialade kaardikihtide saamist Keskkonnaametist. 

5. Vastavas osas korrigeeriti KSH programmi. 
6. KSH programmi peatükki 4 KSH käigus käsitletavate teemade loetelu 4. alajaotusesse 

lisati „jäätmemajandus“.  
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4. Maanteeameti seisukohakiri saabus 03.03.2014, milles toodi välja järgnev: 

 
 
Vastus (lähtuvalt kirjas esitatud märkuste järjestusest): 
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1. KSH programmi peatükki 2 lisati järgmine lause: „Konkreetsed  kavandatavad tee-
ehituslikud tööd riigimaanteedel lähtuvad „Riigimaanteede teehoiukavast 2014-
2020““. 

2. Müra ja välisõhu kvaliteedi temaatikat käsitletakse KSH aruande vastavates 
peatükkides (KSH programm peatükk 4). Seejuures arvestatakse analüüsi teostamisel 
„Riigimaanteede teehoiukavas 2014-2020“ toodut. 

3. KSH programmi peatüki 4 KSH käigus käsitletavate teemade loetelu 4. alajaotust 
täiendati järgmiselt: „maavarade kasutus ja varustuskindlus“. 

4. Liiklusohutuse temaatika käsitlemine on kajastatud KSH programmi peatükis 4: 
„turvalisus (sh riiklik julgeolek) ja liiklusohutus“. 

5. Maanteeameti 27.09.2013 kirjas toodud märkused on KSH kontekstist lähtuvalt 
kaetud KSH programmi peatükis 4 esitatud teemadega. 
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5. Põllumajandusministeeriumi seisukohakiri saabus 03.03.2014, milles toodi välja 
järgnev: 
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Vastus: KSH programmi peatükis 4 toodud KSH käsitletavate teemade loetelus täpsustati 
sõnastust järgmiselt: „väärtuslikud maastikud (miljööväärtuslikud alad) ja väärtuslikud 
põllumajandusmaad“. Kalade kudealadele ja rändeteedele avalduvat mõju hinnatakse 
looduskeskkonna valdkonna elustiku alamvaldkonna juures (KSH programmi peatükk 4). 
Seejuures käsitletakse temaatikat vastavalt maakonnaplaneeringuga kavandatavate tegevuste 
iseloomule, mõju ulatusele ja maakonnaplaneeringu täpsusastmele. Täpsem hindamine 
toimub KSH aruande koostamise käigus. 
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6. Politsei- ja Piirivalveameti seisukohakiri saabus 06.03.2014, milles KSH programmile 
ettepanekuid ei tehtud: 
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7. Siseministeeriumi seisukohakiri saabus 06.03.2014, milles toodi välja järgnev: 
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Vastus (lähtuvalt kirjas toodud numeratsioonist):  

1. Mainitud juhendid lisati KSH programmi peatükki 5 ning arvestatakse KSH aruande 
koostamisel. 
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2. Kärdla linna mainimine Hiiu valla juures oli informatiivse eesmärgiga. Siiski selguse 
huvides eemaldasime KSH programmi peatükis 2 toodud Hiiumaa omavalitsusüksuste 
loendist Hiiu valla juures mainitud Kärdla linna. 
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8. Emmaste Vallavolikogu seisukohakiri saabus 07.03.2014, milles toodi välja järgnev: 
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Vastus (lähtuvalt kirjas esitatud märkuste järjekorrast): 

1. Antud juhul oli silmas peetud, et loetelu võib täieneda, mitte väheneda. KSH 
programmi peatükis 3 toodud vastavat sõnastust täpsustati järgmises sõnastuses: 
„Esitatud teemade loetelu võib planeeringu koostamise käigus täieneda“. 
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2. Jäätmemajanduse ja sadamate temaatika on esitatud KSH programmi peatükis 3 
kirjeldatud maakonnaplaneeringu ülesannete juures.  
 
Elektriautode laadimisvõrgustiku arendamise mõju kirjeldatakse vajadusel KSH 
aruandes alampunkti „maismaaga seotud taristu“. Laadimisvõrgustiku kavandamise 
üldised lahendid töötatakse välja maakonnaplaneeringu koostamise käigus. 
Eelduslikult ei kaasne elektriautode laadimisvõrgustiku rajamisega olulist 
keskkonnamõju, kuivõrd laadimispunktid on otstarbekas rajada olemasoleva taristu 
juurde.  
 
