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Sissejuhatus 
 

Käesolev keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi ka KSH) 

teostatakse Ida-Virumaa maakonnaplaneeringule. 

Maakonnaplaneeringu koostamine on algatatud Vabariigi Valitsuse poolt 

18.07.2013 korraldusega nr 337. Tagamaks keskkonnakaalutlustega 

arvestamise maakonnaplaneeringu lahenduse väljatöötamisel, algatas 

Ida-Viru maavanem korraldusega nr 1-1/2013/221 24.07.2013 

planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

eesmärgiks on hinnata kavandatud ruumilise arengu suundade ja 
maakasutuspõhimõtete mõju keskkonna erinevatele komponentidele. 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine viiakse läbi, lähtudes 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest 

(edaspidi ka KeHJS), mille järgi on mõjude hindamise eesmärk arvestada 
keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel 

ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ning 
edendada säästvat arengut. 

Mõjude hindamisel lähtutakse Ida-Virumaa kontekstist, kus erinevate 
huvide põimumine väljendub vajaduses tasakaalustada maakonna 

territooriumil väga erinevaid vajadusi: looduskaitset, riiklikku energia– ja 

riigikaitsefunktsiooni, vajadust tagada kohalike elanike elukvaliteet ja 
majanduslik toimetulek. 

Mõjude hindamise tulemusel tehakse vajadusel ettepanekud esialgse 
planeeringulahenduse täiendamiseks ning negatiivsete keskkonnamõju 

leevendamiseks, juhul kui neid esineb. Samuti käsitletakse 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamise käigus 

vajalikke seiremeetmeid, jälgimaks keskkonnaseisundi olukorda Ida-
Virumaa maakonnaplaneeringu elluviimise käigus. 

 
Maakonnaplaneeringu koostamise konsulteerimiseks ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise läbiviimiseks sõlmis Ida-Viru Maavalitsus 
konsultatsioonilepingu OÜ Hendrikson & Ko-ga. Keskkonnamõju 

strateegilist hindamist viis läbi Hendrikson & Ko ekspertide grupp, 
juhtekspert oli Pille Metspalu. 
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1. Ülevaade Ida-Virumaa maakonnaplaneeringust ja 
keskkonnamõju strateegilisest hindamisest 

1.1. Maakonnaplaneeringu eesmärk 

 

Maakonnaplaneeringu eesmärk on toetada maakonna sellist ruumilist 

arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi 
olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Maakonnaplaneeringu 

eesmärk on ka tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades 

seejuures kohalike arenguvajaduste ja –võimalustega. Planeering on 
aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel ning selle 

peamiseks eesmärgiks on sisendi andmine kohalikul tasandil ruumilise 
arengu kavandamiseks. 
 

Maakonna ruumilise arengu suunamisel on aluseks võetud 
kõrgemalseisvad planeeringud ja strateegilised arengudokumendid, 

maakonnaplaneeringu juhendid ja uuringud ning seaduslik raamistik. 
Maakonnaplaneeringus toodud ruumilise lahenduse oluliseks aluseks on 

üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ ja selles toodud eesmärgid. Sarnaselt 
üleriigilisele planeeringule on maakonnaplaneeringu ajaline perspektiiv 

aastani 2030. 
 

1.2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisest 

 

Ida-Virumaa maakonnaplaneering on strateegiline planeerimisdokument, 

mille koostamisel tuleb läbi viia ka keskkonnamõju strateegiline hindamine 
(edaspidi ka KSH), tulenevalt KeHJS paragrahvist 33 lg 1 p 2. KSH 

eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste 

planeerimisdokumentide koostamisel ja kehtestamisel ning analüüsida 
kavandatava maakasutuse alternatiive. 

KSH käigus selgitatakse välja maakonnaplaneeringuga kavandatud 
tegevuste eeldatav oluline keskkonnamõju. Keskkonnamõju peetakse 

oluliseks, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha 
keskkonnataluvuse, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või 

seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. Tegemist 
on keskkonnamõju hindamisega ruumilise planeerimise kontekstis, kus 

majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonda mõistetakse üksteisega 
tihedalt seotuna ning üksteist olulisel määral mõjutavana. 

Kuivõrd KSH objektiks on maakonnaplaneering, toimub ka keskkonnamõju 
hindamine vastavas täpsusastmes. Üldistusastmest tulenevalt on võimalik 

hinnata planeerimisotsuste ellu rakendamisega kaasnevaid eeldatavaid 
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keskkonnamõjusid, st tõenäolisi ja võimalikke protsesse, mis kavandatava 
arengu elluviimisega erinevates valdkondades kaasnevad. 

KSH protsess  

Ida-Viru maakonnaplaneeringu KSH algatati Ida-Viru maavanem 

korraldusega nr 1-1/2013/221 24.07.2013. Strateegilist keskkonnamõju 
hindamist viib läbi OÜ Hendrikson & Ko ekspertide grupp. Ekspertide grupi 

esialgne koosseis on nimetatud KSH programmis (aruande lisa 1), töö 
käigus on koosseis täpsustunud järgnevalt: 

 

Pille Metspalu – kvaliteedijuht, juhtekspert 

Laura Uibopuu – joonobjektide asukohavaliku analüüs 

Ann Ideon – sotsiaalmajanduslikud mõjud 

Kaile Peet – roheline võrgustik 

Veiko Kärbla – müra ja vibratsioon 

Tõnn Tuvikene – põhja- ja pinnavesi 

Riin Kutsar – Natura hindamine ja mõju kaitstavatele loodusobjektidele 
 

Maakonnaplaneeringu ja KSH algatamisest teavitati vastavalt KeHJS § 35 
nõuetele. KSH aruande alusena koostati KSH programm, mille sisu osas 

küsiti seisukohti KeHJS § 36 lg 3 tähenduses. Programm kiideti heaks 
Keskkonnaameti kirjaga nr 08.07.2014 nr V 6-8/14/455-7. Heakskiidetud 

KSH programm on lisatud käesoleva aruande dokumentatsiooni hulka (vt 
lisa 1). 

Käesolev keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne tugineb KSH 

programmis võetud seisukohale, et piiriülest keskkonnamõju Ida-Viru 
maakonnaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt ei kaasne. 

KSH aruande koostamise protsessi jooksul ei ilmnenud erilisi raskusi. 

Lähenemisviis hindamisel ja mõjude prognoosimisel 

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise aluseks on võetud Ida-Viru 
maakonnaplaneeringu eskiislahendus, mida on vastavalt 21.05.2015 

toimunud arutelu tulemustele ning esitatud kirjalikele ettepanekutele 
parandatud ja täiendatud. Planeeringu menetlemisel, mh 

planeerimisettepaneku avalikul väljapanekul (koos KSH aruandega 
avalikul väljapanekul perioodil 02.11-02.12.2015) käsitletud teemade 

põhjal on aruannet täiendatud (tuulikute mürahäiring, Kukruse 
aherainemäe viimine uude asukohta Kohtla-Järve- Kukruse 

magistraalsoojatrassi võimalikus asukohas). Ülevaate laekunud 
ettepanekutest ja nende alusel tehtud täiendustest annab tabel lisas 5. 

KSH aruandele ei esitatud ühtegi ettepanekut ega kommentaari, laekunud 
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kirjad olid suunatud maakonnaplaneeringu lahendusele. Kõik laekunud 
kirjad ja vastuskirjad on kättesaadavad Ida-Viru Maavalitsuse kodulehel.  

Käesoleva KSH aruande koostamisel on aluseks olnud eelkõige 
heakskiidetud KSH programm ning KeHJS § 40 nõuded KSH aruande sisu 

osas. Hindamisel on tuginetud olemasolevatele andmetele, täiendavaid 
uuringuid KSH raames teostatud ei ole. Kasutatud andmete ja 

infoallikatele on viidatud aruande tekstis. Olemasoleva keskkonna 
ülevaade on esitatud ptk 4 alapeatükkides teemade kaupa ning üldjuhul 

lähtuvalt konkreetsest probleemistikust ja käsitlusrakursist. 

Kuna käesoleval juhul on tegemist maakonnaplaneeringu kui pikaajalise 
strateegilise arengudokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamisega, 

määrab see ka mõjude hindamise täpsusastme: mõjude hindamine saab 
tugineda üldistatud analüüsile. 

Maakonnaplaneeringuga suunatakse maakasutust ja arengut strateegilisel 
tasandil, luues võimalused, mille piires on teostatavad mitmed erinevad 

konkreetsed arengud. Seetõttu puudub ka maakonnaplaneeringu 
keskkonnamõju analüüsimisel võimalus täpseteks 

arvutusteks/mõõtmisteks ning lähtuda saab strateegilisest tasandist. 

Alternatiivsete arengustsenaariumite võrdlemisel on kasutatud 

multikriteeriumianalüüsi meetodit, mis põhineb võrreldavate 
stsenaariumite omavahelisse sobivusjärjestusse seadmisel erinevate 

potentsiaalsetest kaasnevatest mõjudest tulenevate kriteeriumite lõikes. 
Arengustsenaariumite võrdlemise metoodika kohta vt täpsemalt ptk 3. 

Mõjude hindamisel tehtud arvutuste, kui neid esineb, täpsust ja loogikat 

on kirjeldatud vastavates alapeatükkides. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise töögrupi tähelepanekuid ja 

soovitusi on jooksvalt arvestatud planeeringulahenduse väljatöötamisel – 
mõjude hindamine ja planeerimine on toimunud omavahel tihedalt 

seostatult. Seega kajastuvad mõjude hindamise käigus tehtud 
ettepanekud leevendavate meetmete osas maakonnaplaneeringu 

lahenduses. Leevendavad meetmed ja planeeringulahenduse 
täiendusettepanekud kajastuvad vastavates teemapeatükkides ja on 

aruannet läbivalt välja toodud alla kriipsutatult. 

 

2. Maakonnaplaneeringu vastavus laiematele 
eesmärkidele ning seosed asjakohaste planeerimis-
dokumentidega 

2.1 Vastavus keskkonnakaitse ning jätkusuutliku ja säästva 
arengu eesmärkidele 
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Maakonnaplaneeringu koostamise kontekstis on olulisimaks dokumendiks, 
mis suunab maakonnaplaneeringu tasandil keskkonnakaitset ning 

jätkusuutlikku arengut „Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030“. 
 

„Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ määratleb Eesti pikaajalised 
arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks, kuid lähtub 

samas keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga 
ning nende mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele. Kuna 

„Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ põhineb Eesti säästva arengu 

riiklikul strateegial „Säästev Eesti 21“, mis on koostatud kooskõlas 
vastavate ülemaailmsete ja Euroopa Liidu suunisdokumentidega, on ka 

Eesti keskkonnastrateegias juba arvestatud laiema konteksti ja 
eesmärkidega. 

 
„Säästev Eesti 21“ toodud laiemateks eesmärkideks on: Eesti 

kultuuriruumi elujõulisus, inimese heaolu kasv, sotsiaalselt sidus ühiskond 
ja ökoloogiline tasakaal. Viimase eesmärgi – ökoloogilise tasakaalu – 

saavutamine toimub järgmise kolme arengusuuna kaudu: 
1. loodusvarade kasutamine viisil ja mahus, mis kindlustab ökoloogilise tasakaalu 

2. saastumise vähendamine 

3. loodusliku mitmekesisuse ja looduslike alade säilitamine. 

 

Antud punktide põhjal seab „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“ 
täpsemad keskkonnakaitse eesmärgid. Ülevaade eesmärkidest ning 

nendega arvestamisest Ida-Viru maakonna planeeringulahenduses annab 
tabel 1. Ida-Viru maakonnaplaneeringu lahenduse vastavust 

keskkonnakaitse ning jätkusuutliku ja säästva arengu eesmärkidele on 
hinnatud vastavusanalüüsina. 

 
Tabel 1. Maakonnaplaneeringu vastavus Eesti keskkonnastrateegia 

eesmärkidele 

Eesmärk Arvestamine Ida-Viru 
maakonnaplaneeringus 

1. Aastal 2030 on tekkivate 
jäätmete ladestamine vähenenud 

30% ning oluliselt on vähendatud 

tekkivate jäätmete ohtlikkust. 

Ida-Viru maakonna kontekstis saab 
eristada tavajäätmete ning  

tööstus- ja kaevandusjäätmete 

valdkonnad. 

1) Tavajäätmete valdkond joondub 

Riigi jäätmekavast, mille kohaselt 
nähakse segaolmejäätmeid 

ressursina energia tootmiseks ning 
valdav osa tavajäätmetest 

suunatakse 2013.a. avatud Iru 
jäätmeenergiaplokki. 
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2) Tööstus- ja kaevandusjäätmete 
ladestamisele ei nähta hetkel 

elujõulist alternatiivi, kuna 

kaevandusjäätmete 
taaskasutamise võimalused on 

piiratud, sh nõudluse puudumise 
tõttu1.  Siiski rõhutab 

maakonnaplaneeringu lahendus 
alternatiivsete kasutusvõimaluste 

kaalumise vajadust. Jäätmete 
ohtlikkuse vähendamine sõltub 

praeguste tootmistehnoloogiate ja 
ladestusmeetodite parendamisest 

ja seirest. 

Eesmärgiga on arvestatud 

maakonnaplaneeringu 
täpsusastmes. 

2. Saavutada pinnavee (sh 

rannikuvee) ja põhjavee hea 
seisund ning hoida veekogusid, 

mille seisund juba on hea või väga 
hea. 

Maakonnaplaneering näeb ette 

ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonisüsteemide 

väljaarendamise linnalise 
asustusega aladel ning 

hajaasustuses suvilapiirkondades, 
tagamaks pinna- ja põhjavee 

kaitset. Planeering toob välja ka 
vajaduse arvestada vastavates 

piirkondades üleujutusohuga ning 
tagada üleujutava veekogu hea 

seisund. Teemat on rõhutatud 

kaevandamisperspektiivi 
käsitledes. 

Eesmärgiga on arvestatud 
maakonnaplaneeringu 

täpsusastmes. 

3. Maavarade keskkonnasõbralik 

kaevandamine, mis säästab vett, 
maastikke ja õhku, ning 

Maakonnaplaneering toob välja 

maavarade kaevandamise 
põhimõtted. Kuna Ida-Virumaa on 

                                                 
1 Riigi jäätmekava 2014-2020 kohaselt moodustasid 2011.aastal kaevandamisjäätmed, põlevkivituhk ja 

poolkoks Eestis tekkivate jäätmete koguhulgast üle 80%. Kuigi antud jäätmete taaskasutus leiab aset (nt 
toodetakse aherainest ehituskillustikku), on tekkivate jäätmete koguhulk sedavõrd suur, et hetkel kasutusel 
olevad tehnoloogiad ja turunõudlus ei suuda tagada antud jäätmete ladestamise olulist langust taaskasutuse 
läbi. Põhimõttelise suunisena on otstarbekas seda siiski planeeringus ja KSH-s välja tuua. Kuna põlevkivisektor 
omab Eesti energeetikas riiklikult olulist rolli, vajab põlevkivijäätmete temaatika lahendamine riiklikku 
seisukohta ning väljub seega maakonnaplaneeringu täpsusastmest. 
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maapõueressursi efektiivne 
kasutamine minimaalsete kadude 

ja minimaalsete jäätmetega. 

Eesti olulisim ja riikliku tähtsusega 
kaevanduspiirkond, lähtub 

käesolev KSH maavarade 

jätkusuutliku kasutamise 
põhimõttest. 

Eesmärgiga on arvestatud 
maakonnaplaneeringu 

täpsusastmes. 

4. Metsakasutuses ökoloogiliste, 

sotsiaalsete, kultuuriliste ja 
majanduslike vajaduste 

tasakaalustatud rahuldamine väga 
pikas perspektiivis. 

Maakonnaplaneering määratleb 

valdava osa Ida-Virumaa 
metsadest rohelise võrgustiku 

osana, mis määrab ka 
metsakasutuse põhimõtted ja 

tingimused; täiendavad 

metsakasutuse tingimused 
kehtivad nendele metsadele, mis 

asuvad kaitsealadel. 

Linnade rohevööndite metsade 

eesmärk on pakkuda elanikkonnale 
puhkevõimalusi ning nendel aladel 

on lageraie keelatud. 

Eesmärgiga on arvestatud 

maakonnaplaneeringu 
täpsusastmes. 

5. Tagada kalapopulatsioonide hea 

seisund ning kalaliikide 
mitmekesisus ja vältida 

kalapüügiga kaasnevat kaudset 
negatiivset mõju ökosüsteemile 

Eesmärgiga ei ole arvestatud 

otseselt, kuna 
keskkonnastrateegias toodud 

meetmed ja mõõdikud ei oma 
väljundit maakonnaplaneeringus. 

Kaudselt toetab 
kalapopulatsioonide head seisundit 

veekogude, pinna- ja põhjavee hea 
seisund (vt eesmärk 2). 

6. Tagada jahiulukite ja muude 

ulukite liikide mitmekesisus ning 
asurkondade elujõulisus. 

Eesmärgiga ei ole arvestatud 

otseselt, kuna 
keskkonnastrateegias toodud 

meetmed ja mõõdikud ei oma 
väljundit maakonnaplaneeringus.  

Kaudselt toetab ulukite 
mitmekesisust ja asurkondade 

elujõulisust rohelise võrgustiku 
koridoride korrigeerimine, mis 



12  Töö nr 1960/13 

            Ida-Virumaa maakonnaplaneering. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu 

 

 

tagab ulukite liikumisvõimaluse 
säilimise tuumalade vahel ning 

nõuded ja tingimused 

maakasutuskonfliktide 
lahendamiseks, mis võivad 

mõjutada rohevõrgustiku 
toimimist. 

7. Keskkonnasõbralik mulla 
kasutamine. Loodus- ja 

kultuurmaastike toimivus ja 
säästlik kasutamine 

Maakonnaplaneeringuga 
määratakse väärtuslikud 

põllumajandusmaad (boniteet 
võrdne või suurem 38 

boniteedipunktist), samuti 
määratakse väärtuslike 

põllumajandusmaade 

kasutamistingimused. 

Eesmärgiga on arvestatud 

maakonnaplaneeringu 
täpsusastmes. 

8. Loodus- ja kultuurmaastike 
toimivus ja säästlik kasutamine. 

Mitmeotstarbeliste ja sidusate 
maastike säilitamine. 

Loodus- ja kultuurmaastike 
toimivust ja säästlikku kasutust 

suunatakse mitme valdkonna 
kaudu: nt edasist asustuse arengut 

nähakse vaid kompaktse või hajusa 

arengu põhimõttel, mis toetab 
olemasoleva kultuurmaastiku 

säilimist ning maaressursi 
säästlikku kasutamist. 

Väärtuslike kultuurmaastike 
säilimise tagavad väärtuslike 

maastike ja väärtuslike 
põllumajandusmaade kasutamise 

tingimused. 

Loodusmaastike sidusust ja 

mitmekülgsust toetab 
maakonnaplaneeringuga 

täpsustatud  rohelise võrgustiku 
ulatus ja kasutamistingimused. 

Eesmärgiga on arvestatud 

maakonnaplaneeringu 
täpsusastmes. 

9. Elustiku liikide elujõuliste 
populatsioonide säilimiseks vajalike 

elupaikade ja koosluste olemasolu 

Maakonnaplaneeringus 
määratletud roheline võrgustik 

(haarates endasse ka valdava osa 
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tagamine. kaitsealadest) ning veealadele 
määratud kasutamistingimused 

tagavad elupaikade ja koostluste 

kaitse maakonnaplaneeringu 
tasemel. Planeeringu koostamise 

ajal toimub ka uute täiendavate 
kaitsealade kavandamine; 

kavandatavate kaitsealadega on 
arvestatud maakonnaplaneeringu 

koostamisel. 

Eesmärgiga on arvestatud 

maakonnaplaneeringu 
täpsusastmes. 

10. Toota elektrit mahus, mis 

rahuldab Eesti tarbimisvajadust, 
ning arendada mitmekesiseid, 

erinevatel energiaallikatel 
põhinevaid väikese 

keskkonnakoormusega 
jätkusuutlikke 

tootmistehnoloogiaid, mis 
võimaldavad toota elektrit ka 

ekspordiks. 

Ida-Virumaa kontekstis on keskne 

koht põlevkivienergeetikal. 
Maakonnaplaneeringu 

elluviimisperioodi jooksul on 
tõenäoline pigem 

põlevkivienergeetika osatähtsuse 
säilimine (ning võimalik 

suurenemine suurenevate 
kaevandamismahtude korral2). 

Maakonna kontekstis omab 
potentsiaali ka tuuleenergeetika 

ning muudele allikatele põhinevad 
lahendused, mille toob 

planeeringulahendus välja. 

Eesmärgiga on arvestatud 

maakonnaplaneeringu 

täpsusastmes. 

11. Energiatarbimise kasvu 

aeglustamine ja stabiliseerimine, 
tagades samas inimeste vajaduste 

rahuldamise, ehk tarbimise kasvu 
olukorras primaarenergia mahu 

säilimise tagamine. 

Teema ei ole otseselt lahendatav 

maakonnaplaneeringu 
täpsusastmes. 

12. Kõrvaldada järk-järgult nii 
tööstusest kui ka 

kodumajapidamistest osoonikihti 
kahandavad tehisained. 

Teema ei ole otseselt lahendatav 
maakonnaplaneeringu 

täpsusastmes. 

                                                 
2 04.06.2015  toetas Vabariigi Valitsus võimalust ettevõtetel kaevanda kehtestatud aastamäärast 7 aasta 
jooksul vähem kaevandatud põlevkivi tagantjärele 

 



14  Töö nr 1960/13 

            Ida-Virumaa maakonnaplaneering. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu 

 

 

13. Arendada välja efektiivne, 
keskkonnasõbralik ja mugav 

ühistranspordisüsteem, ohutu 

kergliiklus (muuta auto 
alternatiivid mugavamaks) ning 

sundpendelliiklust ja 
maanteevedusid vähendav 

asustus- ja tootmisstruktuur 
(vähendada transpordivajadust). 

Ida-Viru maakonnaplaneering toob 
teede ja ühistranspordi 

arendamisel välja põhimõtted, mis 

võimaldavad integreerida erinevaid 
transpordivahendeid (nt kergliiklus 

ja ühistransport) ning asendada 
autoliiklust kergliiklusega 

(kergliiklusteede arendamise 
põhimõtted). 

Eesmärgiga on arvestatud 
maakonnaplaneeringu 

täpsusastmes. 

14. Tervist säästev ja toetav 

väliskeskkond. 

Maakonnaplaneeringu näeb ette 

tootmis- ja elamualade arendamist 

ettevaatusprintsiibil, mis peab 
eelkõige lähtuma erinevate 

funktsioonide kokku sobivusest, 
arvestades müra, vibratsiooni jt 

piirnormidega. 

Samuti on kavandatud täiendavad 

võimalused välisõhus liikumiseks 
(kergliiklusteed, rohealad). 

Eesmärgiga on arvestatud 
maakonnaplaneeringu 

täpsusastmes. 

15. Inimese tervisele ohutu ja 
tervise säilimist soodustav 

siseruum. 

Maakonnaplaneeringus on 
teadvustatud pinnases leiduva 

radooniga seotud ohtusid ning 
antud ehituslikud soovitused 

radooni hoonete siseõhku 
sattumise vältimiseks. 

Eesmärgiga on arvestatud 
maakonnaplaneeringu 

täpsusastmes. 

16. Keskkonnast tulenevate 
saasteainete sisaldus toiduahelas 

on inimese tervisele ohutu. 

Teema ei ole otseselt lahendatav 
maakonnaplaneeringu kontekstis. 

17. Joogi- ja suplusvesi on inimese 

tervisele ohutu. 

Teema ei ole otseselt lahendatav 

maakonnaplaneeringu kontekstis. 
Maakonnaplaneering annab üldised 

suunised ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni rajamiseks tihedalt 
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asustatud piirkondades. 

18. Aastaks 2030 on likvideeritud 
kõik täna teadaolevad 

jääkreostuskolded. 

Maakonnaplaneering annab 
põhimõtte jätkata jääkreostuse 

nõuetekohast likvideerimist. 

19. Tagada elanike turvalisus ning 

kaitse nende julgeolekut 
ohustavate riskide eest. 

Maakonnaplaneeringuga 

kavandatakse riigikaitselisi ehitisi; 
samuti käsitleb planeering 

riskiallikaid ning vajadust 

arvestada hädaolukordadega (sh 
üleujutus). Linnakeskkonna 

turvalisust toetavad kaudselt 
„inimmõõtmelised“ 

planeerimispõhimõtted. 

Eesmärgiga on arvestatud 

maakonnaplaneeringu 
täpsusastmes. 

 

 

2.2 Maakonnaplaneeringu seosed asjakohaste 

planeerimisdokumentidega 

2.2.1 Üleriigiline planeering Eesti 2030+ 

Üleriigiline planeering Eesti 2030+ (kehtestatud Vabariigi Valitsus 
korraldusega nr 368 30.08.2012) on maakonnaplaneeringu jaoks olulisim 

suunda andev kõrgemal seisev ruumiline planeering. Üleriigiline 
planeering koostatakse kogu riigi territooriumi kohta, planeeringu 

eesmärk on seada keskkonna eripäradest lähtuvad ruumilised alused 
asustuse, liikuvuse, üleriigilise tehnilise taristu ja regionaalarengu 

kujundamiseks. 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu lahendus toetub suures osas üleriigilises 

planeeringus toodud kontseptsioonidele ning üleriigilise planeeringu põhjal 
koostatud maakonnaplaneeringu sisenditele3. 

Tabel 2. Maakonnaplaneeringu vastavus Üleriigilisele planeeringule Eesti 
2030+ 

Eesmärk üleriigilises 

planeeringus 

Arvestamine Ida-Viru 

maakonnaplaneeringus 

Asustuse suunamine  

                                                 
3 Nt. Statistikaameti raport „Toimepiirkondade määramine“; RAKE 2015.a koostatud “Uuring era- ja avalike 

teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest 
maakonnaplaneeringutes” 
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1. Olemasolevale 
asustusstruktuurile toetuva 

mitmekesise ja valikuvõimalusi 

pakkuva elu- ja 
majanduskeskkonna kujundamine. 

Maakonnaplaneering suunab 
asustust lähtuvalt olemasolevast 

asustusstruktuurist, vastavalt kas 

kompaktsuse või hajususe 
põhimõtet rakendades. 

Planeeringulahenduses määratud 
keskused arvestavad nii 

töökohtade kui teenuste 
paiknemisega, mistõttu lahendus 

toetab valikuvõimalusi ja 
mitmekülgse elu- ja 

majanduskeskkonna kujunemist 
maakonna erinvates osades. 

Mitmekülgse ja tervikliku 
arendamise nõue kehtib ka 

planeeringuga määratud linnalise 
asustuse aladel, kus perspektiivis 

nähakse linnalise elukvaliteedi 

tekkimist. 

2.Töökohtade, haridusasutuste ja 

mitmesuguste teenuste 
kättesaadavuse tagamine 

toimepiirkondade sisese ja 
omavahelise sidustamise kaudu 

Toimepiirkondade sisemise 

sidususe tõstmise ja teenuste-
töökohtade kättesaadavuse 

tagamiseks toob planeering välja 
ühistranspordi- ja kergliikluse 

lahendused ning paindlike 
teenussüsteemide arendamise 

vajaduse. 

Kergliiklusteede arendamise 

põhimõtteks on ühelt poolt 

maakonda katva võrgustiku 
kujundamine, teisalt ka keskuse ja 

vahetu tagamaa seostamine. 
Olulisel kohal on kergliikluse 

integreerimine teiste 
transpordiliikidega, eelkõige bussi- 

ja rongijaamadega. 

Toimepiirkondade vahelise 

sidususe tõstmine toimub eelkõige 
ühistranspordiühenduse 

parandamise ja teeolude 
parandamise läbi, kaudselt toetab 

sidusust ka 
transpordivahendite/liikumisviiside 
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integreerimise põhimõte. 

Transpordi areng  

1.Töökohtade, haridusasutuste ja 

mitmesuguste teenuste 
kättesaadavuse tagab 

toimepiirkondade sisene ja 
omavaheline sidustamine kestlike 

transpordiliikide abil 

Vt eelmine punkt 

2. Tagatud on kiire, piisava 
sagedusega ja mugav ühendus 

välismaailmaga 

Välisühenduse tagamine Ida-
Virumaal on ühelt poolt Tallinna-

suunaline (kiire ühendus 
lennujaama ja reisisadamaga), 

teiselt Venemaa-suunaline (rongi- 
ja bussiliiklus Peterburiga). 

Kiiremat ja mugavamat reisijate- 
ja transiitühendust toetab 

maakonnaplaneeringusse 
ülekantavad kehtestatud 

maanteede teemaplaneeringud. 

Sillamäe sadama täiendav 
väljaarendamine võimaldab nii 

transiit- kui reisijateveo arengut.  
Põhja-Eesti rannikusõidu 

soodustamiseks näitab planeering 
külalissadamateks arendatavad 

väikesadamad. 

3. Erinevaid transpordiliike 

kasutatakse tasakaalustatult, 

arvestades piirkondlike eripäradega 

Ida-Virumaa kontekstis koondub 

ligi 89% rahvastikust maakonna 

linnadesse, mistõttu piirkonnas 
pööratakse tähelepanu keskuste ja 

selle vahetu tagamaa sidustamisele 
ühistranspordi ja kergliiklusega. 

Energeetika  

1. Elektritootmisvõimsuse 
arendamisel on vaja keskenduda 

Eesti varustamisele energiaga. 
Uued energiatootmisüksused tuleb 

paigutada ruumis ratsionaalselt ja 
kestlikult. 

Ida-Virumaa toodab olulise osa 
Eestis vajaminevast 

elektrienergiast. Põlevkivil 
baseeruva energeetika kõrval on 

Ida-Virumaal jätkuvalt potentsiaali 
täiendavate tuuleparkide 

rajamiseks ning teiste 
alternatiivsete energiaallikate 

lokaalseks kasutuselevõtuks nii 
elektri kui soojuse tootmisel. 
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2. Eesti energiavarustuse võimalusi 
tuleb avardada, luues 

välisühendusi Läänemere piirkonna 

energiavõrkudega 

Ida-Virumaal toimib Estlink2 
merekaabli ühendus Soomega, 

täiendavaid arendusi 

planeeringuperioodil ette ei nähta. 

3. Tuleb vältida soovimatut mõju 

kliimale, saavutada taastuvenergia 
suurem osakaal energiavarustuses, 

tagada energia-säästlike meetmete 
rakendamine ja energiatootmise 

keskkonnamõju vähendamine 

Vt punkt 1. 

Põlevkivienergeetika üheks 
oluliseks suunaks on keskkonda ja 

ressursse säästvam 
energiatootmine. Nimetatud 

suunda toetab põlevkivi 
kasutamise riiklik arengukava 

aastani 2030. 

Rohevõrgustiku sidususe ja 
maastikuväärtuste hoidmine 

Maakonnaplaneering täpsustab 
rohelise võrgustiku piire ja 

kasutamistingimusi, samuti 
käsitletakse väärtuslike maastike, 

väärtuslike põllumajandusmaade ja 
väärtuslike loodus- ja 

kultuuriobjektide temaatikat. 

 

2.2.2 Riiklikud arengustrateegiad ja –kavad 

Seostamaks erinevate sektorite arengueesmärke konkreetsete 
mõjuhindamise teemavaldkondadega, on riiklikes sektorarengukavades ja 

–strateegiates toodud eesmärke käsitletud vastavates mõjude hindamise 
alapeatükkides (vt ptk 4 alapeatükid). 

 

2.2.3 Maakonnatasandi dokumendid 

 

2.2.3.1. Maakonna arengukava 

Ida-Viru maakonna 2014. aastal koostatud „Ida-Viru maakonna 

arengukava 2014-2020“ toob maakonna põhiliste arengusuundadena 

välja: 

1. Kogukondade sidusus ning kohaliku identiteedi arendamine 

2. Kohalike inimeste kompetentsi kasvatamine 

3. Ettevõtluse konkurentsi- ning ekspordivõimekuse kasvatamine 
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4. Elukeskkonna  parendamine  linnaruumi  atraktiivsust  tõstes ning 

liikumist optimeerides (ühistransport + kergliiklus) 

Tulenevalt arengusuundadest on allpool välja toodud eesmärgid 

arenguvaldkondade lõikes. 

Looduskeskkonna ja ressursside  arenguvaldkonna  tegevussuund 

keskendub arengukavas eelkõige seire tõhustamisele, 

keskkonnasäästlikumatele tootmisele, keskkonnaseisundi parandamisele 

ja taaskasutamisele (jäätmed,  kasutusest kõrvalejäänud alad): 

1. Ida-Virumaa loodusressursse kasutatakse tõhusalt ning jätkusuutlikult 

rakendades leevendamismeetmeid majandustegevusest mõjutatud 

loodus ja elukeskkonnale; 

2. Elukeskkonna tunnetuslik parendamine heas kooskõlas ümbritseva 

looduskeskkonnaga; 

3. Ida-Virumaa puhta looduskeskkonna baasil säilib liikide elupaiku 

hoidev ja siduv roheline võrgustik, väärtustamaks puutumatut loodust, 

metsi ja suuri rabamassiive; 

4. Maakonna ettevõtted ja innovatsioonipartnerid on edukad 

tootmisjäätmete kasutamise arendamisel toodeteni ning nende 

toodete realiseerimisel. 

Inimese arenguvaldkonna põhisuunaks on sotsiaalselt sidusa, aktiivse 

ja elujõulise elanikkonna tekkimine: 

1. Maakonna elukeskkond on oma kvaliteedilt Eesti paremate hulgas, 

luues eeldused elanikkonna vähenemise aeglustamisele ning noorte ja 

tööealiste osakaalu kasvule; 

2. Ida-Virumaal on kujunenud välja sidusus eesti- ja venekeelsete 

kogukondade vahel, mis põhineb kindlustundel mõlema kogukonna 

säilimise ning sotsiaalmajandusliku stabiilsuse osas; 

3. Ida-Virumaa rahva tervisenäitajad on paranenud ning jõudnud Eesti 

keskmisele tasemele; 

4. Ida-Virumaal toimib aktiivne kultuuri- ja spordielu, mis tugineb 

erinevate kultuuri- ja spordivaldkondade tuntud ja professionaalsetele 

tegijatele ja laiale kandepinnale maakonna elanike hulga; 

5. Koolivõrgu optimeerimine. Piirkonnas hariduse kvaliteedi ja 

kättesaadavuse tagamine. Õppetegevuse orienteerimine ühiskonna 

oluliste väärtuste ja ettevõtlikkushoiakute kujundamisele olles tihedalt 

seotud ettevõtluse, vabaühenduste ja avaliku sektori ees seisvate 

ülesannetega; 
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6. Omavalitsuste ja kolmanda sektori koostöös on sotsiaalteenuste  

kvaliteet ja kättesaadavus tagatud kõikidele abivajajatele maakonna; 

7. Ida-Virumaa kogukonnad on kaasatud otsustusprotsessidesse ning 

arenguprojektide käivitamisse. Kodanikualgatus on aktuaalne ja 

jätkusuutlik. 

Majanduse arenguvaldkonna põhisuundadeks on praeguste logistilise 

positsiooni ja olemasolevate arengueelduste mitmekülgne ärakasutamine 

(transpordi, tootmise, turismi ja koostöö mõistes), maakonna 

majandussektori mitmekülgsustamine (sh teadusmahukamaks ja 

uuenduslikumaks muutmine) ja ettevõtlusaktiivsuse tõstmine: 

1. Ida-Virumaa ettevõtetel on võimekus toota, pakkuda teenust ja 

kaubelda arenevatel turgudel eriti eelisarendatavates 

majandusharudes; 

2. Maakond on integreerunud ida-lääne ning põhja-lõuna suunaliste 

logistikakoridoridega; 

3. Piirkonna uute väike- ning keskmise suurusega ettevõtete tekke 

stimuleerimine läbi ettevõtlusalade taristu arendamise ning 

tugiteenuste pakkumise kohapeal; 

4. Ida-Virumaal on loodud tingimused ja infrastruktuur mereteede 

aktiivseks kasutuseks ning ohutuks navigeerimiseks; 

5. Põlevkivivaldkonnaga seotud teadmised ja oskused on TTÜ Virumaa 

Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse eestvedamisel rakendatud 

erasektori teadus- ja arendustegevuse mahtude suurendamiseks 

ning uuenduslikkuse  tõstmise; 

6. Maakonna piiriäärse asukohale, euroopaliku- ning vene kultuuri 

teadmistele ja oskustele tuginedes on käivitatud Euroopa Liidu ja 

Venemaa piiriülese koostöö kompetentsikeskus; 

7. Ida-Virumaa loomemajandus on rakendatud kohalike ettevõtjate 

konkurentsivõime tugevdamisele; 

8. Välja arendatud tööstusalade baasil on kaasatud maakonda kõrget 

lisandväärtust pakkuvaid investeeringuid; 

9. Aktiivset puhkust ja rekreatsioonivõimalusi pakkuv turismiettevõtlus 

on muutnud Ida-Virumaad atraktiivseks nišisihtkohaks Aasia ja 

Euroopa peredele. 

2.2.3.2. Teemaplaneeringud 
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Eelmise, 1999.a. kehtestatud, Ida-Viru maakonnaplaneeringu 
täpsustamiseks on koostatud mitmed teemaplaneeringud, mis käsitlevad 

teatud teemavaldkondi detailsemalt kui on võimalik ja otstarbekas 
käesoleva maakonnaplaneeringu koostamise raames. Osad 

teemaplaneeringutest on juba täies mahus ellu viidud – rajatud on 
Ojamaa kaevanduse konveierlint (vastav teemaplaneering kehtestatud 

2010.a) ja rekonstrueeritud E20 Tallinn-Narva maantee Kukruse-Jõhvi 
teelõik (vastav teemaplaneering kehtestatud 2008.a). Nimetatud 

teemaplaneeringu lahendusi kajastatakse käesoleva maakonnaplaneeringu 

kaartidel olemasoleva olukorrana. 

Juhul, kui teemaplaneeringu lahendus on endiselt kaasaegne ja 

uuendamist ei vaja, on see sisse viidud käesolevasse 
maakonnaplaneeringusse. Sellisteks planeeringuteks on: 

- E20T1 Tallinn-Narva trassikoridori täpsustamine Jõhvi-Narva lõigus 
ja Vodava-Riigiküla (Narva ümbersõit) trassikoridori määramine 

(kehtestatud 2013.a), esitatud maakonnaplaneeringu lisas 2. Planeeringu 
lahendus kajastatakse käesolevas maakonnaplaneeringus, ilma täiendavat 

menetlust ega arutelu avamata. 

- Ida-Virumaa põlevkivi kaevandamisalade ruumiline planeering 

(kehtestatud 2001.a), esitatud maakonnaplaneeringu lisas 3. Planeeringu 
lahendus kajastatakse käesolevas maakonnaplaneeringus, ilma täiendavat 

menetlust ja arutelu avamata. 

Teemaplaneeringu lahendust on muudetud või täpsustatud kahe 

teemaplaneeringu puhul, kus on ilmnenud vajadus teatud 

arengusuundade või –tingimuste kaasajastamise järele. Järgnevalt on 
toodud välja mõlema teemaplaneeringu puhul muudatuse ulatus, mille 

puhul täiendav menetlus ja arutelu avatakse. Ülejäänud, alljärgnevas 
loetelus mittekajastuvad teemad, kantakse täiendavat menetlust ja 

arutelu avamata sisse uude maakonnaplaneeringusse: 

- “Ida-Virumaa tehniline infrastruktuur” (kehtestatud 2013.a), esitatud 

maakonnaplaneeringu lisas 4. 
o Käesolev maakonnaplaneering muudab teemaplaneeringus kavandatud: 

 Teedevõrku 

 Potentsiaalsete tuuleparkide ulatust (riigikaitselise huvi tõttu on 

piiratud tuuleparkide ala Sirgala harjutusvälja laienduse alalt, 

arvestatud on detailsemas planeeringufaasis selgunud realistlike 

võimalustega) 

 Täpsustatud on kaevandustranspordi trassikoridoride võimalikke 

asukohti 

 Maakonnaplaneeringusse ei ole üle toodud Sillamäe- Narva jõe 

kanali ja Narva jõe käretiku ümbersõidu kanali trasse kuna antud 

arengute realiseerumine maakonnaplaneeringu elluviimisperioodi 

jooksul aastani 2030 on ebarealistlik 

 Uuendatud on peamisi tööstus- ja logistika-alasid (KOVide ja 

suurettevõtjate seisukohtade alusel). 
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- „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (kehtestatud 2003.a.), 

esitatud maakonnaplaneeringu lisas 5. 

o Käesolev maakonnaplaneering kaasajastab teemaplaneeringus 

kavandatud: 

 Rohelise võrgustiku: 

 kasutustingimusi. Kuna eelmine teemaplaneering on 

kehtestatud 2003.a, mil reguleerimine oli arengusurve 

perioodile kohaselt range, siis  nüüdseks on olud muutunud 

ja kasutamistingimuste üle vaatamine on otstarbekas. 

 rohelise võrgustiku piire. Rohelise võrgustiku piire on 

täpsustatud valdade ja linnade üldplaneeringute raames, 

kuid kohati on viimaste raames tehtud parandused 

metodoloogiliselt põhjendamata. Käesolev 

maakonnaplaneeringu lahenduses on toodud uuesti hinnatud 

rohevõrgustiku piirid. 