„Riigimaanteede teehoiukava 2014-2020“ ja „Transpordi arengukava 2014-2020“ 
lisati KSH programmi peatükis 5 toodud loendisse. 
 
KSH programmi peatükis 7 toodud ajakava ajakohastatakse enne KSH programmi 
avalikustamisele suunamist. 
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9. Tehnilise Järelevalve Ameti seisukohakiri saabus 07.03.2014, milles KSH programmile 
ettepanekuid ei tehtud, kuid toodi välja järgnev: 
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10. Veeteede Ameti seisukohakiri saabus 07.03.2014, milles KSH programmile 
ettepanekuid ei tehtud: 
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11. Keskkonnaministeeriumi seisukohakiri saabus 11.03.2014, milles toodi välja 
järgnev: 
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Vastus: Jääkreostusobjektid eemaldati mainitud loetelust ja nimetati eraldi lõigus. 
 
KSH programmi peatükki 3 täiendati „Hiiu maakonnaga piirneva mereala 
maakonnaplaneeringu“ ja käesoleva KSH objektiks oleva planeeringu vaheliste seoste 
lisamisega. Muuhulgas lisati järgmine lõik: „Seosed käesoleva KSH objektiks oleva 
maakonnaplaneeringu ja merealade maakonnaplaneeringu vahel tekivad eelkõige rannikul (nt 
sadamad). Samuti võivad seosed kahe planeeringu vahel kujuneda ka näiteks merealale 
kavandatavate avamere tuuleparkide maismaaga ühenduskaablite rajamisel. Täpsemad seosed 
selgitatakse välja käesoleva KSH aruande koostamise etapis. Seisuga 13.05.2014 on 
merealade maakonnaplaneeringu põhimõtteline planeeringulahendus välja töötatud ja toimub 
planeeringu kooskõlastamine, millele järgneb avalikustamine“. 
 
Kuna mereala maakonnaplaneering ja käesolev maakonnaplaneering on eraldiseisvad 
planeeringud, mille koostamine toimub teine-teisest sõltumata, ei lisatud KSH programmi 
peatükki 7 täpsemat ajakava merealade maakonnaplaneeringu koostamise kohta. 
 
Kuna käesoleva planeeringuga ei hõlmata mereala, siis ei ole merel ja kaldaga püsivalt 
ühendamata objektide ehitamiseks loa väljastajat otstarbekas kajastada.  
 
KSH programmi peatükis 4 toodud looduskeskkonnale mõju hindamise loetelu „vesi ja 
pinnas“ valdkonna juurde lisati ka „maardlad“. Samuti lisati KSH programmi peatükis 5 
toodud loetellu „Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011–2020“ ja peatükki 6 
tabelisse 1 „Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit (EMTEL)“. 
   
KSH programmis läbivalt asendati „õhukvaliteet“ terminiga „välisõhu kvaliteet“. 
 
KSH programmi peatükki 4 täiendati piiriülese mõju osas järgmiselt: „Hetkel teadaolevate 
asjaolude alusel ei kavandata käesoleva planeeringuga tegevusi, mis võiksid avaldada 
riigipiiriülest mõju. Eeldus arvestab seejuures nii territoriaalmere välispiiri kaugust rannikust 
(12 meremiili) kui ka asjaolu, et üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+“ ei kavandata Hiiu 
maakonda (maismaale) piiriülese mõjuga tegevusi“. 
 
Keskkonnaministeerium on juhtinud tähelepanu, et lähteseisukohtade peatükis 2.3.8 on 
öeldud, et maakonnaplaneeringuga võib vajadusel kaaluda üldise 200 m ehituskeeluvööndi 
vähendamise põhjendatust meresaartel. Maakonnaplaneeringu koostamise (käigus ei ole 
kavas ehituskeeluvööndi vähendamisega tegeleda. 
 
KSH aruande koostamisel arvestatakse veemajanduskavasid määral, mis on asjakohane 
lähtuvalt maakonnaplaneeringu tasandist. 
 