 Väärtuslike maastike: 

 kasutustingimusi. Kuna eelmine teemaplaneering on 

kehtestatud 2003.a, mil reguleerimine oli arengusurve 

perioodile kohaselt range, siis  nüüdseks on olud muutunud 

ja kasutamistingimuste üle vaatamine on otstarbekas. 
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-  

3. Alternatiivsed arengustsenaariumid 

Ida-Virumaa maakonnaplaneeringu raames käsitletakse alternatiivsete 
arengustsenaariumitena KeHJS § 40 tähenduses: 

1. Põhimõttelisi valikuid asutusstruktuuri kujundamisel ja asustuse suunamisel; 

2. Ida-Viru maakonnaplaneeringu raames teostatavate PlanS § 291 kohaste 

asukohavalikute alternatiive. Eesmärgiks on leida Ida-Virumaa 

maakonnaplaneeringu raames sobivaim asukoht kolmele joonehitisele: 

a. Eesti-Balti 330kV õhuliini trassikoridorile; 

b. Kohtla-Järve Oru linnaosa ja Jõhvi vahelisele joogi- ja reoveetorustiku 

trassikoridorile. Joogi- ja reoveetorustiku trassikoridori asukohavaliku 

vajadus on kerkinud planeeringu menetlemise käigus, peale planeeringu 

lähteseisukohtade ning KSH programmi avalikustamist (vt KSH programmi 

(aruande lisa nr 1) lisa 7); 

c. Kohtla-Järve – Kukruse soojustrassi trassikoridorile. 

Koos alternatiivide kirjeldamisega kirjeldatakse KSHs ka olukorda juhul, 
kui planeeringulahendust ellu ei viida. 

 

3.1 Põhimõttelised valikud asustusstruktuuri kujundamisel ja 
asustuse suunamisel 

3.1.1 Stsenaariumite kujunemine ja võrdlemise metoodika 

 

Alternatiivide kujunemine 

Asustuse suunamine on maakonnaplaneeringu üks olulisimaid väljundeid 

ning asustuse suunamise vajadus tuleneb kõrgemalseisvast planeeringust 
Eesti 2030+. 

 
Asustuse suunamise alternatiividena on käesolevas KSHs käsitletud 

planeeringuprotsessi raames üles kerkinud erinevaid võimalikke 
arengustsenaariumeid keskuste määramise osas. Keskuste 

määramise temaatika on läbiv teemavaldkond kõikides käesolevalt 
koostatavates maakonnaplaneeringutes ning siinkohal on oluliseks 

sisendiks olnud Siseministeeriumi tellitud erinevad uuringud. Riiklike 

suuniste ja erinevate uuringute ühildamisel on aga esile kerkinud 
erinevaid võimalusi, kuidas ja millega arvestades keskusi määrata: kas 

määrata eraldi teenuskeskused ja keskused töökohtade mõistes (jt 
funktsioonide mõistes) või multifunktsionaalsed keskused, mis tähistavad 

nii teenuste kui töökohtade koondumiskohti. 
 

Käesoleva KSH raames on arengustsenaariumidena käsitletud järgmisi 
arenguvõimalusi: 
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Alternatiiv 1. Keskused teenuskeskustena 

Alternatiiv 2. Keskused kui töökohtade ja teenuste 
koondumiskohad 

Alternatiiv 0. Keskusi ei määrata, jätkub olemasolev olukord 
 

Võrdlemise metoodika 
Alternatiivsete arengustsenaariumite võrdlemisel on lähtutud 

mõjuvaldkondadest, mis põhinevad keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses käsitletud mõjuvaldkondadel. 
Seaduses käsitletud mõjuvaldkonnad on võrdlemise tarbeks üldistatult 

omavahel grupeeritud nn võtmevaldkondadeks: mõju 
looduskeskkonnale (liigilisele mitmekesisusele, taimestikule, 

loomastikule, maastikule, pinnasele, vee ja õhu kvaliteedile) ja mõju 
inimkeskkonnale (sotsiaalsed, majanduslikud, kultuurilised mõjud). 

 
Tõenäolisi alternatiivide elluviimisega kaasnevaid mõjusid on analüüsitud 

üldistatult, tulenevalt planeeringu täpsusastmest. Mõjude tegelikku 
avaldumist ja iseloomu mõjutavad detailsemad lahendused, mis 

praeguses etapis ja planeeringu täpsusastmes ei ole teada. 
 

Arengualternatiivide vahel valiku tegemisel lähtutakse stsenaariumist, mis 
on laiahaardelisim ning mille rakendamine ei too kaasa liigset negatiivset 

mõju loodus- ja inimkeskkonnale. Arengustsenaarium, mis valitakse  

planeerimisettepaneku väljatöötamise aluseks, on lähtekohaks ka lõplike 
maakasutuspõhimõtete ja -tingimuste väljatöötamisele. 

 

3.1.2 Stsenaariumite kirjeldus 

 

Keskuste määramise alternatiividena käsitletakse kolme 

arengustsenaariumi, sh olukorda, kus keskuste määramist ei toimu ning 

sisuliselt jätkub praegune olukord. 

 

Alternatiiv 1. Keskused teenuskeskustena 
 

Keskuste erinevad tasemed on määratud üheselt Tartu Ülikooli Rake 
uuringu4 tulemuste põhjal, mis toob välja keskuste 4-tasemelise hierarhia 

(vt tabel 3) ning igale tasemele vastava teenuste nimekirja, mida antud 
keskuse tasemel tuleb tagada5. 

 

                                                 
4 RAKE 2015.a koostatud uuringuga “Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse 
tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes” 
5 Teenuste nimekiri on toodud seletuskirja ptk 2.1.2. 
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Uuring lähtub põhimõttest, et iga teenuse elujõulisuse tagamiseks on 
vajalik teatud minimaalse suurusega kliendibaas, kes elab keskuses ja 

sellega seotud lähitagamaal ning tarbib teenust oma kodukoha lähedases 
keskuses. Kuna kliendibaasi suurus on oluliseks lävendiks erinevate 

teenuste pakkumisel, vaatab uuring ka praegusi ja prognoositavaid 
elanikkonna suurusi aastal 2030, andes seega hinnangu, kas teenust on 

kliendibaasi suuruse põhjal võimalik pakkuda ka tulevikus. 
Tabel 3. Ida-Virumaa keskuste hierarhia 

1. tasandi teenuskeskused

Kohtla-Nõmme a lev

Kuremäe

Voka

Lüganuse

Oru l innaosa

Sinimäe

Sompa l innaosa

Lohusuu

Tudul inna

Toi la

Püss i

Mäetaguse

Narva-Jõesuu l inn

2. tasandi teenuskeskused
Aseri

Avinurme

Iisaku

Kiviõl i  l inn

Si l lamäe

4. tasandi teenuskeskused

Narva  l inn

3. tasandi teenuskeskused

Jõhvi  l inn-Järve l innaosa-Ahtme l innaosa

 
 
 

Alternatiiv 2. Keskused kui töökohtade ja teenuste 
koondumiskohad 

 
Teine alternatiiv lähtub põhimõttest, et keskuste mõiste tähendab 

mitmekülgsust, mistõttu keskused ei ole vaid teenuste pakkumise kohad, 
vaid ka olulised töökohtade paiknemise asukohad. Teenuste-töökohade 

pakkumine on omavahel ka sünergilises seoses, st üks soodustab teise 
tekkimist ning seetõttu ruumilist koondumist. 

 

Keskuste määramine antud alternatiivi puhul võtab aluseks teenuste 
uuringu tulemused, kuid analüüsib uuringu tulemusi ka töökohtade 

praeguse ja perspektiivse paiknemise järgi. See omakorda tähendab, et 
antud alternatiiv arvestab ka omavalitsuste nägemustega ning tööstuse-

tootmise-ettevõtluse perspektiivsete arengutega. 
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Üldjoontes on käesoleva alternatiivi puhul keskuste hierarhia sarnane, 
kuid arvestades töökohtade paiknemisega ning keskuse 

arengupotentsiaaliga, on osade eelpoolt tabelis toodud keskuste tasandit 
tõstetud (toodud välja rasvases kirjas): 

 
 Maakondlik keskus (4.tase)- Jõhvi  Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva (kaksikkeskus 

Narva-Jõesuuga) 

 Piirkondlik keskus (3.tase) – Kiviõli ja Narva-Jõesuu 

 Kohalik keskus (2. tase) - Aseri, Püssi, Mäetaguse, Toila, Iisaku ja Avinurme. 

Kaksikkeskused moodustavad Püssi-Lüganuse ja Toila-Voka. Tulenevalt 

regionaalsest eripärast on Iisaku ja Avinurme keskusteks, millel on potentsiaal 

tõusta piirkondlikuks keskuseks. 

 Lähikeskus (1.tase)- Sonda, Kohtla-Nõmme, Sompa, Voka, Oru, Sinimäe, 

Kuremäe, Tudulinna ja Lohusuu 

 
 

Alternatiiv 0. Keskusi ei määrata, jätkub olemasolev olukord 

 
0-alternatiivina käsitletakse olukorda, kus planeeringut ellu ei viida: 

jätkub olemasolev olukord, kus puudub laiem arusaamine olemasolevate 
keskuste toimivusest ning nägemus, kuidas väheneva rahvastiku 

tingimuses süsteemselt vajalikke teenuseid ja töökohti tagada. 
 

3.1.3 Alternatiivide võrdlus 
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Tabel 4. Asustuse suunamise alternatiivide võrdlus 

Mõjuvaldkond Alternatiiv I – 
keskused 

teenuskeskustena 

Alternatiiv II – keskused 
töökohtade ja teenuste 

koondumiskohtadena 

Alternatiiv 0 – 
planeeringut ei viida 

ellu 

Mõju looduslikule 

keskkonnale 
(liigilisele 

mitmekesisusele, 
taimestikule, 

loomastikule, 

maastikule, vee ja 
õhu kvaliteedile) 

Teenuste arendamine 

toimub keskuses, seega 
keskustest välised alad 

säilivad valdavalt 
looduslikena (sh juhul kui 

keskuste tagamaale 

rajatakse  võimalikke 
rekreatsiooniradasid ja -

alasid). 
 

Teenuste ja töökohtade areng 

toimub keskuses, seega 
keskustest välised alad 

säilivad valdavalt looduslikena 
(sh juhul kui keskuste 

tagamaale rajatakse  

võimalikke 
rekreatsiooniradasid-alasid). 

Keskuste äärealadel võib 
toimuda teatud määral 

asustusala laienemist 
tootmisalade väljaarendamise 

tõttu, mistõttu väheneb 
looduslike alade osatähtsus. 

 

Teenuste ja töökohtade 

ruumiline paiknemine ei 
ole maakonnas läbi 

analüüsitud, mistõttu 
juhusliku arendamise läbi 

võib suureneda asustuse 

täiendav hajumine, mis 
toimub looduslike alade 

arvelt.  

Keskustes võivad 

väheneda olemasolevad 

keskusesisesed 
haljasalad, mistõttu 

teatud määral võib 
väheneda ka liigiline 

mitmekesisus 

Keskustes võivad väheneda 

olemasolevad keskusesisesed 

haljasalad, mistõttu teatud 
määral võib väheneda ka 

liigiline mitmekesisus. 
Keskuste mõningane 

laienemine võib toimuda 
looduslike alade arvelt. 

Suunamata arengu tõttu 

on tõenäoline haljasalade 

vähenemine nii keskuses 
sees kui selle äärealadel.  
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Teenuste koondumine ja 
läbimõeldud paindlikud 

lahendused vähendavad 
sundliiklumist (sh 

autoliiklusest), millest 

tulenevalt väheneb 
negatiivne mõju 

välisõhule ja müra. 
 

 
Elanikkond ei pruugi aga 

alati eelistada 
ühistransporti, eelkõige 

näiteks hajaasustuses ja 
Ida-Virumaa lõunaosas, 

kus sõltuvus 
eratranspordist on 

suurem. Eratranspordi 
jätkuv kasutamine võib 

halvendada õhukvaliteeti. 

Paindlike ja 
internetipõhiste lahenduse 

areng võib samas 
vähendada 

liikumisvajadust 
eratranspordiga. 

 

Teenuste ja töökohtade 
koondumine keskusesse 

soodustab mitut tegevust ühe 
keskuses käigu jooksul, 

mistõttu koondamise mõju on 

positiivne välisõhu kvaliteedi 
ja müra vähenemise osas, 

kuna väheneb transpordi 
kasutamise kordade arv. 

 
Elanikkond ei pruugi alati 

eelistada ühistransporti, 
eelkõige näiteks 

hajaasustuses ja Ida-Virumaa 
lõunaosas, kus sõltuvus 

eratranspordist on suurem. 
Eratranspordi jätkuv 

kasutamine võib halvendada 
õhukvaliteeti. 

Paindlike ja internetipõhiste 

lahenduse areng võib samas 
vähendada liikumisvajadust 

eratranspordiga. 
 

Tööstuste-tootmine 
koondumine ja täiendav 

väljaarendamine võib 
omakorda ka välisõhu 

kvaliteeti halvendada. 
 

Juhuslik arendamine, kus 
pigem ei rõhutata 

koondumise olulisust, 
võib halvendada 

õhukvaliteeti, kuna 

teenused-töökohad ei 
paikne läbimõeldult. 
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Põhja- ja pinnavee 

kaitstust toetab teenuste 
koondumine, võimaldades 

tsentraalseid lahendusi. 

Teenuste ja töökohtade 

(eelkõige tööstuse-tootmise 
koondumine) omab positiivset 

mõju Ida-Virumaa valdavalt 
kaitsmata-nõrgalt kaitstud 

pindmiste põhjaveekihtide 
kaitsele, kuna koondumine 

võimaldab tsentraalsete 
lahenduste kasutuselevõttu 

ka tööstusalade puhul. 

Juhuslik arendamine võib, 

aga ei pruugi tagada 
pinna- ja põhjavee 

kaitstuse. 

Kokkuvõte Kuna keskusi tõenäoliselt 
ei laiendada ning teenuste 

koondumisel toimub 
pigem tihendamise põhine 

areng (mis võimaldab 
kasutada tsentraalseid 

lahendusi), on alternatiivil 
pigem positiivne mõju 

looduskeskkonna 
säilimisele, põhja- ja 

pinnavee kaitsele ning ka 
välisõhu kvaliteedile. 

 
Alternatiiv samas ei 

käsitle töökohtade 

(ettevõtlusalade) arengut, 
mistõttu antud 

arengualternatiivi 
rakendumisel ei ole 

võimalik välistada 

Keskuste areng toimub nii 
tihendamise kui teatud 

määral laiendamise läbi. 
Laienemine võib toimuda 

teataval määral looduslike 
alade arvelt, mistõttu 

alternatiivil on tõenäoliselt 
vähene negatiivne mõju 

looduslikele aladele. 
 

Teenuste-töökohtade 
koondumine vähendab 

sundliiklumist, mistõttu mõju 
välisõhu kvaliteedile on pigem 

positiivne; koondumine 

võimaldab ka efektiivsemat 
põhja- ja pinnaveekaitset 

tsentraalsete lahenduse 
kasutamise võimaluse läbi. 

Keskuste arendamine nii 
teenuste kui töökohtade 

seisukohalt on juhuslik, 
mistõttu on antud 

stsenaarium tõenäoliselt 
pigem negatiivse 

keskkonnamõjuga: 
juhusliku maakasutuse 

tõttu vähenevad 
tõenäoliselt looduslikud 

alad. Võimalik hajumine 
mõjutab välisõhu 

kvaliteeti pigem 
negatiivselt, kuna 

suureneb ühenduste arv. 
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keskuste juhuslikku 
arendamist (nagu 

alternatiivis 0) või 
laienemist (nagu 

alternatiivis 2) ning 

vastavalt tulenevaid 
negatiivseid mõjusid, 

mistõttu antud alternatiivi 
ei saa mõjude 

ettenägematuse tõttu 
lugeda parimaks 

stsenaariumiks. 
 

Mõju 

inimkeskkonnale 
(sotsiaalsed, 

majanduslikud, 
kultuurilised olud) 

Süsteemne lähenemine 

kodu lähedal paiknevate 
teenuste tagamiseks läbi 

vastava taseme 
teenuskeskuste 

määramise. 
 

Elanikkond võib aga 
eelistada teenuste 

kodulähedusele selle 
kvaliteeti ja/või rohkust, 

mistõttu teenuseid ei 
pruugita tarbita 

kodulähedases keskuses, 
vaid keskuses, kuhu 

sõidetakse nt kooli-tööle 

või korraga mitmeid 

Süsteemne lähenemine kodu 

lähedal paiknevate teenuste 
tagamiseks läbi vastava 

taseme teenuskeskuste 
määramise, mis arvestab ka 

töökohtade paiknemisega. 
Keskust nähakse 

polüfunktsionaalsemana kui 
ainult teenuste tarbimise 

kohana. 
 

Elanikkond võib eelistada 
teenuste kodulähedusele selle 

kvaliteeti ja/või rohkust, 
mistõttu teenuseid ei pruugita 

tarbida kodulähedases 

keskuses, vaid keskuses 

Puudub laiem arusaamine 

olemasolevate keskuste 
toimivusest ning 

nägemus, kuidas 
väheneva rahvastiku 

tingimuses süsteemselt 
vajalikke teenuseid ja 

töökohti tagada. 
Teenuste ja töökohtade 

ruumilist arengut ei 
suunata. 
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teenuseid tarbima. 

 

millega ollakse seotud 

töökohta/kooli tõttu – st ühe 
käiguga rahuldatakse 

erinevaid vajadusi.  

Arvestab 

rahvastikuprognoosiga 
teenuste pikaajalisel 

tagamisel sh 
eraldiseisvate teenuste 

pakkumiseks vajalike 

kliendibaasi suurustega. 
 

 

Arvestab 

rahvastikuprognoosiga 
teenuste pikaajalisel 

tagamisel, kuid ka töökohtade 
paiknemise ning keskuste 

edasiste arenguvajaduste- ja 

suundadega. 
 

Alternatiiv lähtub eeldusest, 
et hoolimata rahvastiku 

üldisest vähenemisest on 
elanike ruumilist paiknemist 

võimalik mõjutada nt 
keskuste edukate 

arendusprojektide läbi ning 
uute töökohtade pakkumise 

kaudu. 

Arvestab 

rahvastikuprognoosiga 
kaudsemalt – rahvaarvu 

vähenemist adutakse, 
kuid puudub laiem 

ülevaade/kontekst; 

teenuste-töökohtade 
ruumiline ebaühtlus võib 

kasvada. 

Alternatiiv arvestab 
mõnevõrra regionaalsete 

erinevustega, mistõttu 
teatud teenuste lävendi 

suurused võivad olla 
madalamad (nt 

ääremaadel) 

Alternatiiv arvestab 
regionaalsete erinevustega, 

kuid toob välja ka 
piirkondlikud vajadused 

teatud keskusi tugevdada 
regionaalpoliitiliste vahendite 

kasutamise kaudu, kuna 
keskused asuvad äärealadel, 

kaugel teistest keskustest. 

Keskuste areng lähtub 
lokaalsest võimekusest, 

mille tõttu 
ääremaastumine võib 

süveneda. 



32  Töö nr 1960/13 

            Ida-Virumaa maakonnaplaneering. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu 

 

 

Ettevõtluskeskkonna 
otsest parenemist ei ole 

ette näha, pigem 
olemasoleva teenushõive 

säilimist ning elanikkonna 

elukvaliteedi säilimist. 
 

Paranevad võimalused 
ettevõtluse arendamiseks ja 

mitmekesistamiseks – keskus 
on sünergiline 

koondumiskoht. 

Erinevaid keskusi ei 
teadvustata teenuste- ja 

töökohtade 
koondumiskohana (ka 

investeeringute 

sihtkohana), mistõttu 
ettevõtluskeskkond 

paraneb tõenäoliselt 
sporaadiliselt. 

Kuna teenuseid 
arendatakse 

olemasolevates keskustes 
neid eeldatavalt 

laiendamata6, jäävad 

keskuste lähialal 
paiknevad väärtuslikud 

põllumajandusmaad 
tõenäoliselt 

põllumajanduslikuks 
kasutuseks 

Ettevõtlusalade laiendamine 
keskustes võib kaasa tuua 

teatud määral väärtuslike 
põllumajandusmaade 

vähenemise.  

Juhuslik arendamine võib 
tekitada alasid, kus 

põllumajanduslik tegevus 
ei ole enam võimalik. 

Kultuurikeskkonna 
säilimist tagavad 

vastavale keskuse 
tasemele omased 

kultuuriasutused. Kuna 

keskusi eeldatavalt ei 
laiendada, ei ole ette näha 

mõju väärtuslikele 

Kultuurikeskkonna säilimise 
tagavad keskuste tasemele 

vastavad kultuuriasutused, 
kuid keskusi nähakse ka 

kohtadena, kuhu ei koondu 

vaid riigi-omavalitsuse 
rahastusel baseeruvad 

kultuuriasutused, vaid ka nt 

Olemasolevates 
keskustes toimivad 

senised kultuuriasutused, 
kuid pikaajalises 

perspektiivis ei ole 

analüüsitud ja tagatud 
nende elujõulisus 

                                                 
6 Alternatiivi puhul ei ole siiski võimalik välistada juhuslikku arendamist või keskuste laienemist, mistõttu halvemal juhul võivad rakenduda ka 0-alternatiivis toodud 
mõjud. 
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maastikele või 

kaitsealustele objektidele. 

loomemajanduslikud 

ettevõtted, galeriid jms. 

KOKKUVÕTE Alternatiivi mõju 

inimkeskkonnale võib 
lugeda pigem positiivseks, 

kuna 
rahvastikuprognoosile 

tuginev süsteemne 
lähenemine annab 

küllaltki tõenäolise pildi 

teenuste pakkumise 
võimalustest praegu ja 

tulevikus, ning seeläbi ka 
elukvaliteedi säilimise. 

 
Antud alternatiivi kaudu ei 

ole võimalik prognoosida 
otseselt positiivset mõju 

ettevõtluskeskkonna 
paranemisele, teenuste 

olemasolu soodustab seda 
kaudselt. 

Kultuurikeskkonnale on 
mõju pigem positiivne – 

tagatakse esmavajalike 

kultuuriasutuste 
olemasolu; maastikupildis 

säilivad väärtustatud alad 
ja objektid. 

Alternatiivi mõju 

inimkeskkonnale võib lugeda 
positiivseks: alternatiiv 

käsitleb keskust 
mitmekülgsemana, mistõttu 

on võimalik tagada ka elanike 
erinevate vajaduste 

rahuldamine. Kuna keskus on 

tõmbekohaks erinevatele 
funktsioonidele, on mõju 

positiivne nii ettevõtlus- kui 
kultuurilisele keskkonnale. 

 
Keskuste ruumilisel 

laienemisel võib olla vähene 
negatiivne mõju väärtuslike 

põllumajandusmaade 
vähenemise tõttu. Samas, 

alade väljaarendamisel ja 
uute töökohtade tekkel on 

positiivne mõju nii 
elanikkonna sotsiaalsele kui 

majanduslikule. 

Alternatiivi mõju on 

pigem negatiivne: kuna 
edasine areng toimub 

sporaadiliselt keskse 
lähenemisviisita, on 

tõenäoline maakonna 
kasvavalt ebaühtlane 

areng, mis tõenäoliselt 

võib suurendada 
ääremaastumist ning 

piirkondlikult halvendada 
elukvaliteeti. 
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3.1.4 Planeeringus aluseks oleva stsenaariumi valimine 

 

Arengustsenaariumite võrdlusel ilmneb, et süsteemne lähenemine 
keskuste määramisel on igal juhul eelistatud 0-stsenaariumile ehk 

olukorrale, kus planeeringut ellu ei viida. 

Alternatiivi 1 ja 2 vahelises võrdluses ilmneb, et kuigi alternatiivi nr 1 

puhul ilmneb vähem võimalikke negatiivseid mõjusid, on alternatiiv siiski 
ühekülgne, kuna see käsitab keskust vaid teenuse pakkumise 

asukohana, mitte mitmekülgsete funktsioonidega keskusena. Alternatiivi 

1 puhul ilmnevad varjatud/kaudsed mõjud, mis võivad sarnaneda 
alternatiivis 2 toodud negatiivsete keskkonnamõjudega, aga ka 

alternatiivis 0 toodud ebasoodsate arengutega. 

Eeltoodud võrdleva analüüsi tulemusena on maakonnaplaneeringu aluseks 

oleva arengustsenaariumina eelistatud  alternatiiv 2, seda järgmistel 
põhjustel: 

 Keskuse mõiste tähistab mitmekülgsust, keskus on multifunktsionaalne ja 

võimalikule sünergiale toetuv tõmbepunkt; 

 Alternatiiv 2 võimaldab selgemalt ette näha võimalikke mõjusid, alternatiiv 1 

puhul jääb ebaselgeks töökohtade (sh nt ettevõtlusalade) edasine 

areng/paiknemine; 
 Alternatiiv 2 arvestab enam regionaalsete vajadustega ning vajaduste-

võimalustega suunata erinevate piirkondade arengut ka regionaalpoliitiliste 

meetmete kaudu. Alternatiiv 1 viitab pigem status quo säilitamisele, nn 

minimaalse programmi täitmisele, kus keskustes tagatavate teenuste hulk on 

otseselt seotud rahvastikuprognoosiga. 

 

 

3.2 Ida-Virumaa maakonnaplaneeringu raames teostatavate 

asukohavalikute alternatiivid: Eesti-Balti 330kV õhuliini 
trassikoridor 

3.2.1 Alternatiivide kujunemine ja võrdlemise metoodika 

330kV õhuliini ja selle trassikoridori olemus 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu raames kavandatakse uue 330kV õhuliini 

rajamiseks vajaliku trassikordori asukoht. Trassikoridor ühendab Eesti 
Elektrijaama 330kV alajaama Vaivara vallas Auvere külas ning Balti 330kV 

alajaama Narva linnas Elektrijaama tee 29 (vt asukohti järgneval 
joonisel). Uue õhuliini rajamise eesmärgiks on Roheline Energia AS 

1000MW tuulepargi ühendamine Eesti Elektrijaama 330kV alajaamaga. 
Rajatav ligikaudu 22 km pikkune 330kV õhuliin hakkaks paiknema kahe 

omavalitsuse territooriumil (Vaivara vald ja Narva linn). 
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Joonis 1. Maa-ala joonobjekti kavandamiseks 

330kV õhuliini trassikoridori laiuseks on arvestatud 100 m, mis hõlmab 

õhuliini kaitsevööndit (40 m mõlemal pool liini telge) ning puhverala 

ulatusega 20 m. Vajadusel on võimalik projekteerimisel elektriliini koos 
kaitsevööndiga puhverala ulatuses nihutada. 

Vajadusel rajatakse liini ehitamise ajal ajutised juurdepääsuteed 
mastiplatsideni, juurdepääsuteed võivad ulatuda ka väljapoole 

trassikoridori ala. 

Peamisteks õhuliini rajamisega kaasnevateks piiranguteks on maavajadus 

liini rajamiseks (mastide alune maa) ning tegevuspiirangud liini 
kaitsevööndis. Hetkel kehtiva korra kohaselt on õhuliini kaitsevööndis 

keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, põhjustada oma 
tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul 

viisil olukorda, mis võib ohustada inimest, vara või keskkonda, samuti 
korraldada kõrgepingepaigaldise õhuliini kaitsevööndis massiüritusi7. Liini 

alt eemaldatakse puud ja võsa, kasvama võivad jääda madalakasvulised 
liigid, nt kadakas ja kibuvits vmt. 

Kõrgepinge õhuliini üldised parameetrid: 
- Kasutatavate mastide kõrgus võib ulatuda maksimaalselt 45 meetrini; 

- Liini ehitamisel on eelistatud vabalt seisvate torumastide kasutamine; 

- Optimaalseim visangu pikkus on 350-400 m, maksimaalselt kasutatakse kuni 500 

m pikkust visangut. 

                                                 
7 Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 

26.03.2007 nr 19 
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Joonis 2. Näide kõrgepingeliinist. Foto allikas: elering.ee 

 

Alternatiivide kujunemine 

Kavandatava kõrgepinge õhuliini trassialternatiivid põhinevad eesmärgil 

leida sobiv paigutus olemasolevate elamute ja suvilaalade suhtes. 
Peamisteks valikuteks on möödumine Arumäe aiandusühistust kas põhja 

või lõuna poolt ning kaks põhimõttelist valikut liini paigutamiseks Ivuška 
aiandusühistu suhtes. Arumäe aiandusühistust lääne pool kuni Auvere-

Musta teeni on kaalumisel elektriliini paigutamine kas põhja või lõuna 

poole Narva-Auvere kõrvalmaanteed (tee nr 13109). Auvere-Musta teest 
lääne pool alternatiivsed valikud puuduvad. Alternatiivide põhimõtteline 

kulgemine on näha allpool joonisel 3 (ptk 3.2.2.). 

Võrdlemise metoodika 

Eesti-Balti 330kV õhuliini trassikoridori alternatiivsete asukohtade 
võrdlemisel kasutati nn mitme kriteeriumi analüüsi (ka multikriteeriumi 

analüüs). Mitme kriteeriumi analüüs on kvalitatiivne analüüsimeetod, mida 
kasutatakse eelkõige olukorras, kus eeldatav lahendus peab vastama 

samaaegselt mitmele eesmärgile. Lahendusvariante analüüsitakse 
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eesmärkidest lähtuvate kriteeriumite alusel, mis on süstematiseeritud 
selgeks raamistikuks. 

Käesoleval juhul töötati analüüsis kasutatavad kriteeriumid välja 
juhtumipõhiselt, st tuginedes kõrgepinge õhuliini olemusele (vt selgitust 

ptk 3.2.1) ning selle rajamisega kaasnevatele võimalikele mõjudele KeHJS 
kohaste mõjuvaldkondade lõikes. Kriteeriumite väljatöötamisel lähtuti 

põhimõttest, et alternatiivide võrdlemine annab sisulise tulemuse eelkõige 
selliste kriteeriumite puhul, mille osas võib eeldada mõju avaldumist ning 

erinevuste välja joonistumist erinevate alternatiivide korral. Allpool on 

tabelis 5 esitatud lühike ülevaade võrdluskriteeriumite väljatöötamisele 
eelnenud analüüsi tulemustest. 

Lisaks KeHJS põhiselt välja töötatud võrdluskriteeriumitele on 
trassialternatiive võrreldud ka maksumuse ja tehnilise otstarbekuse 

seisukohalt, arvestades, et: 

1. liini hoolduskulud on madalamad põllumaal võrreldes metsamaaga ning 

olemasolevate teede läheduses;  

2. tehniliselt otstarbekam on võimalikult sirge (st võimalikult vähese 

nurgamastide vajadusega) liini rajamine; 

3. nõrga kandevõimega pinnas toob kaasa lisakulud rajamisel; 

4. lisakulud toovad kaasa lõikumised raudteede ja maanteedega, mis 
nõuavad kõrgemaid gabariite. 

Kaaluti kohalikele arenguplaanidele vastavuse kriteeriumi lisamist, kuid 
ühegi trassivariandi puhul ei ilmnenud vastuolu kohalike arenguplaanidega 

omavalitsuste üldplaneeringute põhjal, mistõttu antud kriteeriumi lisamine 

ei osutunud otstarbekaks. 

Trassivariantide võrdlus välja töötatud kriteeriumite lõikes on esitatud 

tabelina peatükis 3.2.3. Iga kriteeriumi lõikes on esitatud variantide 
paremusjärjestus, eelistuste järjekord on märgitud tabelis iga kriteeriumi 

puhul. Koondhinnangu andmisel annab iga esimene eelistus arvestuslikult 
1, teine eelistus 2 jne hindepunkti; kokkuvõttes on eelistatuim variant, 

mis kogub kõige väiksema hindepunktide summa. Olukordades, kus 
mõnede trassivariantide vahel erinevus puudub, on neid käsitletud 

võrdsena (nt esimene-teine, teine-kolmas jne eelistus) ning antud 
võrdsetele trassivariantidele võrdselt punkte, arvestades vähima võimaliku 

summaga (nt teine-kolmas eelistus puhul kummalegi 2 hindepunkti). 
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Tabel 5. Kokkuvõte võrdluskriteeriumite väljatöötamisele eelnenud analüüsist 

KeHJS 
kohane 

mõjuvaldkond 

Sisuline analüüs Valdkonna kajastamine/ 
mittekajastamine võrdluskriteeriumina 

1. Inimese 

tervis ja 
sotsiaalsed 

vajadused 

Kõrgepinge õhuliini puhul võib antud 

valdkonnas lugeda oluliseks ohuks võimalikke 
õnnetusi liinidega ning elektromagnetvälja ja 

müra mõju tervisele. Ohutuse tagamiseks on 
kehtestatud õhuliini kaitsevöönd (antud juhul 

40+40 m). Elektromagnetvälja mõju osas 

tervisele on uuringute tulemused lahknevad, 
kuid piisavaks kauguseks kõrgepingeliinist 

võib lugeda distantsi, mille puhul sarnaneb 
liini poolt tekitatava elektromagnetvälja 

tugevus tavapärase majapidamise omaga (ca 
70 m) 8. 

Tartu-Viljandi-Sindi 110 kV liini 
rekonstrueerimine 330/110 kV liiniks projekti 

keskkonnamõju hindamise9 tulemustest 
nähtub, et  väljaspool kaitsevööndit on 

elektromagnetvälja tasemed tunduvalt 
väiksemad lubatud piirväärtustest. 

Elektriliinide müra Eestis normeeritud ei ole. 
Kasutades tööstusettevõtetele määratud 

müra ekvivalenttasemeid olemasolevatel 

aladel, on Terviseameti Kesklabori 

Kajastatakse; kriteeriumid: 

1. hoonete arv liini trassikoridori alal ning  

2. eluhoonete arv 100+100 m vööndis. 

Trassivariantide vahel esineb erinevusi 
paiknemises hoonete, sh eluhoonete suhtes. 

                                                 
8 http://www.mcw.edu/radiationoncology/ourdepartment/radiationbiology/Power-Lines-and-Cancer-FAQs.htm 
9 AS Maves, 2007, töö nr 6025 
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füüsikalabori mõõtmistulemuste põhjal 

Aruküla alajaamas10 võimalik välja tuua, et 
liini kaitsevööndi ulatusega (40 m) on tagatud 

päevaste taotlustasemete täitmine, kuid 
probleeme võib esineda I ja II kategooria 

aladel kehtivate öiste taotlustasemete 
ületamisega. 

2. Inimese vara Inimese vara mõjutab õnnetuse oht (vt 1. 
mõjuvaldkonda), kuid samuti ajutiste 

juurdepääsuteede rajamine, raadamistööd 

metsamaal ning mastide jaoks vajaliku maa-
ala hõivamine, kokkuvõttes – muutused ja 

piirangud võrreldes senise maakasutusega. 

Kajastatakse; kriteeriumid: vt kriteerium 1;  

3. eramaaomanike hulk trassil ning osakaal 

trassist, arvestades sh kattuvust 

olemasolevate kaitse- jm 
piiranguvöönditega. 

Trassivariantide vahel esineb erinevusi 
läbitavate eramaade hulga osas. 

3. Bioloogiline 
mitmekesisus, 

populatsioonid, 
taimed, loomad 

Loomade liikumist õhuliini rajamine otseselt 
ei takista, ajutine häiring loomadele võib 

esineda ehitustööde ajal. Õhuliinid on 
ohtlikud lindudele, kes õhku tõustes ja 

maandudes ei pane liine tähele ning võivad 
nende tõttu hukkuda. Liini rajamine mõjutab 

taimkatet liini piirkonnas, kuivõrd liini alune 

hoitakse kõrgematest puudest ja võsast 
puhas. Raadamine ja pidev hooldus muudab 

kooslusi mõjutataval alal. Looduskeskkonda 
käsitledes tuleb tähelepanu pöörata eelkõige 

kaitstavatele liikidele ja aladele. 

Kajastatakse osaliselt; kriteerium: 

4. raadamist vajava metsa pindala. 

Eeldatavalt puudub trassivariantide vahel 
oluline erinevus seoses linnustikule avalduva 

mõjuga. 

Trassivariantide piirkonda ei jää kaitstavaid 

objekte, alasid ega kaitsealuste liikide 

elupaiku; erinevused paiknemise osas 
rohevõrgustiku suhtes puuduvad.  

Trassivariantide vahel esineb tõenäoliselt 
erinevus täiendavate alade raadamise 

                                                 
10 Terviseameti Kesklabori füüsikalabori müra mõõtmise aruanne 6/4-6-2/1004, 29.09.2014 
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vajaduse osas, mis mõjutab taimestikku neil 
aladel. 

4. Pinnas Peamine õhuliini rajamisega kaasneda võiv 

mõju on pinnase tihendamine seoses 
kandemastide paigaldamisega ning 

ehitusaegse masinate liikumisega. Maardlaid 
trassivariantide piirkonnas ei ole. 

Kajastatakse; kriteerium: 

5. raskesti läbitavate pinnaste (soomullad, 
turvastunud mullad) osakaal. 

Trassivariantide vahel esineb eeldatavalt 
mõningane erinevus läbitava pinnase osas. 

5. Veekvaliteet Õhuliini rajamine ei mõjuta otseselt 
veekvaliteeti. 

Ei kajastata. 

6. Õhukvaliteet Õhuliini rajamine ei mõjuta otseselt 

õhukvaliteeti. 

Ei kajastata. 

7. Kliima-

muutused 

Kuivõrd õhuliini rajamise eesmärgiks on 

tuuleelektrijaama lisamine võrku, kaasneb 
sellega üldisel tasandil positiivne mõju. 

Ei kajastata, kuivõrd erinevused 

trassivariantide lõikes puuduvad. 

8. Kultuuri-

pärand 

Kultuurimälestisi trassivariantide piirkonnas ei 

ole, samuti mitte väärtuslikke maastikke. 
Mõju võib avalduda 

pärandkultuuriobjektidele, juhul kui need 
jäävad ehitustööde piirkonda või satuvad 

ebasobivasse konteksti. 

Kajastatakse; kriteerium: 

6. pärandkultuuri objektide arv trassikoridori 
alal. 

Eeldatavalt esineb trassivariantide vahel 
erinevusi. 

9. Maastik Väärtmaastikke trassivariantide piirkonnas 
määratletud ei ole. Maastikupildis üldiselt 

saab sobilikumaks lugeda rajatavale õhuliinile 
sarnast visuaalset fooni (nt olemasolevad 

liinid vm tööstuslik ilme). 

Kajastatakse; kriteerium: 

7. rajatava õhuliiniga sarnaste elementide 

esinemine maastikus, kattuvuse osakaal. 

10. Jäätmeteke Õhuliini rajamine ei mõjuta 

jäätmetekkeprotsesse laiemalt. 

Ei kajastata. 
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3.2.2 Alternatiivide kirjeldus 

Alternatiivide põhimõttelist kulgemist kajastab joonis 3. Erinevate 

alternatiivide visuaalse eristamise tõttu võivad asukohad joonisel olla veidi 
nihkes võrreldes tegeliku paigutusega, millega on arvestatud võrdlemisel. 