„Kui KSH käigus selgub vajadus muuta olemasolevate keskkonnaregistrisse kantud 
veekogude kalda kitsendusi, täpsustada veekogude kaldajoont või lisada uusi veekogusid 
keskkonnaregistrisse, tuleb selliste tegevuste vajadus maakonnaplaneeringus ette näha“. 
Eeltoodud tingimusega arvestatakse maakonnaplaneeringu koostamisel. 
 
Rohelise võrgustiku temaatikat käsitletakse KSH aruandes looduskeskkonna valdkonna all 
(KSH programmi peatükk 4). Seejuures arvestatakse muuhulgas ka teie kirjas toodut. 
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Sadamate ja teede strateegiline tähtsus riigikaitse, majanduse, kultuuri ja sotsiaalsest (nt 
koolid, haiglad, töökohad) seisukohast tuuakse välja KSH aruandes, samuti analüüsitakse 
maakonnaplaneeringuga kaasnevate muutuste mõju KSH aruandes. Hiiu maakonna 
strateegilised eesmärgid on esitatud täiendatud maakonnaplaneeringu lähteseisukohtades. 
KSH programmi p 5 on täiendatud KSH metoodika kirjeldust. 
 
KSH programmile elanikkonna paiknemise ja teiste toodud andmete kohta eraldi kaardikihte (nt 
teedevõrgustik, looduskaitsealad, elanikkonna tihedus jne). kaarte pole veel võimalik lisada, kuid 
vastavad kaardid koostatakse maakonnaplaneeringu koostamise käigus. 
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12. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 1. seisukohakiri saabus 
12.03.2014, milles toodi välja järgnev: 

 

 
 
Vastus (lähtuvalt kirjas esitatud märkuste järjestusest): 
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1. „Transpordi arengukava 2014-2020“ lisati KSH programmi peatükis 5 toodud 
loendisse. 

2. KSH programmi peatükki 2 lisati järgmine lause: „Konkreetsed kavandatavad tee-
ehituslikud tööd riigimaanteedel lähtuvad „Riigimaanteede teehoiukavast 2014-
2020““. 

3. Müra ja välisõhu kvaliteedi temaatikat käsitletakse KSH aruande vastavates 
peatükkides (KSH programm peatükk 4). Seejuures arvestatakse analüüsi teostamisel 
„Riigimaanteede teehoiukavas 2014-2020“ toodut. 

4. KSH programmi peatüki 4 KSH käigus käsitletavate teemade loetelu 4. alajaotust 
täiendati järgmiselt: „maavarade kasutus ja varustuskindlus“. 

5. Liiklusohutuse temaatika käsitlemine on kajastatud KSH programmi peatükis 4: 
„turvalisus (sh riiklik julgeolek) ja liiklusohutus“. 

6. Maanteeameti 27.09.2013 kirjas toodud märkused on KSH kontekstist lähtuvalt 
kaetud KSH programmi peatükis 4 esitatud teemadega. 

7. KSH programmis toodud ekslik termin „Kultuuriväärtuste riiklik register“ asendati 
terminiga „Kultuurimälestiste riiklik register“. 
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13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2. seisukohakiri saabus 
13.03.2014, milles toodi välja järgnev: 
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Vastus: Vastavaid ettepanekutena esitatud teemasid käsitletakse maakonnaplaneeringu ja 

selle KSH koostamise käigus. 
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Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi eelnõu avaliku väljapaneku ja 
arutelu ajal saabusid järgmised seisukohad: 
 
14. Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni 2. seisukohakiri saabus 23.09.2014, milles 

toodi välja järgnev: 
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Hiiu Maavalitsuse vastuskiri: 
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15. Kaitseministeeriumi seisukohakiri saabus 26.09.2014, milles KSH programmile 
ettepanekuid ei tehtud: 
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16. Siseministeeriumi 2. seisukohakiri saabus 03.10.2014, milles toodi välja järgnev: 
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Hiiu Maavalitsuse vastuskiri: 
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17. Aarne Alliku seisukohakiri saabus 29.09.2014 e-kirjaga, milles toodi välja järgnev: 
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Hiiu Maavalitsuse vastuskiri: 
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Lisa 3. KSH algatamist ja avalikustamist puudutav dokumentatsioon 
 