Alternatiiv 1 – möödub Ivuška aiandusühistust suhteliselt kaugemalt ning 
jõuab Narva-Auvere kõrvalmaanteeni (tee nr 13109) Narva linna piirile 

ligikaudu 1 km lähemal, võrreldes alternatiividega 3 ja 4. Kulgeb põhja 
pool Narva-Auvere kõrvalmaanteed, sarnaselt alternatiiviga 4, möödub 

Arumäe aiandusühistust lõuna poolt. Läänepoolses osas kattub alternatiiv 

1 suuresti alternatiiviga 4, lühemas ulatuses alternatiividega 2 ja 5. 

Alternatiiv 2 – möödub Ivuška aiandusühistust suhteliselt kaugemalt ning 

jõuab Narva-Auvere kõrvalmaanteeni (tee nr 13109) Narva linna piirile 
ligikaudu 1 km lähemal, võrreldes alternatiividega 3 ja 4. Pöördub Narva-

Auvere kõrvalmaantee ääres loode suunas ning ühineb olemasoleva 
kõrgepingeliini trassiga selle lõikumiskohal Narva-Arumäe 

kõrvalmaanteega (tee nr 13148). Möödub Arumäe aiandusühistust põhja 
poolt, kulgeb piki olemasoleva kõrgepingeliini trassi ning samas sihis kuni 

Narva-Auvere kõrvalmaanteeni uuesti ning edasi paralleelselt maanteega 
sellest põhja pool. Ühtib lõiguti alternatiividega 1 (idapoolseimal lõigul 

ning läänepoolseimal lõigul), 4 (läänepoolseimal lõigul) ning 5 (kogu 
ulatuses, välja arvatud idapoolseim lõik). 

Alternatiiv 3 – möödub Ivuška aiandusühistust suhteliselt lähemalt ning 
jõuab Narva-Auvere kõrvalmaanteeni (tee nr 13109) Narva linna piirist 

ligikaudu 1 km kaugemal, võrreldes alternatiividega 1 ja 2. On 

idapoolseimal lõigul kattuv alternatiiviga 4, kuid erinevalt alternatiivist 4 
ületab Narva-Auvere kõrvalmaantee ning kulgeb sellest lõuna pool 

paralleelselt teega. Alternatiiv 3 on põhimõtteliselt sarnane alternatiiviga 
4, nendevaheliseks erinevuseks on kulgemine erineval pool maanteed. 

Alternatiiv 4 – möödub Ivuška aiandusühistust suhteliselt lähemalt ning 
jõuab Narva-Auvere kõrvalmaanteeni (tee nr 13109) Narva linna piirist 

ligikaudu 1 km kaugemal, võrreldes alternatiividega 1 ja 2. On 
idapoolseimal lõigul kattuv alternatiiviga 3, kuid erinevalt alternatiivist 3 ei 

ületa Narva-Auvere kõrvalmaanteed, vaid kulgeb sellest põhja pool 
paralleelselt teega. Alternatiiv 4 on põhimõtteliselt sarnane alternatiiviga 

3, nendevaheliseks erinevuseks on kulgemine erineval pool maanteed. 

Alternatiiv 5 – möödub Ivuška aiandusühistust suhteliselt lähemalt, 

pöördudes loodesse enne Narva-Auvere kõrvalmaanteeni (tee nr 13109) 
jõudmist, ühinedes olemasoleva kõrgepingeliini trassiga selle 

lõikumiskohal Narva-Arumäe kõrvalmaanteega (tee nr 13148), sarnaselt 

alternatiivile 2. ). Möödub Arumäe aiandusühistust põhja poolt, kulgeb piki 
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olemasoleva kõrgepingeliini trassi ning samas sihis kuni Narva-Auvere 
kõrvalmaanteeni ning edasi paralleelselt maanteega sellest põhja pool. 

Alternatiiv 5 on kattuv alternatiiviga 2, välja arvatud idapoolseimal lõigul. 
Ühtib lõiguti alternatiividega 3 ja 4 (idapoolseimal lõigul) ning 1 

(läänepoolseimal lõigul). 

0-alternatiiv – olukorda juhul, kui täiendavat kõrgepinge õhuliini ei rajata, 

on kirjeldatud alternatiivide võrdluses erinevate kriteeriumite lõikes (ptk 
3.2.3) ning planeeringus aluseks oleva trassivariandi valiku juures (ptk 

3.2.4). 

 
Joonis 3. Kõrgepingeliini trassialternatiivide põhimõtteline kulgemine  
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3.2.3 Alternatiivide võrdlus 

Tabel 6. Joonobjekti alternatiivide võrdlus 

Kriteerium / 
Alternatiiv 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2 Alternatiiv 3 Alternatiiv 4 Alternatiiv 5 0-alternatiiv (võrdluses 

ei hinnata) 

1. Hoonete arv 
liini 

trassikoridori 
alal 

6, neist 4 ei 
asu 

olemasoleva
s olukorras 

üheski 

kaitsevöönd
is 

Kolmas 
eelistus, 3 

hindepunkti 

3, neist 3 ei 
asu 

olemasoleva
s olukorras 

üheski 

kaitsevöönd
is 

Teine 
eelistus, 2 

hindepunkti 

18, neist 18 
ei asu 

olemasoleva
s olukorras 

üheski 

kaitsevöönd
is 

Viies 
eelistus, 5 

hindepunkti 

13, neist 11 
ei asu 

olemasoleva
s olukorras 

üheski 

kaitsevöönd
is 

Neljas 
eelistus, 4 

hindepunkti 

2, neist 2 ei 
asu 

olemasoleva
s olukorras 

üheski 

kaitsevöönd
is 

Esimene 
eelistus, 1 

hindepunkt 

Potentsiaalselt 
inimese tervist ja 

heaolu mõjutavate 
objektide mõjualasse 

ei satu täiendavaid 

hooneid; inimese 
varale ei avaldu 

täiendavaid 
mõjutegureid. 

2. Eluhoonete 

arv 100+100 m 
vööndis 

6, neist 5 ei 

asu 
olemasoleva

s olukorras 
üheski 

kaitsevöönd

is 
Kolmas-

neljas 
eelistus, 3 

hindepunkti 

1, neist 1 ei 

asu 
olemasoleva

s olukorras 
üheski 

kaitsevöönd

is 
Esimene 

eelistus, 1 
hindepunkt 

6, neist 6 ei 

asu 
olemasoleva

s olukorras 
üheski 

kaitsevöönd

is 
Viies 

eelistus, 5 
hindepunkti 

6, neist 5 ei 

asu 
olemasoleva

s olukorras 
üheski 

kaitsevöönd

is 
Kolmas-

neljas 
eelistus, 3 

hindepunkti 

2, neist 2 ei 

asu 
olemasoleva

s olukorras 
üheski 

kaitsevöönd

is 
Teine 

eelistus, 2 
hindepunkti 

Potentsiaalselt 

inimese tervist ja 
heaolu mõjutavate 

objektide mõjualasse 
ei satu täiendavaid 

eluhooneid. 

3. 

Eramaaomanike 

Kokku 16 

eraomanikk

Kokku 8 

eraomanikk

Kokku 14 

eraomanikk

Kokku 17 

eraomanikk

Kokku 9 

eraomanikk

Täiendavaid 

kitsendusi 
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arv trassil ning 
osakaal trassil, 

arvestades sh 
kattuvust 

olemasolevate 

kaitse- jm 
piiranguvööndit

ega. 

u; 18,27 ha 
ulatuses 

asub  
trassikorido

r 

eramaadel, 
sellest 9,42 

ha 
väljaspool 

olemasoleva
id 

kaitsevöönd
eid 

Teine 
eelistus, 2 

hindepunkti 

u; 16,78 ha 
ulatuses 

asub 
trassikoridor 

eramaadel, 

sellest 
12,25 ha 

väljaspool 
olemasoleva

id 
kaitsevöönd

eid 
Esimene 

eelistus, 1 
hindepunkt 

u; 27,08 ha 
ulatuses 

asub 
trassikorido

r 

eramaadel, 
sellest 

15,75 ha 
väljaspool 

olemasoleva
id 

kaitsevöönd
eid 

Viies 
eelistus, 5 

hindepunkti 

u; 20,54 ha 
ulatuses 

asub 
trassikorido

r 

eramaadel, 
sellest 

11,69 ha 
väljaspool 

olemasoleva
id 

kaitsevöönd
eid 

Neljas 
eelistus, 4 

hindepunkti 

u; 18,88 ha 
ulatuses 

asub 
trassikoridor 

eramaadel, 

sellest 
14,35 ha 

väljaspool 
olemasoleva

id 
kaitsevöönd

eid 
Kolmas 

eelistus, 3 
hindepunkti 

maaomanike jaoks ei 
teki ning varale 

täiendavaid 
mõjutegureid ei 

avaldu. 

4. Kasvava 
metsa pindala 

põhikaardi järgi 
(potentsiaalne 

raadamine) 

Trassikorido
ris kasvavat 

metsa 
87,66 ha. 

Kolmas 
eelistus, 3 

hindepunkti 

Trassikorido
ris kasvavat 

metsa 
93,82 ha. 

Viies 
eelistus, 5 

hindepunkti 

Trassikorido
ris kasvavat 

metsa 
84,29 ha. 

Esimene 
eelistus, 1 

hindepunkt 

Trassikorido
ris kasvavat 

metsa 
85,61 ha. 

Teine 
eelistus, 2 

hindepunkti 

Trassikorido
ris kasvavat 

metsa 
91,67 ha. 

Neljas 
eelistus, 4 

hindepunkti 

Täiendavate alade 
raadamise vajadust 

ei teki. 

5. Pehme 

pinnasega alad 

12,80 ha 

Esimene-

teine 
eelistus, 1 

hindepunkt 

15,96 ha 

Kolmas-

neljas 
eelistus, 3 

hindepunkti 

19,02 ha 

Viies 

eelistus, 5 
hindepunkti 

12,80 ha 

Esimene-

teine 
eelistus, 1 

hindepunkt  

15,96 ha 

Kolmas-

neljas 
eelistus, 3 

hindepunkti 

Pinnase tihendamise 

vajadust 

täiendavatel aladel ei 
esine. 

6. 

Pärandkultuuri 

2 

Neljas-viies 

1 

Esimene-

1 

Esimene-

2 

Neljas-viies 

1 

Esimene-

Potentsiaalseid 

lisamõjutusi 
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objektide arv 

liini 
trassikoridoris 

eelistus, 4 

hindepunkti 

kolmas 

eelistus, 1 
hindepunkt 

kolmas 

eelistus, 1 
hindepunkt 

eelistus, 4 

hindepunkti 

kolmas 

eelistus, 1 
hindepunkt 

pärandkultuuriobjekt

idele ei teki. 

7. Rajatava 
õhuliiniga 

sarnaste 
elementide11 

esinemine 
maastikus, 

kattuvuse 

osakaal 

Kattuvus 
läänepoolsel 

lõigul, 
sarnane 

alternatiivig
a 4 

Kolmas-

neljas 
eelistus, 3 

hindepunkti 

Kattuvus 
suhteliselt 

kõige 
pikem, 

sarnane 
alternatiivig

a 5 

Esimene-
teine 

eelistus, 1 
hindepunkt 

Kattuvus 
puudub 

Viies 
eelistus, 5 

hindepunkti 

Kattuvus 
läänepoolsel 

lõigul, 
sarnane 

alternatiivig
a 1 

Kolmas-

neljas 
eelistus, 3 

hindepunkti 

Kattuvus 
suhteliselt 

kõige 
pikem, 

sarnane 
alternatiivig

a 2 

Esimene-
teine 

eelistus, 1 
hindepunkt 

Täiendava visuaalse 
reostuse ohtu ei teki. 

8. Maksumus Metsamaa 
osakaal 20 

% 
Olemasolev

ate teede 
suhtes 

suhteliselt 

soodsamalt 
paiknev, 

sarnasel 
variantidele 

3 ja 4 
Raskesti 

Metsamaa 
osakaal 46 

% 
Olemasolev

ate teede 
suhtes 

suhteliselt 

ebasoodsam
alt paiknev, 

sarnaselt 
variandile 5 

Raskesti 
läbitava 

Metsamaa 
osakaal 23 

% 
Olemasolev

ate teede 
suhtes 

suhteliselt 

soodsamalt 
paiknev, 

sarnasel 
variantidele 

1 ja 4 
Raskesti 

Metsamaa 
osakaal 21 

% 
Olemasolev

ate teede 
suhtes 

suhteliselt 

soodsamalt 
paiknev, 

sarnasel 
variantidele 

1 ja 3 
Raskesti 

Metsamaa 
osakaal 47 

% 
Olemasolev

ate teede 
suhtes 

suhteliselt 

ebasoodsam
alt paiknev, 

sarnaselt 
variandile 2 

Raskesti 
läbitava 

- 

                                                 
11 Sarnaste elementidena on käsitletud kõrgepinge õhuliine, kuid mitte keskpinge õhuliine, kuivõrd viimased on maastikus visuaalselt hinnanguliselt vähem 
dominantsed. 
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läbitava 
pinnasega 

ala 12,80 
ha 

Lõikumisi 

maanteega 
2 

Trassi 
pikkus 

13,12 km 
Esimene 

eelistus, 1 
hindepunkt 

pinnasega 
ala 15,96  

ha 
Lõikumisi 

maanteega 

2 
Trassi 

pikkus 
14,55 km 

Neljas-viies 
eelistus, 4 

hindepunkti 

läbitava 
pinnasega 

ala 19,02 
ha 

Lõikumisi 

maanteega 
2 

Trassi 
pikkus 

13,08 km 
Kolmas 

eelistus, 3 
hindepunkti 

läbitava 
pinnasega 

ala 12,80 
ha 

Lõikumisi 

maanteega 
2 

Trassi 
pikkus 

13,12 km 
Teine 

eelistus, 2 
hindepunkti 

pinnasega 
ala 15,96 

ha 
Lõikumisi 

maanteega 

2 
Trassi 

pikkus 
14,30 km 

Neljas-viies 
eelistus, 4 

hindepunkti 

9. Tehniline 

otstarbekus 

Pöörangute 

arv 3 
Esimene-

kolmas 
eelistus, 1 

hindepunkti 

Pöörangute 

arv 4 
Neljas-viies 

eelistus, 4 
hindepunkti 

Pöörangute 

arv 3 
Esimene-

kolmas 
eelistus, 1 

hindepunkti 

Pöörangute 

arv 3 
Esimene-

kolmas 
eelistus, 1 

hindepunkti 

Pöörangute 

arv 4 
Neljas-viies 

eelistus, 4 
hindepunkti 

- 

HINDEPUNKTE 

KOKKU 

21 22 31 24 23  
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3.2.4 Planeeringus aluseks oleva alternatiivi valimine 

 

Omavahel võrreldud trassialternatiividest said 1, 2, 4 ja 5 võrreldavalt 
sarnase hulga hindepunkte, märgatavalt ebasoodsamana eristus 

alternatiiv 3. 
 

Soodsaimaks osutunud, st kõige väiksema hindepunktide arvu kogunud, 
alternatiivi 1 peamiseks eeliseks on rajamise otstarbekus, kuid ka 

eraomandi ja hoonestuse suhtes on tegemist keskmise või keskmisest 

soodsama valikuga. Eluhoonete suhtes, arvestades võimalikku 
elektromagnetvälja mõju ning öiseid taotlustasemeid kohati ületada võivat 

müra, oleksid soodsamad valikud alternatiivid 2 ja 5. Kõne all on küll vaid 
üksikud majapidamised, kuid kuna alternatiiv 2 osutus hindepunktide 

koguarvult teiseks eelistuseks kokkuvõttes, on KSH poolne soovitus 
valida planeeringus aluseks alternatiiv 2 eeldusel, et majanduslikud 

ja tehnilised kaalutlused seda võimaldavad. 
 

Alternatiivide võrdluses ei hinnatud võrdsena 0-alternatiivi ehk 
olemasoleva olukorra säilimist. Vahetu trassiäärse elukeskkonna ning 

muude trassi rajamisega kaasnevate võimalike mõjude suhtes oleks 
eeldatavalt soodsam olemasoleva olukorra säilimine. Samas, hinnates 

üldisemal tasandil, on uue trassi rajamise eesmärk – tuulikupargi 
ühendamine üldisesse energiavõrku – kooskõlas säästva arengu ja 

keskkonnahoiu põhimõtetega, võimaldades taastuvenergia osakaalu 

suurenemist Eesti energiapaketis. 

 

3.3 Ida-Virumaa maakonnaplaneeringu raames teostatavate 
asukohavalikute alternatiivid: Kohtla-Järve Oru linnaosa ja Jõhvi 

vaheline joogi- ja reoveetorustiku trassikoridor 

3.3.1 Alternatiivide kujunemine ja võrdlemise metoodika 

Kohtla-Järve ja Jõhvi vahelise joogi- ja reoveetorustiku ning selle 
trassikoridori olemus 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu raames kavandatakse asukoht Kohtla-
Järve Oru linnaosa ja Jõhvi vahelisele joogi- ja reoveetorustiku 

trassikoridorile. Torustiku rajamise eesmärgiks on tagada Kohtla-Järve 
Oru linnaosale nõuetekohane joogiveevarustus ja lahendada 

reoveepuhastus. Vee transportimiseks Ahtme-Kohtla-Järve magistraalist 
Oru puhtavee mahutitesse tuleb rajada veetorustik koos reovee 

survetorustikuga, mille kogupikkus on ~7.7 km. Torustike liitumispunkt 

magistraalidega Jõhvis on Malmi tänava ja raudtee vahelisel ala Malmi 
tänav 8T juures. Torustike liitumispunkt Orus on likvideeritav 
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puurkaevpumpla nr 4 Männi tn 5c ja selle läheduse paiknev 
rekonstrueeritav reoveepumpla. 

Rajatava veetorustiku läbimõõt on 110 mm ja kanalisatsioonitorustikul 
160 mm. Mõlemad on survetorud ja paigaldatakse ühte kaevikusse 

samale sügavusel, ca 1,8 m maapinnast. 

Peamisteks joogi- ja reoveetorustiku rajamisega kaasnevateks 

piiranguteks on maavajadus trassi rajamiseks ja tegevuspiirangud trassi 
kaitsevööndis. Trassikoridori laiuseks on Ida-Viru maakonnaplaneeringus 

arvestatud 30 m, trassikoridor hõlmab torustiku rajamiseks vajaliku maa-

ala, kaitsevööndi torustiku telgjoonest 2 m kummalegi poole, hooldustee 
(juhul, kui selle rajamine on vajalik, st neil lõikudel, kus ei ole võimalik 

kasutada olemasolevaid teid hooldusteena) ning puhverala võimalike 
nihutuste tarvis. Trassi asukoha nihutamise vajadus võib tekkida näiteks 

hilisema projekteerimise käigus, tulenevalt olemasoleva olukorra 
täpsustustest vmt. Rajamise järgselt seab tegevuspiiranguid 2 m laiune 

kaitsevöönd torustiku telgjoonest mõlemale poole (kokku 4 m laiune 
koridor). Piirangud on sätestatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

seaduses12; peamiseks eesmärgiks on hoiduda tegevustest, mis võiksid 
trasse kahjustada (nt juurdepääsu sulgemine, puude istutamine, 

süvendamine jm seaduses nimetatu) ning seaduses märgitud juhtudel 
kooskõlastada tegevus trasside omanikuga. 

Alternatiivide kujunemine 

Alternatiivide väljakujundamise üheks prioriteediks on paigutada rajatava 

torustiku trassid samale alale olemasolevate kommunikatsioonide 

trassidega. Selle eesmärgiks oli vähendada mõjusid keskkonnale ning 
samas ka kulusid trasside hooldamisele. Samuti vähendab olemasolevate 

hooldusteede kasutamine rajamismaksumust. Lisaks on olemasolevate 
kommunikatsioonide valdajad teinud ka eelnevalt trassi valiku, mistõttu 

on valitud ehituslikult sobilikumad alad. Alternatiivide väljatöötamisel on 
jõutud kahe erineva variandini, ühel juhul kulgeb torustik suures osas 

raudtee äärsena, teisel juhul järgib elektriliinide kulgemist Oru ja Jõhvi 
vahel. Alternatiivide põhimõtteline kulgemine on näha joonisel 4 (ptk 

3.3.2). 