1. KSH algatamisest teavitamise teated ja kirjad (sh juhtrühma moodustamine): 
 
Teade Ametlikes Teadaannetes (13.08.2013): 
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Teade ajalehes Hiiu Leht (06.08.2013): 
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KSH algatamisest teavitamise ja planeeringu juhtrühma moodustamise kirjad (2 kirja koos 
adressaatide nimekirjaga): 
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61 
Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Programm. OÜ Alkranel 
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2. Enne KSH programmi eelnõu avalikustamist KSH programmi eelnõu kohta 
ametiasutustelt seisukoha küsimise kirja väljavõte (koos adressaatide nimekirjaga): 
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3. Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi eelnõu avalikustamise teated ja 
kirjad: 

 
Lisaks alljärgnevale ilmus teade ka Hiiu Maavalitsuse kodulehel (hiiu.maavalitsus.ee) ja 
Facebookis Hiiumaa Heaks lehel (4627 liiget) 
https://www.facebook.com/groups/HiiumaaHeaks/permalink/10152730143714396/.  
 
Eksituse tõttu ei ilmunud avalikustamise teadet veebikeskkonnas Ametlikud Teadaanded. 
Samas saadeti teavituskirjad KSH programmi peatükis 6 toodud isikutele. Samuti küsiti 
valdavalt osalt KSH programmi peatükis 6 nimetatud isikutelt KSH programmi osas 
seisukohta juba enne avalikustamise perioodi. 
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Teade ajalehes Hiiu Leht (05.09.2014): 
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Teavituskiri koos adressaatide nimekirjaga: 
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Täiendav teavituskiri: 
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4. Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi eelnõu avaliku arutelu protokoll ja 
osalejate nimekiri:  
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Lisa 4. Hiiu maakonnaplaneeringu lähteseisukohad 
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1. Lähteseisukohad 

1.1. Sissejuhatus 

Käesolevad lähteseisukohad on koostatud Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu koostamiseks. 

Vabariigi Valitsus algatas kõigi maakondade maakonnaplaneeringute koostamise oma 18.07.2013. a 

korraldusega nr 337. Korralduse juurde kuuluvad üle-Eestilised lähteseisukohad, mida siin ei 

dubleerita. Käesolevas töös on välja toodud Hiiu maakonna arengust lähtuvad ruumilise arengu 

ülesanded, mida on võimalik maakonnaplaneeringuga lahendada ja kehtestada; lisaks kuuluvad 

täitmisele ka valitsuse korralduse lisas toodud ülesanded. 

Planeeringu lähteseisukohtadega koos on avalikustamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise 

(KSH) programm. 

1.2. Elanikkonna prognoos 

Statistikaameti prognoosi järgi on aastaks 2030 Hiiumaa elanikkonna arv 6534 inimest.  

Maakonnaplaneeringu eesmärk on, et paranenud taristu ja puhta elukeskkonna ning ettevõtlust 

elavdanud tootmise, rohemajanduse, hõbemajanduse ja turismiteenuse arendamise kaudu on 

elanikkonna arv vähemalt 1000 elaniku võrra suurem prognoosis esitatust, seega vähemalt 7534 

inimest. 

1.3. Sotsiaalne taristu 

Üleriigiline planeering Eesti 2030+ näeb toimepiirkondade käsitluses Kärdla mõju kasvu. 

Siseministeeriumi poolt tellitud juhendmaterjal  toob välja, et reeglina peaks olema toimepiirkonna 

suurus olema vähemalt 10 000 elanikku, erandina 5 0001.  

„Soovitused sotsiaalse taristu erinevate aspektide käsitlemiseks maakonnaplaneeringus“  ja „Juhend 

toimepiirkondade käsitlemiseks maakonnaplaneeringutes“ põhjal on Hiiumaal üks toimepiirkond 

keskusega Kärdla. Maakonnaplaneeringu koostamisel tuleb lähtuda eelpoolnimetatud dokumentides 

toodud põhimõtetest. 

Hiiumaa omapäraks on teenuste tarbimise sesoonsus ehk väga suur teenusetarbijate arvu kõikumine. 

Suvekuudel on inimeste arv saarel oluliselt suurem ja ka nädalavahetustel kasvab tarbijate arv. 

Kõikuv elanike arv mõjutab teenuste pakkumise ajaliselt erinevat koormust. 