Võrdlemise metoodika 

Kohtla-Järve Oru linnaosa ja Jõhvi vahelise joogi- ja reoveetorustiku 
trassikoridori alternatiivsete asukohtade võrdlemisel kasutati nn mitme 

kriteeriumi analüüsi (ka multikriteeriumi analüüs). Mitme kriteeriumi 
analüüs on kvalitatiivne analüüsimeetod, mida kasutatakse eelkõige 

olukorras, kus eeldatav lahendus peab vastama samaaegselt mitmele 

eesmärgile. Lahendusvariante analüüsitakse eesmärkidest lähtuvate 
kriteeriumite alusel, mis on süstematiseeritud selgeks raamistikuks. 

                                                 
12 Vastu võetud 10.02.1999, vaadatud redaktsioon jõustunud 01.07.2014 
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Käesoleval juhul töötati analüüsis kasutatavad kriteeriumid välja 
juhtumipõhiselt, st tuginedes joogi- ja reoveetorustiku olemusele (vt 

selgitust käesoleva ptk algusest) ning selle rajamisega kaasnevatele 
võimalikele mõjudele KeHJS kohaste mõjuvaldkondade lõikes. 

Kriteeriumite väljatöötamisel lähtuti põhimõttest, et alternatiivide 
võrdlemine annab sisulise tulemuse eelkõige selliste kriteeriumite puhul, 

mille osas võib eeldada mõju avaldumist ning erinevuste välja 
joonistumist erinevate alternatiivide korral. Allpool on tabelis 7 esitatud 

lühike ülevaade võrdluskriteeriumite väljatöötamisele eelnenud analüüsi 

tulemustest. 

Lisaks KeHJS põhiselt välja töötatud võrdluskriteeriumitele on 

trassialternatiive võrreldud ka maksumuse seisukohalt, arvestades, et 1. 
eelistatavam on lühem trass; 2. eelistatavam on torustiku rajamine 

kõrgemal/kuivemal maal, mis tagab väiksemad rajamiskulud (vt 
kriteerium 2). Muude võimalike kriteeriumite (profiil, lõikumised 

vooluveekogudega jms) osas on trassialternatiivid suhteliselt sarnased ja 
selles osas alternatiive ei võrrelda. 

Kaaluti kohalikele arenguplaanidele vastavuse kriteeriumi lisamist, kuid 
kummagi trassivariandi puhul ei ilmnenud vastuolu kohalike 

arenguplaanidega omavalitsuste üldplaneeringute põhjal, mistõttu antud 
kriteeriumi lisamine ei osutunud otstarbekaks. 

Trassivariantide võrdlus välja töötatud kriteeriumite lõikes on esitatud 
tabelina peatükis 3.3.3. Iga kriteeriumi lõikes on esitatud variantide 

paremusjärjestus, eelistuste järjekord on märgitud tabelis iga kriteeriumi 

puhul. Koondhinnangu andmisel annab iga esimene eelistus arvestuslikult 
1, teine eelistus 2 jne hindepunkti; kokkuvõttes on eelistatuim variant, 

mis kogub kõige väiksema hindepunktide summa. Olukordades, kus 
trassivariantide vahel erinevus puudub, on neid käsitletud võrdsena (nt 

esimene-teine, teine-kolmas jne eelistus) ning antud võrdsetele 
trassivariantidele võrdselt punkte, arvestades vähima võimaliku summaga 

(nt teine-kolmas eelistus puhul kummalegi 2 hindepunkti). 
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Tabel 7. Kokkuvõte võrdluskriteeriumite väljatöötamisele eelnenud analüüsist 

KeHJS 
kohane 

mõjuvaldkond 

Sisuline analüüs Valdkonna kajastamine/ 
mittekajastamine 

võrdluskriteeriumina 

1. Inimese 

tervis ja 
sotsiaalsed 

vajadused 

Inimese tervise seisukohalt on vee ja- 

kanalisatsioonitorustiku väljaehitamine 
positiivse mõjuga: hetkel on Oru asumi 

joogivesi reostatud  benseeniga, mis on 
kantserogeenne aine. Oru ühendamine Jõhvi 

veetorustikuga tagab asumi elanikele tervisele 

ohutu ja nõuetekohase joogivee 
kättesaadavuse. 

Ei kajastata, kuivõrd erinevused 

trassivariantide lõikes puuduvad. 

2. Inimese vara Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamise mõju 
inimese varale võib tuleneda järgnevatest 

asjaoludest: eramaade läbimine ja 
trassikoridoris (kaevik + hooldetee) metsamaal 

raadamistööde teostamine. 

Ei kajastata, trassi alternatiivid ei läbi 
eramaid. 
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3. Bioloogiline 

mitmekesisus, 
populatsioonid, 

taimed, loomad 

Loomade liikumist maa-alused vee- ja 

kanalisatsioonitrassid ei takista, ajutine häiring 
loomadele võib esineda ehitustööde ajal. 

Trassi rajamine mõjutab taimkatet ja seetõttu 
ka loomade elupaiku, kuivõrd trassikoridor ja 

hoolduseks rajatav tee hoitakse kõrgematest 
puudest ja võsast puhas (hinnanguliselt 

maksimaalselt kuni 7-8 m lai13). Raadamine ja 
pidev hooldus muudab kooslusi mõjutataval 

alal. 

Trassivariantide piirkonda ei jää kaitstavaid 

objekte, alasid ega kaitsealuste liikide elupaiku; 
erinevused paiknemise osas rohevõrgustiku 

suhtes puuduvad (alternatiivid paiknevad pea 
kogu ulatuses rohevõrgustiku tuumalal). 

Kajastatakse; kriteerium: 

1. Kasvava metsa pindala (potentsiaalne 
raadamine) põhikaardi järgi. 

Trassivariantide vahel esineb tõenäoliselt 
erinevus täiendavate alade raadamise 

vajaduse osas, mis mõjutab taimestikku 
neil aladel. 

 

4. Pinnas Peamine vee- ja kanalisatsioonitrassi 

rajamisega kaasneda võiv mõju on pinnase 
tihendamine seoses hooldetee rajamisega ning 

ehitusaegse masinate liikumisega. Ehituslikult 
keerukam on trassi ja hooldetee rajamine 

raskesti läbipääsetavas pinnasega alale. Trass 
ise ei põhjusta muutusi pinnase veerežiimis 

jms. 

Lõunapoolne trassialternatiiv (alternatiiv 2) 

läbib Toila kohaliku tähtsusega savimaardla 1. 

Kajastatakse; kriteerium: 

2. raskesti läbitavate pinnaste (soomullad, 
turvastunud mullad) osakaal. 

 
3. Maardlate läbimine 

Trassivariantide vahel esineb erinevus 
maardlate läbimises. 

                                                 
13 Vastavalt 2005 vastu võetud Keskkonnaministri määrusele nr 76 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus järgi on kaitsevöönd kokku 4 m laiune. Lisaks on hooldustee 3,5 

m laiune. 
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plokki. Tegemist on keraamilise savi aktiivse 
reservvaruga. Maardla alal ei tohi takistada 

maavara väljakaevamist, seetõttu tuleb sinna 
rajamisel maavara eelnevalt ära kaevandada. 

Väljakaevandamine on eraldiseisev, aja- ja 

rahakulu suurendav protsess. 

5. Veekvaliteet Hetkel juhitakse Oru linnaosa reovesi 

biotiikidesse, mis ei taga nõuetele vastavat 
puhastustaset. Kanalisatsioonitrassi rajamine 

tagab reovee nõuetele vastava käitlemise ja 
seetõttu parandatakse vee kvaliteeti. 

Ei kajastata. Trassialternatiivide osas  

erinevused puuduvad. 

6. Õhukvaliteet Vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamine ei mõjuta 

otseselt õhu kvaliteeti. 

Ei kajastata. 

7. Kliima-

muutused 

Vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamine ei oma 

mõju kliimamuutustele 

Ei kajastata. 

8. Kultuuri-
pärand 

Kultuurimälestisi ega pärandkultuuriobjekte 
trassivariantide piirkonnas ei ole. 

Ei kajastata. 

9. Maastik Väärtuslikke maastikke trassivariantide 
piirkonnas määratletud ei ole. Maa siseselt 

paigaldatav vee- ja kanalisatsioonitrass 
maastikupilti ei muuda. 

Ei kajastata. 

10. Jäätmeteke Vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamisel on 

positiivne mõju. Hetkel juhitakse Oru linnaosa 
reovesi biotiikidesse, mis ei taga nõuetele 

vastavat puhastustaset. Trassi väljaehitamisel 
ühendatakse Oru linnaosa Ahtme-Kohtla-Järve 

joogivee magistraali ja reovee kollektoriga, 
mille tagajärjel reovee käitlus kaasajastatakse. 

Ei kajastata. Trassialternatiivide osas 

erinevused puuduvad. 
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3.3.2 Alternatiivide kirjeldus 

Alternatiivide põhimõttelist kulgemist kajastab joonis 4. Käsitletakse kahte 

võimalikku trassi asukohta. Mõlemad algavad Orus PK 4 Männi tn 5 ja 
olemasoleva reoveepumpla Männi tn 5c juurest ning kulgevad rööpselt 

olemasoleva survekanalisatsiooniga kuni biotiikideni, kus nad hargnevad 
ning ühinevad taas Jõhvis. 

Alternatiiv 1 - Põhjapoolne trass (joonisel punasega) kulgeb tiikide juurest 
pikki teed ja metsasihti kuni raudteeni ning seejärel rööpselt raudteega, 

raudteest lõunapool, kuni liitumispunktini Jõhvis. Trassi kogupikkus on ca 

7,68 km (sellest joogivesi 7634 m ja kanalisatsioon 7679 m) ja ta paikneb 
ca 3,83 km ulatuses raudtee kaitsevööndis. Torustiku hoolduseks on 

vajalik hooldustee rajamine raudtee äärde (osaliselt saab kasutada 
olemasolevaid teid). 

Alternatiiv 2 - Lõunapoolne trass (joonisel sinisega) suundub biotiikide 
juurest Eleringi õhuliinideni ning kulgeb seejärel rööpselt nendega kuni 

ristumiseni nendega. Peale ristumist kulgeb trass metsas, kraavi kaldal 
ning ühineb Jõhvis põhjapoolse trassiga. Trassi kogupikkus on ca 7,73 km 

(sellest joogivesi 7683 m ja kanalisatsioon 7728 m) ja ta paikneb ca 3,5 
km ulatuses Eleringi õhuliinide kaitsevööndis ja ka ca 0,24 km ulatuses 

raudtee kaitsevööndis. 

0-alternatiiv – olukorda juhul, kui joogi- ja reoveetorustikku ei rajata, on 

kirjeldatud alternatiivide võrdluses erinevate kriteeriumite lõikes ning 
planeeringu aluseks oleva trassivariandi valiku juures (ptk 3.3.4). 
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Joonis 4. Vee- ja kanalisatsioonitrassi alternatiivide põhimõtteline 
kulgemine 
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3.3.3 Alternatiivide võrdlus 

Tabel 8. Joonobjekti alternatiivide võrdlus 

Kriteerium / 
Alternatiiv 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2 0-alternatiiv 
(võrdluses ei hinnata) 

1. kasvava metsa 
pindala põhikaardi 

järgi (potentsiaalne 
raadamine) 

Ca 7 ha 
 

Teine eelistus, 2 
hindepunkt 

Ca 5,6 ha 
 

Esimene 
eelistus, 1 

hindepunkt 

Täiendavate 
alade raadamise 

vajadust ei teki. 

2. raskesti 
läbitavate pinnaste 

(soomullad, 
turvastunud mullad) 

pindala 

0,9 ha 
 

Esimene 
eelistus, 1 

hindepunkt 

5,4 ha 
 

Teine eelistus, 2 
hindepunkti 

Hooldeteid ei 
rajata 

3. Läbitavate 

maardlate arv 
 

0 

 
 

Esimene 

eelistus, 1 
hindepunkt 

1 (Toila 

savimaardla) 
 

Teine eelistus, 2 

hindepunkti 

Tegevust 

maardlates ei 
takistata 

4. Maksumus  Trassi pikkus- 
7,68 km 

 
Raskesti 

läbitava 
pinnasega ala-

0,9 ha 

 
Esimene 

eelistus, 1 
hindepunkt 

Trassi pikkus – 
7,73 km 

 
Raskesti 

läbitava 
pinnasega ala-

5,4 ha 

 
Teine eelistus, 2 

hindepunkti 

- 

HINDEPUNKTE 
KOKKU 

5 7  

 

3.3.4 Planeeringus aluseks oleva alternatiivi valimine 

Alternatiivide võrdlustabelist selgub, et kahest valikus olnud 
trassialternatiivist osutus eelsitatuks alternatiiv 1 (põhjapoolne trass). 

Selle alternatiivi puhul on tegemist ca 50 m lühema trassiga, mis kasutab 
ära olemasolevat infrastruktuuri ning asub ehituslikust aspektist 

sobivamas looduskeskkonnas kui teine alternatiiv. Alternatiiv 1 kulgeb 
suures osas raudtee kaitsevööndis, olemasolevat metsateed ja -sihti 
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mööda ning asub ka looduslikult lihtsamates oludes (lõunapoolse trassi 
asukoht on suures osas liigniiskel pinnasel ja läbib ka savimaardlat), 

mistõttu alternatiivi 1 puhul on rajamise- ja hooldekulud eeldatavalt 
madalamad. 

Keskkonnamõju erinevaid aspekte silmas pidades ei ole põhjust kumbagi 
alternatiivi täielikult välistada, kuid alternatiivi 1 elluviimist võib pidada 

siiski mõnevõrra väiksema keskkonnamõjuga valikuks. Eelnevast 
tulenevalt on KSH-poolseks soovituseks võtta planeeringu 

koostamisel aluseks alternatiiv 1. 

Siinkohal võib välja tuua, et kavandatavast tegevusest (joogi- ja  
reoveetorustiku rajamine) loobumine ja olemasoleva olukorra jätkumine 

(0-alternatiiv) on inimese tervise seisukohalt ebasoodsa mõjuga, kuna 
käesoleval ajal ei ole Kohtla-Järve Oru linnaosa varustatud puhta ja 

tervisele ohutu kohaliku joogiveega. Puhta veega varustamine toimub 
hetkel paakautodega. Lisaks on olemasoleva olukorra jätkumine 

ebasoodsa mõjuga vee kvaliteedile, kuna linnaosa reovesi suunatakse 
hetkel biotiikidesse, mis ei suuda tagada nõuetele vastavat puhastustaset. 

Joogi- ja reoveetorustiku rajamisel saab linnaosa nüüdisaegse 
reoveekäitluse ja tagatakse reovee käitlemine vastavalt nõutud normidele. 

 

3.4 Ida-Virumaa maakonnaplaneeringu raames teostatavate 

asukohavalikute alternatiivid: Kohtla-Järve – Kukruse 
magistraalsoojustrass 

3.4.1 Alternatiivide kujunemine ja võrdlemise metoodika 

Soojustrassi olemus 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu raames kavandatakse Kohtla-Järve – 

Kukruse soojustrassi rajamiseks vajaliku trassikoridori asukoht. AS VKG 
Soojuse poolt projekteeritav ja väljaehitatav magistraalsoojustrass hakkab 

ühendama Kohtla-Järve linnas Järve ja Kukruse linnaosa, mis tagab 
Kukruse asula varustamise soojusega. 

Kavandatav soojatrass on plaanis rajada kogu ulatuses maa-alusena. 
Trassikoridori laiuseks on 30 m, trassikoridor hõlmab torustiku rajamiseks 

vajaliku maa-ala, kaitsevööndi torustiku telgjoonest 3 m kummalegi 
poole14 ning puhverala võimalike nihutuste tarvis. Trassi asukoha 

nihutamise vajadus võib tekkida näiteks hilisema projekteerimise käigus, 
tulenevalt olemasoleva olukorra täpsustustest vmt. 

                                                 
14 Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 213 “Surveseadme kaitsevööndi ulatus“, RT I 2002, 58, 368, 
vaadatud redaktsioon jõustunud 02.06.2003, on kaitsevööndi ulatuseks kummalgi pool trassi 3 m. 
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Soojustrass koosneb kahest 150 mm läbimõõduga torust (pealevoolutoru 
ja tagasivoolutoru), mis on isoleeritud ja paigaldatud ühisesse 

hülsstorusse ning kaevikusse. 

Hetkel on Kukruse linnaosa soojavarustus osaliselt kaugküttel, valdav osa 

pereelamutest aga kasutab lokaalseid lahendusi. Kaugküttetorustikud on 
valdavalt amortiseerunud ning vajavad renoveerimist. 

Alternatiivide kujunemine 

Soojustrassi rajamise võimalike asukohtadena on välja töötatud 3 erinevat 

asukoha alternatiivi, mille põhimõtteline kulgemine on näha joonisel 5. 

Kahe alternatiivi välja töötamisel on keskendutud võimalusele paigutada 
soojatrass olemasolevasse teekoridori: alternatiivi 1 puhul piki Tallinn-

Narva maanteed ning alternatiivi 2 puhul piki Kohtla-Järve-Kukruse-
Tammiku teed. Kolmanda alternatiivi puhul on olnud eesmärgiks lühima 

võimaliku ühenduse loomine, mistõttu see ei järgi ühtki olemasolevat 
struktuuri, vaid kulgeb sirgena üle põldude. 

Võrdlemise metoodika 

Kohtla-Järve – Kukruse soojatrassi alternatiivsete asukohtade võrdlemisel 

käesolevas töös kasutati nn mitme kriteeriumi analüüsi (ka 
multikriteeriumi analüüs), mille jaoks töötati välja kriteeriumid 

juhtumipõhiselt lähtudes KeHJS toodud mõjuvaldkondadele. Analüüsi 
metoodika sarnaneb teiste käesolevas töös käsitletud joonobjektide puhul 

kasutatud metoodikale, mida on täpsemalt kirjeldatud Ptk.3.2.1. 
Võrdluskriteeriumite ülevaade on toodud tabelis 9. 

Lisaks KeHJS põhiselt välja töötatud võrdluskriteeriumitele on 

trassialternatiive võrreldud ka maksumuse seisukohalt, arvestades, et 1. 
lühem trass on otstarbekam; 2. eelistatud on trass, mille hinnanguline 

maksumus on madalam; 3. üldjuhul on trassi rajamine kiirem ja lihtsam, 
kui vajalikud kokkulepped tuleb saavutada väiksema hulga 

maaomanikega. Trassialternatiivide võrdlused on toodud tabelis 10. 
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Tabel 9. Kokkuvõte võrdluskriteeriumite väljatöötamisele eelnenud analüüsist 

KeHJS 
kohane 

mõjuvaldkond 

Sisuline analüüs Valdkonna kajastamine/ 
mittekajastamine 

võrdluskriteeriumina 

1. Inimese 

tervis ja 
sotsiaalsed 

vajadused 

Soojatrassi väljaehitamine ei mõjuta inimese 

tervist, maa-alune soojatrass ei muuda 
keskkonna müra-, valgus- ega muid tingimusi. 

Soojatrassi väljaehitamine võimaldab Kukruse 
asumi ühendada kaasaegse 

kaugküttesüsteemiga. 

Ei kajastata, trassivariantide vahelisi 

erinevusi ei esine. 

2. Inimese vara Inimese vara mõjutavateks aspektideks võivad 
olla muutused ja piirangud võrreldes senise 

maakasutusega. Inimese vara mõjutab õnnetuse 
oht, kuid samuti ajutine ehitustegevus, pärast 

ehitustööde lõppu saab suures osas jätkuda 
senine maakasutus, arvestades siiski trassi 

kaitsevööndis kehtivate piirangutega. 

Kajastatakse; kriteeriumid: 

1. Eraomandusse kuuluvate kinnistute 

arv, mida trass läbib 

 Trassivariantide vahel esineb erinevusi 

läbitavate eramaade hulga osas. 

3. Bioloogiline 
mitmekesisus, 

populatsioonid, 
taimed, loomad 

Bioloogilise mitmekesisuse säilimise ja 
jätkusuutlike populatsioonide  seisukohalt ei ole 

soojatrassi väljaehitamine käsitletavas 
piirkonnas olulise mõjuga tegevus. Tegemist on 

peamiselt asustatud piirkonnaga ja 
põllumajanduslikus kasutuses maaga, kus 

looduslikult väärtuslikke (s.h. LKS mõistes 
kaitstavaid) loodusobjekte ja kooslusi ei leidu. 