                                                           

1 Soovitused sotsiaalse taristu erinevate aspektide käsitlemiseks maakonnaplaneeringus, lk 10, Helen Koppa, 

2014; Juhend toimepiirkondade käsitlemiseks maakonnaplaneeringutes, lk 4, Siseministeerium, 2013 



67MP13 Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu lähteseisukohad  

 

6 Artes Terrae 
 

Tabel 2. Kärdla ja Hiiu maakonna sisekülastuse mudel (Sise- ja väliskülastajad Lääne-Eestis 2008-2010, Positium 

LBS OÜ, joonis 78) 

 

Kehtivas Hiiu maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringus on esitatud teenused 

planeeringu koostamise ajal ja teenuste tarbimissuunad. Toimunud päästeameti reform, 

postiteenuse reform ja koolireform on läbi viidud nimetatud maakonnaplaneeringust sõltumatult ja 

planeeringulahendus on tänaseks muutunud.  

Lähtuvalt kehtivast teemaplaneeringust ja maakonnas toimunud muudatustest, tuleb vaadata üle 

teemaplaneeringus esitatud meetmed teenuste parandamiseks.  

Maakonnaplaneeringuga selgitatakse välja võimalikud teeninduskeskused ning määratletakse 

vajadusel nende tasandid. Planeeringu eesmärk on Hiiumaa ruumiliselt ja sotsiaalselt tasakaalustatud 

arendamine toimepiirkonna sisese sidustamise kaudu, seejuures toetades teeninduskeskuste näiteks 

Käina, Kõrgessaare, Emmaste, Suuremõisa arengut. Erinevaid teenuseid käsitletakse planeeringus 

maakonna tasandil, arvestades olemasoleva asustuse ruumilist paiknemist ja inimeste igapäevast 

liikumist.  

1.4. Asustuse suunamine 

Asustuse suunamise planeerimisel võetakse aluseks: 

• kohalike omavalitsuste üldplaneeringud; 

• olemasolev tehniline taristu (sh teed), mis võimaldab planeeritu ellu viimist; 

• looduskaitselade kaitse- ja kasutamistingimused; 

• väärtuslike maastike, rohevõrgustiku, väärtuslike põllumaade kasutamistingimused; 

• muinsuskaitseliste alade kaitse- ja kasutamistingimused; 

• Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala põhimõtted; 

• põhjaveevarud ja vesikonna veemajanduskavad. 

Planeeringu koostamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 

• tootmistegevused kavandatakse suurema elanikkonna ja tehnilise taristuga piirkondadesse; 

• erinevaid hoolekandeasutusi, eriprogrammiga haridusasutusi, puhke- ja turismiasutusi 

• kavandatakse selliselt, et kasutataks ära ka Hiiumaa loodus- ja kultuuriväärtusi. Samas tuleb 

• tagada nende teenuste kättesaadavus; 
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• teenuste säilitamiseks senistes keskustes eelistada elu-, töö- ja puhkekohtade teket nende 

lähipiirkonnas; 

• eelistatakse ettevõtlusvorme ja -viise, mis annavad inimestele tööd aastaringselt. 

1.5. Maa- ja veealade üldiste kasutamistingimuste määratlemine  

Lähtuvalt planeeringus käsitletavatest teemadest, anda üldised suunad ja juhised nende maa- ja 

veealade suhtes, millega tegeldakse seoses maakonnaplaneeringu ülesannete täitmisega (nt 

toimepiirkond, maakondliku tähtsusega taristu koridorid, puhkealad jm). 

1.6. Maavaravarud 

Tagada juurdepääs maardlatele ning juurdepääsust ja maardla kasutusest lähtuvalt määrata 

kaevandamisest mõjutatud alad.  

Arvestades Hiiumaa, kui saare eripära: 

• Hiiumaa väiksuse tõttu võimaldada üksteisele lähemal kui 50 km olevate maardlate 

samaaegset kasutamist; 

• kasutada maavaravaru peamiselt Hiiumaa ettevõtluse tarbeks ning väärindamata kujul maa- 

ja loodusvarasid mitte välja viia. 

Käsitleda maardlate ajalise kasutamise pikkust ja võimalust maardla realiseerimiseks ning 

rekultiveerimiseks etapiti. 