Samuti ei takista maa-sisese trassi rajamine 
loomade liikumist. Ehitustööde ajal taimestik 

Ei kajastata, trassivariantide vahelisi 
erinevusi ei esine. 
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hävitatakse neil aladel, mis on ehitustöödega 

hõlmatavad, kuid tegemist on ajutise mõjuga 
looduslikult väheväärtuslikele kooslustele. 

Rohevõrgustiku alasid piirkonnas ei leidu. 

4. Pinnas Peamine soojatrassi rajamisega kaasneda võiv 
mõju on trassi kaeviku rajamine, mis täidetakse 

torustiku paigaldamisel sama pinnasega. 

Maardlaid trassivariantide piirkonnas ei ole. 

Ei kajastata. Trassialternatiivide osas 
erinevused puuduvad. 

5. Veekvaliteet Soojatrassi rajamine ei mõjuta veekvaliteeti. 

Veekogusid vaadeldavate trassikoridoride juures 
ei leidu. 

Ei kajastata. 

6. Õhukvaliteet Kaugküte üldiselt asendab väikesed, sageli mitte 
reguleeritavad õhureostuse allikad täielikult 

kontrollitud kesksete allikatega, mis reeglina 
vähendab õhureostust ja heitmete 

kontsentratsiooni kaugküttega tiheasustusega 
aladel.15 

Soojatrassi rajamine aitab seega kaasa õhu 
kvaliteedi parandamisele lokaalselt. 

Ei kajastata. Trassialternatiivide osas 
erinevused puuduvad. 

                                                 
15 „Coming in from the cold. Improving district heating policy in transition economies“, OECD / EIA, 2004, lk 42-43. Leitav: 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/cold.pdf (vaadatud 9.12.2014) 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/cold.pdf
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7. Kliima-
muutused 

Kaugküte on lokaalküttest keskkonnahoidlikum 
soojavarustuse variant, mistõttu on soojatrassi 

rajamine kaudselt ka kliimamuutuste osas 
positiivse mõjuga.  

Ei kajastata, kuivõrd erinevused 
trassivariantide lõikes puuduvad. 

8. Kultuuri-

pärand 

Kultuurimälestisi trassivariantide mõjualas ei 

asu. 

Alternatiiv 2. ja 3. trassid paiknevad Ida-

Virumaa kehtiva maakonnaplaneeringu 
teemaplaneeringuga määratud Järve-Edise-Peeri 

väärtuslikul maastikul. Alternatiivi 1. puhul 
kulgeb soojatrass väärtusliku maastiku piiril, 

väljaspool maastikku. 

Järve-Edise-Peeri väärtuslikul maastikul on näha 

põlevkivi kaevandamisest tekkinud muutused 

maastikul ning aheraine mägede vahel säilinud 
üksikuid talusid. Hinnanguliselt ei kujune 

soojatrassist olulist maastiku üldpildi mõjutajat 
väärtmaastikul. 

Ei kajastata, kuivõrd kultuuripärandi 

seisukohalt olulisi väärtusi ükski 
trassialternatiiv ei mõjuta. 

 

9. Maastik Alternatiiv 2. ja 3. trassid paiknevad Ida-
Virumaa kehtiva maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringuga määratud Järve-Edise-Peeri 
väärtuslikul maastikul. Alternatiivi 1. Puhul 

kulgeb soojatrass väärtusliku maastiku piiril, 
väljaspool maastikku. 

Maastiku üldpilti maa-sisene soojarass ei 

mõjuta. 

Ei kajastata. Maastiku väärtust maa-
sisene soojatrass ei kahanda ühegi 

trassialternatiivi puhul. 

 

10. Jäätmeteke Soojatrassi rajamine ei mõjuta 

jäätmetekkeprotsesse. 

Ei kajastata. 
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3.4.2 Alternatiivide kirjeldus 

Alternatiivide põhimõttelist kulgemist kajastab joonis 5. 

Alternatiiv 1 – Tegemist on kolmest pikima trassialternatiiviga, mille 
pikkuseks on ca 4500 m, valdavalt kulgeb trass piki olemasolevat 

teekoridori (Tallinn-Narva maantee). 

Alternatiiv 2 – ca 3600 m pikkune trassikoridor, mille puhul kulgeb trass 

suures osas Kohtla-Järve - Kukruse – Tammiku maantee koridoris. 

Alternatiiv 3 – ca 3150 m pikkune trassialternatiiv on lühim soojatrassi 

ühenduse loomise variant Kukruse ja Kohtla Järve vahel. Trass kulgeb 

valdavalt läbi kasutuses olevate põllumaade. 

0-alternatiiv – olukorda juhul, kui soojatrassi ei rajata, on kirjeldatud 

alternatiivide võrdluses erinevate kriteeriumite lõikes ning planeeringu 
aluseks oleva trassivariandi valiku juures (ptk 3.4.4). 

 
Joonis 5. Soojatrassi trassialternatiivide põhimõtteline kulgemine 
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3.4.3 Alternatiivide võrdlus 

Tabel 10. Joonobjekti alternatiivide võrdlus 

Kriteerium / 
Alternatiiv 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2 Alternatiiv 3 0-
alternati

iv 
(võrdluses 
ei hinnata) 

1. Eraomandusse 

kuuluvate kinnistute 

arv trassil 

11 

 
Kolmas 

eelistus, 3 
hindepunkti 

2 

 
Esimene 

eelistus, 1 
hindepunkt 

2 + 5 riigi 

omandis, 
kuid 

erakasutuse
s lepingu 

alusel 

 
Teine 

eelistus, 2 
hindepunkti 

0 

2. Trassi pikkus Trassi pikkus- 
ca 4500 m 

 
Kolmas 

eelistus, 3 
hindepunkti 

 

Trassi 
pikkus- ca 

3650 m 
 

Teine 
eelistus, 2 

hindepunkti 

Trassi 
pikkus- 

ca 3150 m 
 

Esimene 
eelistus, 

1 

hindepunkt 

- 

3. Hinnanguline 

maksumus 
vastavalt VKG AS-lt 

saadud 
hinnangutele 

1160000 EUR 

 
Kolmas 

eelistus, 3 
hindepunkti 

 

920000EUR 

 
Teine 

eelistus, 2 
hindepunkti 

795000EUR 

 
Esimene 

eelistus, 
1 

hindepunkt 

- 

HINDEPUNKTE 
KOKKU 

9 5 4  

 

3.4.4 Planeeringus aluseks oleva alternatiivi valimine 

Alternatiivide võrdlustabelist selgub, et eelistatavaimaks 

trassialternatiiviks on alternatiiv 3, mis on teistest trassidest lühem ja 
väikseima hinnangulise ehitusmaksumusega. Samas tuleb välja tuua, et 

keskkonnamõju seisukohalt ei ole põhjust välistada ühtegi 

trassialternatiivi. Alternatiiv 1. on võrreldes teiste variantidega oluliselt 
pikem ja läbib teistest oluliselt rohkem eraomandusse kuuluvaid 

kinnistuid, mistõttu võib selle realiseerumise mõju inimese varale lugeda 
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mõnevõrra suuremaks (kasutuspiirangud trassi kaitsevööndis rakenduvad 
kokku suuremal ulatusel). Alternatiivid 2. ja 3. on suhteliselt sarnased. 

Sealjuures kasutatakse 2. alternatiivi puhul paremini ära olemasolevat 
infrastruktuuri, sest suure osas kulgeb trass maantee koridoris. Selliselt 

välditakse täiendavate alade hõlmamist kitsendustega, mis kaasnevad 
trassi kaitsevööndi ulatuses. 

Hindepunktide alusel on KSH poolseks eelistuseks alternatiiv 3, 
samas võib vajadusel suhteliselt võrdse võimalusena käsitleda ka 

alternatiivi 2. 

Hetkel on Kukruse linnaosa soojavarustus osaliselt kaugküttel, valdav osa 
pereelamutest aga kasutab lokaalseid lahendusi. Kaugküttetorustikud on 

valdavalt amortiseerunud ning vajavad renoveerimist. Kukruse asumi 
ühendamine Kohtla-Järve kaugküttevõrguga on kaudselt positiivse 

keskkonnamõjuga tegevus (võrreldes 0-alternatiiviga) kuna kaugküte 
üldiselt asendab väikesed, sageli mittereguleeritavad õhureostuse allikad 

täielikult kontrollitud kesksete allikatega, mis reeglina vähendab 
märgatavalt kütmisega seotud õhureostust ja heitmete kontsentratsiooni 

kaugküttega tiheasustusega aladel. Kuna kaugküte on lokaalküttest 
keskkonnahoidlikum soojavarustuse variant, siis on soojatrassi rajamine 

kaudselt ka kliimamuutuste osas positiivse mõjuga. 

 

Maakonnaplaneeringu avaliku väljapaneku ajal selgus, et kavandamisel on 
Kukruse aherainemäe (Kukruse A-kategooria jäätmehoidla) 

ümbertõstmine naaberkinnistutele. 30 m laiune trassikoridor jääb 

aherainemäe uue asukoha põhjaserva. Täpsema kavandamise 
(detailplaneeringu) ja projekteerimise faasis on vajalik koostöö tegemine 

erinevate osapoolte (magistraalsoojustrassi projekteerijate ja 
jäätmehoidla projekteerija/Keskkonnaministeeriumi) vahel, et leida 

magistraalsoojustrassile sobiv asukoht. Projekteerimise käigus toimuvat 
trassikoridori täpsustamist aherainemäega arvestamiseks ei loeta 

maakonnaplaneeringu muutmiseks. 
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4 Planeeringulahenduse elluviimisega kaasnevad 
keskkonnamõjud 

4.1. Mõju looduskeskkonnale 

4.1.1 Roheline võrgustik ja haljasalad 

Olemasoleva olukorra ülevaade 

Koostatav Ida-Viru maakonnaplaneering tugineb rohelise võrgustiku 
temaatika osas eeskätt kehtivale maakonna teemaplaneeringule “Asustust 

ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused". Viimases kehtestatud 
rohelise võrgustiku paiknemist ja kasutustingimusi täpsustab 

maakonnaplaneering vastavalt vajadusele kehtivate üldplaneeringute ja 
teemaplaneeringute andmetele rohelise võrgustiku eesmärkide täitmist 

silmas pidades. 

Ida-Virumaa looduskeskkonda iseloomustavad ulatuslikud metsamassiivid 

ja kaitstavate alade võrgustik, millest tulenevalt on ka maakonna rohelise 

võrgustikuna määratletud alad ulatuslikud. Ida-Virumaa asustus/tööstus 
ja ka olulisemad infrastruktuuri objektid on koondunud valdavalt 

põhjaranniku piirkonda ja lõunapoole jäävad looduslikult terviklikumad 
suured metsased ning kaitstavad alad. Sellest tulenevalt asuvad ka 

maakonna rohelise võrgustiku suured tuumalad valdavalt maakonna kesk- 
ja lõunaosas. Põhjarannikul on looduskeskkond ja elupaigad 

killustatumad, mis väljendub ka rohelise võrgustiku struktuuris: selles 
piirkonnas on rohelise võrgustikuna määratletud vähem ulatuslikke 

tuumalasid ning samas rohkem rohekoridore. 

Mõjude analüüs 

Rohelise võrgustiku käsitlus Ida-Viru maakonnaplaneeringus tugineb 
peamiselt kehtival maakonna teemaplaneeringul „Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused“, kus toodud kasutustingimused on 
üldjoontes piisavad tagamaks rohelise võrgustiku toimimise ja elupaikade 

ökoloogilise sidususe. Küll aga on rohelise võrgustiku paiknemist 

maakonnaplaneeringus mõnevõrra täpsustatud. Täpsustamise vajadus on 
tulenenud peamiselt asustuse ja transpordi taristu ruumilise arengu 

suundadest (üldplaneeringud, teemaplaneeringud jm). Järgnevalt 
käsitletakse mõju rohelisele võrgustikule nelja erineva antud juhul 

asjakohase alateemana.
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Joonis 6. Maakonnaplaneeringu roheline võrgustik (tähistatud rohelise täpitusega) ja selle seosed varasemate 

planeeringutega määratud rohelise võrgustikuga



67 

Töö nr 1960/13 
Ida-Virumaa maakonnaplaneering. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu 

 

 

Puuduvad koridorid 

Ida-Viru maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ toob rohelise võrgustiku osana välja ka nn 
puuduvad koridorid- alad, kus inimtegevusest tulenevalt on rohelise 

võrgustiku koridor katkenud ning mille läbi on mõni rohelise võrgustiku 
element sattunud isolatsiooni. Puuduvate koridoride puhul tuleb 

planeeringutes ette näha tegevusi, mis taastaksid rohelise võrgustiku 
sidususe. 

Maakonnaplaneeringu lahendus lähtub aga praegusest asustuse- ja 

looduskeskkonna ruumilisest paiknemisest ning kavandab rohelise 
võrgustiku muutused selliselt, et puuduvaid koridore enam ei kajastata. 

Puuduvad koridorid asendatakse rohekoridoridega kui nende toimivus 
antud asukohas on tagatud (või osaliselt tagatud) või genereeritakse uued 

koridorid lähedastesse asukohtadesse. Kuna puuduvate rohelise 
võrgustiku koridoride määratlemine teemaplaneeringus ei ole andud 

soovitud tulemust puuduvate koridoride toimivuse parandamise osas, siis 
on rohelise võrgustiku funktsioneerimise seisukohalt positiivseks 

lahenduseks maakonnaplaneeringus koridoride täpsustamine/asukoha 
muutmine. Rohelise võrgustiku üldised kasutustingimused tagavad 

maakonnaplaneeringus määratletud koridoride funktsioneerimise. 

Roheline võrgustik linnalise asustuse aladel 

Eestis on roheline võrgustik seni enamasti planeeritud funktsioneerima 
ökoloogilise võrgustikuna, mis keskendub eeskätt loodus- ja 

keskkonnakorralduslikult põhjendatuma ruumistruktuuri loomisele. Nii on 

ka näiteks kehtivas Ida-Viru  teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused“ käsitletud asulaid kui rohelist 

võrgustikku välistavaid piirkondi. Viimastel aastatel on aga Euroopa 
looduskaitsepoliitikas üha enam käsitluse all rohetaristu kontseptsioon, 

mis on senisest rohelise võrgustiku käsitlusest mõnevõrra laiem. 
Rohetaristu all mõistetakse nii linnas kui maal paiknevat looduslike ja 

poollooduslike alade ja muude keskkonnaelementide strateegiliselt 
kavandatud võrgustikku, mis on loodud ja mida hallatakse selleks, et 

pakkuda mitmesuguseid ökosüsteemiteenuseid16. Rohetaristu 
arendamisega soovitakse saavutada tervet rida omavahel seotud 

eesmärke, mille kõigi üldsuunaks on elurikkuse, ökosüsteemide ja nende 
teenuste tagamine pikaajalise sotsiaalmajandusliku arengu 

võimaldamiseks. 

Rohetaristuga seonduv pakub linnades selliseid tervisega seotud kasusid 

nagu puhas õhk ja parem veekvaliteet. Terved ökosüsteemid vähendavad 

                                                 
16 Ökosüsteemiteenused- hüved, mida ökosüsteemid pakuvad inimesele. 
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ka vektorputukate põhjustatud haiguste levikut. Rohelise taristu loomine 
linnadesse tekitab suurema ühtsustunde, tugevdab seost 

kodanikuühiskonna võetud vabatahtlike meetmetega ning aitab ka 
võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja isolatsiooniga. See on kasulik nii 

üksikisikule kui ka kogukonnale füüsiliselt, psühholoogiliselt, 
emotsionaalselt ja sotsiaalmajanduslikult. Roheline taristu loob võimalusi 

ühendada linna- ja maapiirkonnad ning muudab need meeldivateks 
paikadeks, kus elada ja töötada17. 

Rohetaristu kontseptsiooni järgides on Ida-Viru maakonnaplaneeringus 

määratud paljudes kohtades rohelise võrgustiku struktuurid, mis kattuvad 
linnalise asustusega aladega. Linnalise asustuse alad ise on 

tiheasustusalad või asustuse arengualad (sh ka äri- ja tööstusalad), mis 
on enamasti olemasoleva asustuse laienemise loogiliseks jätkuks. 

Asustuse laienemisel võib nendes piirkondades senine rohelise võrgustiku 
funktsioon mõnevõrra muutuda. Asustuse tihenemisel väheneb loodusliku 

ala osakaal, liigirikkus ning võib öelda, et nende alade funktsioon 
ökoloogilise ja loodusliku võrgustiku osana väheneb. Tuleb aga rõhutada, 

et kõnealused linnalähedased rohevõrgustiku alad ei ole ulatuslikud ning 
ei oma olulist mõju ökoloogiliselt sidusale maakondlikule rohevõrgustikule 

üldiselt. 

Samas on rohetaristu säilimine ja toimimine linnalise asustusega aladel 

endistviisi tähtis kuna need alad on tähtsad just ökosüsteemiteenuste 
pakkumist silmas pidades. Seega on edaspidise planeerimis- ja 

arendustegevuse käigus on siiski vajalik arvestada rohelise võrgu 

struktuuridega ja lähtuda nende säilitamise vajadusest. Kui maakondlikul 
tasemel on roheline võrgustik peamiselt ökoloogilise funktsiooniga 

(ökosüsteemi, elurikkuse ja sidususe tagamine), siis arenevatel linnalise 
asustuse alade rohetaristu süsteem peaks olema polüfunktsionaalne, 

täitma korraga palju otstarbeid – rahuldama inimeste liikumis- ja 
puhkevajadusi, aga ühtlasi hoidma elurikkust jm.18 
 

Tulenevalt eelnevast on linnalise asustuse aladel rohelise võrgustiku alade 

säilimiseks ja toimimiseks vajalik järgnev: 

 säilitada/parandada rohelise võrgustiku sidusust nii linnalise 

asustuse ala siseselt kui ka ühendusi teiste rohevõrgu 
struktuuridega. Sidususe säilitamisel on keskne roll rohekoridoridel; 

 linnalise asutuse rohelise võrgustiku aladele ehitiste/rajatiste 
planeerimisel hinnata mõju rohetarisule, selle säilimisele ja 

toimimisele. 

                                                 
17 Roheline taristu – Euroopa looduskapitali suurendamine. KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, 
NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE, 2013 
18 Tuul, K., 2011. Asula rohevõrgustik: kellele ja kui palju? http://www.eestiloodus.ee/artikkel4014_3985.html 
24.04.2014.  

http://www.eestiloodus.ee/artikkel4014_3985.html%2024.04.2014
http://www.eestiloodus.ee/artikkel4014_3985.html%2024.04.2014
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Roheline võrgustik ja transporditaristu 

Maakonna tasandi rohelise võrgustiku seisukohalt saab välja tuua 

järgmised peamised konfliktsed transporditaristu elemendid: 

 Tallinn-Narva põhimaantee – kõrgeima liiklussagedusega maantee 

Ida-Viru maakonnas, millel on rohelist võrgustikku killustav ja 
elupaikade sidusust vähendav mõju. Maakonnaplaneering täpsustab 

mitmetes kohtades maantee ristumisel rohelise võrgustiku koridore 
ja konfliktkohti, mida on oluline arvestada edasipidiselt leevendavate 

meetmete väljatöötamisel. Maakonnaplaneeringu kaardile on kantud 

ka maantee perspektiivne trass, mis ristub mitmete rohelise 
võrgustiku koridoridega ja läbib ka tuumalasid; 

 Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee – tulenevalt nii looduslike alade 
ulatuslikkusest ja maantee väiksemast liikluskoormusest on rohelist 

võrgustikku killustav mõju väiksem kui Tallinn-Narva maantee 
puhul. Maakonnaplaneering rohelise võrgustiku paiknemise ja 

konfliktkohtade osas olulisi muudatusi ette ei näe, tehakse väikesi 
täpsustusi; 

 Tallinn-Tapa-Narva reisi- ja kaubaveotrass on maakonna 
olulisemaks ja intensiivsemalt kasutatavaks raudteetaristu objektiks. 