1.7. Transpordivõrk 

1.7.1. Ühistranspordivõrk 

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus välja töötada ühistranspordi mudel, mis tagaks inimestele  

võimalikult mitmekülgse ja lühikese ooteajaga ühenduse:  

• lähima teeninduskeskustega; 

• Kärdlaga; 

• haridus-, tervishoiu-, sotsiaalhoolekande-, kultuuri-, spordi- ja muude teenustega; 

• töökohtadega; 

• laevaliinidega nii mandri kui Saaremaa suunal (laevaliikluse põhimõttelisel 

ümberkorraldamisel võib ühenduste arv oluliselt tõusta ja see mõjutab ka maismaa 

liikluskorraldust); 

• võimaliku Tallinn-Haapsalu (-Rohuküla) raudteeliiniga. 

Ühistranspordi mudeli välja töötamisel tuleb arvestada nii töötajate, pensioniealiste inimestega kui 

ka sesoonsete transpordikasutajatega (õpilased, teise kodu omanikud, turistid) ning nende poolt 

tarbitavate teenus- ja töökohtadega: 

• teenuste praeguste asukohtadega;  

• lahendusega, kus teenused koonduvad ühte-kahte keskusesse, mis nõuab paremat 

ühistranspordivõrku kuid tagaks kvaliteetsema teenuse; 

• lahendusega, kus sõidavad teenuse pakkujaid eri päevadel erinevatesse keskustesse. 

Ühistranspordi mudel on abivahendiks teenuste kättesaadavuse hindamisel ja annab sisendi tasuvuse 

arvutamiseks teenuste kavandamisel.  
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1.7.2. Maismaa teedevõrk 

Kaaluda olemasolevate ratta- ja matkamarsruutide täiendamiseks vajalike jalgratta- ja jalgteede 

tegemise vajalikkust. Jalgratta- ja jalgteede planeerimisel lähtuda erinevast kasutusiseloomust: kodu-

kool-töö ja turism. Turismimarsruudid siduda oluliste objektidega. Kodu-kool-töö marsruutide puhul 

tuleb tagada võimalikult lühike ühendus sihtpunktide vahel.  

Kavandada jalgrattateede ja -marsruutide võrgustik, mis on seotud ühistranspordi võrgustikuga. 

Käsitleda teede tolmuvabaks muutmise vajadust ja põhimõtteid. 

Arvestada Kärdla ümbersõidu koridoriga. 

1.7.3. Laevaliiklus ja juurdepääs veekogudele 

1.7.3.1. Laevaliiklus 

Käsitleda Läänemaa-Hiiumaa, Saaremaa-Hiiumaa, Vormsi-Hiiumaa  parvlaevaühendust, vajadusel 

määrata uued laevateede marsruudid (sihtkohad).  

Kaaluda võimalusi laevaühenduse loomiseks Soome või/ja Rootsiga. 

1.7.3.2. Sadamad 

Maakonna seisukohast olulised sadamad ja väikesadamaid käsitletakse  vastavalt mereala 

teemaplaneeringule. 

Määrata sadamate arendamise ja kasutamise põhimõtted. 

1.7.3.3. Lautri- ja puhkekohad 

Käsitleda rannikule juurdepääsu ning avaliku kasutusega maakonna tasemel olulistele lautri-, 

lossimis- ja puhkekohtade rajamise ja kasutamise põhimõtteid. 

1.7.4. Õhuliiklus 

Lähtuvalt Hiiumaa arengustrateegias 2020+ toodud 1,5-kordsest lennureisijate kasvust, kaaluda 

koostöös Tallinna Lennujaamaga lennuraja pikendamise või lennujaama laiendamise vajadust. 

1.8. Elektrivõrk 

Planeeringus esitada olemasolevate, perspektiivsete liinide ja alajaamade ruumilised ning tehnilised 

andmed, sh olemasolev ressurss ja selle kasutatavus, suuremate võrguosade 

rekonstrueerimisplaanid. Esitada Hiiumaa võimsuste kasvamise/kahanemise suunad  kavandatava 

tööstusala vaates. 

Koostöös võrguettevõtjaga määrata liinide maakaablisse viimise põhimõte (sh ka prioriteetsus). 

Koostöös kohalike energiatootjatega ja võrguettevõtjatega käsitleda smart-grid võrgu vajadust ja 

planeerimist. 

Koostöös Elektrilevi, Eleringi ja võimalike tuuleenergia tootjatega määrata Hiiumaa varustuskindluse 

tõstmiseks vajalikud täiendavad ühendused. Määratakse võimaliku liinirajatise indikatiivne koridor ja 

esitatakse põhimõtteline skemaatiline lahendus. 
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1.9. Energiatootmine 

Kaaluda erinevaid võimalusi elektritootmiseks kohaliku ressursi alusel – biomass, tuuleenergia, 

päikeseenergia, jäätmed, biogaas jms.  

Kaaluda Käinasse ja Kärdlasse koostootmisjaamade vajadust.  

1.10. Maaparandussüsteem ja jõgede suudmed 

Täpsustada üle maakonna maaparandusvõrgu arenguvajadus, sh käsitleda ka metsamaade 

kuivendamise vajalikkust.  

Täpsustada kalade kudemise vooluveekogud, mille suudmed vajavad puhastamist. 

1.11. Jäätmemajandus 

Planeeringus käsitleda jäätmelogistika temaatikat, kaaluda erinevaid võimalikke alternatiive (nt 100% 

jäätmete vedu mandrile; osaline jäätmete töötlemine (sh ka põletamine soojuse saamiseks) saarel ja 

lõppladustamine mandril) ning sellest lähtuvalt määrata jäätmekäitluse lahendus. 

1.12. Kaitstavad loodusobjektid 

Kaitstavate loodusobjektide käsitlemisel lähtuda uuendatud andmebaasist. Vajadusel koostöös 

Keskkonnaametiga muutmisettepanekute esitamine. 

1.13. Muinsuskaitsealad 

Kaitsealade käsitlemisel lähtuda uuendatud andmebaasidest ja 20. sajandi ehituspärandi 

uurimustööst Hiiu maakonna kohta. Vajadusel koostöös Muinsuskaitseametiga 

muutmisettepanekute esitamine. 

1.14. Väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik 

Teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“  väärtuslike maastike 

ja rohelise võrgustiku osa on aktuaalne ka praegu. Maakonnaplaneeringu koostamise käigus 

täpsustada rohelise võrgutiku piirid. Käsitleda ilusaid teelõikusid ja merevaateid ning anda 

kasutustingimused nende avatuse tagamiseks.  

1.15. Puhkealad 

Koos kaitsealade, rohelise võrgustiku ja rannale vaba juurdepääsu käsitlemisega, määrata maakonna 

tasandi puhkealad. Vajadusel analüüsida puhkealade koormustaluvust ning sellest lähtuvalt määrata 

täiendavad kasutustingimused. 

1.16. Väärtuslikud põllumajandusmaad 

Teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ on määratletud 

väärtuslikud põllumaad ja väärtuslikud niidud.  

2014. a  lõpuks valmib üle-Eestiline väärtuslike põllumajandusmaade määramise metoodika. 

Väärtuslike põllumajandusmaade planeerimisel lähtuda eespool nimetatud metoodikast ja kehtivast 

teemaplaneeringust.  

Hiiumaal tuleb käsitleda väärtusliku põllumajandusmaana ka rannakarjamaid – määrata maakondliku 

tähtsusega rannakarjamaade alad ja kasutustingimused. 

Arvestada tuleb  Hiiumaa suhteliselt madalat keskmist boniteeti, 31 hindepunkti, ja 

arengustrateegias esitatud kõrgeid ootusi mahepõllumajandusele ja loodusturismile. 
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1.17. Üleriigilise tähtsusega riigikaitselised objektid 

Maakonnaplaneeringus käsitlemist vajavad riigikaitselased objektid on: 

• Kapasto lasketiir; 

• Hiiumaa malevkonna staabikompleks; 

• õhutõrje ja suurtükiväe merele suunatud harjutusala; 

• Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaspool harjutusalasid asuvad lähiharjutusalad/taktikaalad. 

2. Alternatiivide võrdlemist vajavad teemad 
Ühistranspordi ja teenuste  koostoime – efektiivseima lahendusviisi leidmine. 

Jäätmekäitlus – selgitada, missuguses mahus ja viisil käidelda jäätmeid koha peal ja kui palju viia 

ladestamiseks mandrile.  

 