Olemasolev tööstusraudteevõrk on oma väiksema 
kasutusintensiivsuse tõttu rohelisele võrgustikule vähem olulise 

mõjuga. Rohelise võrgustiku seisukohalt on raudtee suurte 
maanteedega võrreldes siiski väiksema konfliktse mõjuga, eeskätt 

põhjusel, et liikuva transpordi intensiivsus on madalam. 

Nimetatud taristuobjektide renoveerimisel/uute trasside rajamisel on 
oluline arvestada maakonnaplaneeringus kehtestatud rohelise võrgustiku 

struktuuride ja maanteede konfliktkohtadega ning rakendada meetmeid, 
mis tagaksid rohelise võrgustiku sidususe ja leevendaksid mõjusid 

konfliktsetes kohtades. Oluline on sealjuures ka konfliktkohtade 
täpsustamine. 

Roheline võrgustik Narva ja Sirgala kaevandusalade piirkonnas 

Üheks käsitlemist vajavaks teemaks on rohelise võrgustiku paiknemine ja 

toimimine Sirgala ja Narva karjääride piirkonnas. See piirkond on 
mõnevõrra erandlik, kuna seal ei ole mets ja maastik säilinud oma 

looduslikul kujul. Tegemist ulatuslike põlevkivi kaeveväljadega, millest 
suur osa on taastuva metsaga kaetud, kuid osades piirkondades toimub 

kaevandamine või on hiljutise kaevandmise järgsed lagedad kaeveväljad. 
Lisaks sellele on Sirgala karjääri ala osaliselt kattuv Kaitseväe Sirgala 

harjutusväljaga ning selle laiendusega. 

Need maakasutusviisid on rohelise võrgustiku seisukohast osaliselt 
konfliktsed, kuid ei välista rohelise võrgustiku toimimist täielikult. Üldiselt 
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võib välja tuua, et kaevandatud ja hiljem metsastatud alad on looduslikult 
pigem väheväärtuslikud ja madala liigirikkusega. Samas toimivad need 

alad siiski rohelise võrgustiku osades funktsioonides ja pikemas 
perspektiivis tõuseb ka alade looduslikkus ja liigirikkus tasapisi. Samuti on 

karjääride kasutusjärgse korrastuse järgselt mõeldud kaevandatud alade 
funktsioneerimine rohelise võrgustikuna. Seetõttu on kaevandatud alade 

rohelise võrgustiku koosseisus hoidmine mõistlik. 

Samuti võib välja tuua, et Sirgala harjutusvälja tegevus ei ole rohelise 

võrgustiku eesmärkidega üks-üheselt kooskõlas. Harjutusväljaku 

tegevused on rohelise võrgustiku funktsioone häirivad. Häiringud on siiski 
perioodilise mitte pideva iseloomuga ja mitte kogu alal ühesuguse 

intensiivsusega. Lisaks on rohelise võrgustiku seisukohalt oluline, et 
harjutusväli ei ole piiratud aia või muu tõkkega, mis takistaks loomade 

liikumist. Seega, rohelise võrgustiku funktsionaalsus osaliselt säilib ja 
rohelise võrgustiku struktuure harjutusvälja tegevuse tõttu muuta ei ole 

vajalik. Harjutusvälja arendamisel (laienduse täpsemal kavandamisel) 
tuleb läbi viia keskkonnamõjude hindamine. 

 

4.1.2 Põhja- ja pinnavesi  
 

Olemasoleva olukorra ülevaade 
 

Ida-Virumaa on vaieldamatult üleriigilise tähtsusega- ja suhteliselt pika 
ajalooga tööstus- ja kaevandamispiirkond ning maakonna areng on 

suuresti seotud just tööstusettevõtete ja kaevandamispiirkondade 

arengutega. Maakonna elektrijaamad on Eesti suurimad põhja- ja 
pinnaveeressursi kasutajad. Täna moodustab ligikaudu 95% kogu Eesti 

veetarbimisest, ehk ca 1500 milj m3 aastas, elektrijaamade (peamiselt 
Balti- ja Eesti elektrijaamade) jahutusvesi. Suuremate elektrijaamade 

veega varustamiseks on rajatud süsteemid, mis kasutavad 
vooluveekogude (Mustajõgi ja Narva jõgi) ning pinnaveekogude (Narva 

veehoidla) vett. Jahutusvesi suunatakse mõnevõrra soojemana tagasi 
pinnaveekogudesse. 

 
Kui jahutusveena kasutatakse peamiselt pinnavett, siis eeldab 

allmaakaevandamine täiendavalt põhjavee väljapumpamist 
kaevandustest. AS Eesti Energia Kaevandused pumpab kaevandustest 

aastas välja ca 160-300 mln m3 põhjavett. Kuna pumbatava põhjavee 
kogus sõltub otseselt sademete hulgast, siis kõiguvad kaevandusvee 

kogused suhteliselt suuretes piirides. Üle 90% kaevandusveest 

pumbatakse välja Kirde-Eestist Ordoviitsiumi veekompleksist19. 

                                                 
19 Keskkonnaülevaade 2013. Hermet., I jt. Loodusvarad ja nende kasutamine. Keskkonnaagentuur. Tallinn 
2014. http://www.keskkonnaagentuur.ee/failid/ky_2013_pt2.pdf 

http://www.keskkonnaagentuur.ee/failid/ky_2013_pt2.pdf
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Ida-Virumaal olulisemad keskkonnaprobleemid on otseselt või kaudselt 

põhjustatud piirkonnas toimuvast kaevandamistegevusest; 
kaevandamistegevuse- ja kaevandamissalade perspektiivse arenguga 

arvestamine asustuse suunamisel on Ida-Virumaa maakonnaplaneeringu 
üks olulisemaid ülesandeid. Põhjavee kvaliteeti mõjutavad 

kaevandamistegevus ja mitmed jääkreostusalad, mis on põhjustanud 
veereostust naftasaaduste, fenoolide, benseeni, PAH (polüaromaatsed 

süsivesinikud) ja sulfaatidega. Olulise jääkreostusobjektina vajavad 

mainimist Purtse jõgi ja selle lisajõed Erra ja Kohtla.  
 

Kaevandustest väljapumbatava suure veehulga tõttu alaneb kaevudes 

põhjaveetase. Sügavamal asuvate põhjaveekogumite head seisundit 
ohustab rannikuäärsetes piirkondades veetarbimise kasvades merevee 

sissetung ja kloriidide sisalduse suurenemine20. 
 

Põlevkivi kaevandamine Ida-Virumaal on tinginud kolme 
põhjaveekompleksi (Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum, Ordoviitsiumi 

Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum, Ordoviitsiumi Ida-Viru 
põhjaveekogum) halva seisundi, seda nii kvantiteedi kui kvaliteedi osas. 

Maakonnaplaneeringu üheks olulisemaks ülesandeks on tagada maakonna 
arengu suunamine selliselt, et oleks tagatud põhja- ja pinnavee, kui ühe 

olulisima loodusressursi, jätkusuutlik kasutamine. 

  

Mõjude analüüs 

Linnalise asustuse laienemise mõju piirkonna pinna- ja põhjaveele 
 

Ida-Virumaa on kujunenud Eesti suurimaks tööstuspiirkonnaks ning 
suuremad maakonnalinnad on ka olulised tööstuskeskused. Tööstuse 

pidava arenguga ja uute tööstusettevõtete püstitamisega linnades 
suureneb ühest küljest põhjavee tarbimine ja teisest küljest oht nii põhja- 

kui pinnavee reostumiseks. Tiheasustusalade arendamisel tuleb  
üldplaneeringu tasandil lahendada ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 

väljaehitamine, et tagada põhjavee kaitstus maakonnas. 
 

Maakonnaplaneeringuga määratakse eelisarendavate aladena linnalise 
asustuse alad: need alad on nii elupiirkondade kui ettevõtlusalade 

arendamiseks, samuti aktiivsete puhkepiirkondade, logistikaalade jm 
linnalise maakasutuse kavandamiseks. Maakonnaplaneeringuga seatakse 

tingimused, millega tuleb üld- ja detailplaneeringute tasandil arvestada. 

 
                                                 
20 Vete seisund ja kasutamine Ida-Virumaal. Keskkonnaagentuur. 

http://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/ida-virumaa_veeseisund_final.pdf 

http://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/ida-virumaa_veeseisund_final.pdf
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Uute elamualade planeerimisel tuleb arvestada olemasolevate ja 
perspektiivsete tööstusalade paiknemisega, et tagada elamualade jäämine 

võimalikult kaugele ohtlikest ja suurõnnetuse ohuga ettevõtetest (vt lisa 
2). Uute tööstusettevõtete planeerimisel tuleb arvestada piirkonnas 

joogiveeks kasutatavate põhjaveekihtide reostuskaitstusega ja rakendada 
meetmeid, millega tagatakse eelkõige joogiveehaardeks olevate 

põhjaveekomplekside maksimaalne reostuskaitstus. Selleks tuleb suurt 
veetarbimist eeldava tööstuse/tootmise planeerimisel eelistada 

alternatiivseid veekasutuse võimalusi ja vee taaskasutamist 

põhjaveeressursi kasutusele. Ettevõtete riskianalüüside koostamisel tuleb 
arvestada põhjavee reostuse riskiga. 

 
Maakonnaplaneeringuga on põhjavee kaitse tagamiseks seatud 

tingimused, millega tuleb üldplaneeringute koostamisel arvestada. 
Linnalise asustuse aladel tuleb üldplaneeringutega määrata 

reoveekogumisalad (nende puudumisel) ning planeerida ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni väljaehitamine, et säilitada kontroll piirkonna 

reoveepuhastuses ja tagada joogivee kvaliteedinõuetele vastava põhjavee 
kättesaadavus. Kaitsmata põhjaveega aladel, kus reoveekogumisala ei 

ole, tuleks võimalusel rakendada tsentraalseid veevarustus- ja 
reoveekäitluslahendusi. 

 
Samuti tuleb määrata reoveekogumisalad suvilapiirkondadele, et tagada 

parem kontroll tiheasustusalade reoveekäitluses ja viia reoveekäitlus 

vastavusse kehtiva seadusandlusega. Reoveekogumisala määratlemisega 
luuakse eeldused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamiseks, 

millega tagatakse kvaliteetse joogivee kättesaadavus ja vähendatakse 
reostuskoormust põhjaveele. 

 
Maakonnaplaneeringuga näidatud linnalise asustuse alade määratlemisel 

on arvestatud üleujutusohuga alade paiknemisega ning üldplaneeringu 
taseme ülesandeks on seatud meetmete täpsustamine, millega vältida 

ühelt poolt üleujutusest tingitud vara kahjustumist, teisalt üleujutava 
veekogu reostumist. Üleujutusohuga aladele planeeritavatele ehitistele ja 

rajatistele tuleb seada ehitustingimused, mis arvestavad võimalikku 
üleujutusohtu. Täiendavalt tuleb üleujutuse riskipiirkondades parandada 

sademevee ärajuhtimise tingimusi, et üleujutuste mõju leevendada. 
 

Ettepanekud maakonnaplaneeringu täiendamiseks: 

 Maakonnaplaneeringu seletuskirja ptk-s 2.1.1. „Ettevõtlus ja töökohad“ tuleks 

anda suunised ettevõtluskeskkonna ja töökohtade paigutumisele 

kaevandamisalade- ja perspektiivsete kaevandamisalade paiknemisest lähtuvalt. 
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Kaevanduste ja kaevandusalade laienemise mõju põhja- ja pinnaveele 

Maakonnaplaneeringuga on seatud üldised tingimused maardlate 
kasutuselevõtuks ja üldplaneeringute koostamiseks. Prioriteediks on 

säilitada maakonnaplaneeringuga määratud väärtuslike põllumaade, 

väärtuslike maastike ja rohelise võrgustiku alade säilimine maksimaalses 
ulatuses. Turba kaevandamisel tuleb eelistada varasemalt kuivendatud 

alasid. 

Maakonnaplaneering märgib vajaduse ohutustada Purtse jõe ja lisajõgede 
jääkreostus. Tegemist on pikaajalise pärandreostuse objektiga, mis 

paikneb ulatuslikul territooriumil. Hetkel on Keskkonnaministeeriumi 
tellimusel Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt läbiviimisel  Purtse, 

Erra ja Kohtla jõe ning fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise projekt. 
Projektiga täpsustakse nii reostuse ulatust kui antakse soovituslikud 

meetmed reostuse likvideerimiseks pikemas perspektiivis. 

Maakonnaplaneeringuga seatud tingimused, mida tuleb kaevandamisalade 

laiendamisel arvestada, on maakonna arenguperspektiive arvestavad ning 
seavad esikohale võimalikult keskkonnasäästliku kaevandamistegevuse. 

Ulatusliku kaevandamistegevusega kaasneb paratamatult 

keskkonnaseisundi halvenemine  mitmetes aspektides ja seetõttu peab 

alama astme planeeringute ülesanne olema keskkonda säästvate 
meetmete nimetamine kaevandamistegevusest tulenevate 

keskkonnamõjude minimeerimiseks. 

Järgnevalt on nimetatud olulisemad põlevkivikaevandamisega kaasnevad 
veekeskkonna probleemid, millega tuleb üldplaneeringu tasandil 

kaevandamistegevuse suunamisel arvestada: 

 Põhjaveeressursi vähenemine. Allmaakaevandamine eeldab põhjaveetaseme 

alandamist kaevanduse alal ja seetõttu toimub kaevandusvee pidev 

väljapumpamine, mis tähendab põhjaveeressursi liigvähendamist eesmärgiga 

tekitada kunstlik alanduslehter kaevandamisaladel. Tulenevalt 

kaevandamistehnoloogiast alandatakse kaevandustes ja karjäärides põhjavee 

tase allapoole põlevkivikihindi tasapinda. Väljapumbatav põhjavesi suunatakse 

settebasseinidesse ja sealt edasi pinnaveekogudesse. Kaevandustegevuse 

laiendamisel tuleb ennetavalt leida lahendused kaevandustegevuse mõjutsooni 

jäävate üksikmajapidamiste veega varustamiseks. Vajadusel tuleb rajada 

sügavamad, kaevandustegevuse mõjualast välja jäävad, tarbevee 
puurkaevud. 

 Põhjavee kvaliteedi halvenemine. Põhjavee liigvähendamine 

kaevandamisaladel viib põhjavee kvaliteedi muutusteni. Kaevandustööd 

tingivad vaba hapniku juurdepääsu kivimitele, mis põhjustab püriidi 

oksüdeerumist, millega omakorda kaasneb sulfaatide, kaltsiumi ja 

magneesiumi sisalduse suurenemine ning sellega seotuna ka põhjavee 

mineraalsuse suurenemine ca 2–3 korda. Ida-Viru ja sealse põlevkivibasseini 
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põhjaveekogumi seisund on halb eelkõige neis esinevate kõrgemate sulfaatide, 

mineraalsuse, kareduse, fenoolide ja naftasaaduste sisalduste tõttu21. 

Üldplaneeringutes tuleb käsitleda kvaliteetse joogivee kättesaadavust ka 

kaevanduspiirkondade mõjualas. Veevarustuseks tuleb rajada sügavamaid, 

põlevkivikaevandustsooni mõjualast välja jäävaid, kaeve. 

Kaevanduspiirkondades tuleb korraldada pidev ja võrreldav põhjavee 
kvaliteediseire. 

 Pinnaveekogude veerežiimi muutused. Allmaakaevandamiseks vajalik 

põhjavee liigvähendamine on suuremate Ida-Virumaa kaevandamispiirkondade 

alal tinginud pinnaveekogude veerežiimi muutuse. Mitmed jõed on 

kaevandusvee eesvoolluks, mille voolurežiim on tänaseks oluliselt muudetud ja 

üksikute järvede veetase on langenud ja ohustab joogiveeressurssi (Kurtna 

järvestik).  

 Pinnaveekogude veekvaliteedi halvenemine. Kaevandusvesi suunatakse 

settebasseinidesse, kus võimaldatakse vee puhastumine (peamiselt 

hõljuvainest) ning suunatakse edasi olemasolevatesse eesvooludesse. 

Kaevandusvee eelvooludena kasutatakse Ojamaa jõge, Rannapungerja jõge, 

Raudi kanalit, Pühajõge, Mustajõge22, mis viivad kaevandusvee valdavalt 

Soome lahte, osaliselt ka Peipsi järve. Kaevandusvete eesvooluks olevad jõed 

on tugevasti muudetud veekogud, mille ökoloogiline seisund on valdavalt 

kesine või halb23. Seiretulemused on näidanud vooluveekogumite seisundi 

suhteliselt suuri muutusi aastate lõikes. Mitme mõjutatava jõe seisund on 

viimastel aastastel muutunud ning ökoloogilise seisundi muutuste põhjuseks 

on üldiselt spetsiifiliste saasteainete (eelkõige fenoolide) kontsentratsiooni 

kõikumine vees. Mustajõe ökoloogiline koondseisund on 2013. aastaga 

võrreldes langenud heast seisundiklassist halba, samas Rannapungerja jõe 

seisund on vastupidiselt Mustajõele samal perioodil paranenud)24. 

Üldplaneeringutega tuleb tagada veekvaliteedi seire reguleeritus  
pinnaveekogudes, mis on kaevandustegevusest tugevasti mõjutatud. 

Maakonnaplaneeringuga nähakse põlevkivi kaevandamise jätkamist lisaks 
olemasolevatele kaevandamisaladele (sh Uus-Kiviõli) perspektiivis ka 

Estonia II ja Sonda kaevandustes. Kaevandamisalade perspektiivse 
paiknemise tingib eelkõige loodusressursi (põlevkivi, lubjakivi, turba) 

paiknemine ja maakonnaplaneering saab oludega arvestada ning muid 
arenguid kaevandamisalade paiknemisest lähtuvalt suunata. 

Allmaakaevandusalade laienemise üheks olulisimaks keskkonnamõjuks on 
põhjavee alangute teke. Tulenevalt põlevkivi lasuvussügavusest Ida-

                                                 
21 Keskkonnaülevaade 2013. Hermet., I jt. Loodusvarad ja nende kasutamine. Keskkonnaagentuur. Tallinn 
2014. http://www.keskkonnaagentuur.ee/failid/ky_2013_pt2.pdf 
22 Veekõrvaldus Eesti Põlevkivis. Mäeinstituut. http://polevkivi.blogspot.com/2008/11/veekrvaldus-eesti-
plevkivis.html 
23 Veemajanduskavade veebirakendus. Keskkonnaamet. 
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=b866f57c98114ffdacf81d1c923f5ece&extent=20
.8046,57.4933,28.918,59.945 
24 Veekogumite koondseisundid 2014. Keskkonnaagentuur. Vesi. http://keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-

tegevused/vesi/pinnavesi/veekogumite-koondseisundid-2014 

 

http://www.keskkonnaagentuur.ee/failid/ky_2013_pt2.pdf
http://polevkivi.blogspot.com/2008/11/veekrvaldus-eesti-plevkivis.html
http://polevkivi.blogspot.com/2008/11/veekrvaldus-eesti-plevkivis.html
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=b866f57c98114ffdacf81d1c923f5ece&extent=20.8046,57.4933,28.918,59.945
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=b866f57c98114ffdacf81d1c923f5ece&extent=20.8046,57.4933,28.918,59.945
http://keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pinnavesi/veekogumite-koondseisundid-2014
http://keskkonnaagentuur.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/pinnavesi/veekogumite-koondseisundid-2014
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Virumaal on selle kaevandamiseks vajalik põhjavee väljapumpamine ehk 
alangu tekitamine, mis põhjustab paratamatult probleeme kvaliteetse 

joogivee kättesaadavuses. Kaevandamise laiendamisel lähtub 
maakonnaplaneering eelkõige perspektiivsete kaevandamisalade 

paiknemisest ja asustuse suunamist kaevandamisalade ega 
perspektiivsete kaevandamisalade vahetusse lähedusse ei soodustata. 

Veekeskkonna seisukohast on maakonnaplaneeringu üheks oluliseks 
ülesandeks suunata tööstuslike ja kaevandusjäätmete kasutamist ja 

ladestamist. Põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmeid tekib aastas 
ligikaudu 17 miljonit tonni, mis moodustab 80% kõigist Eestis tekkivatest 

jäätmetest. Põlevkivijäätmete teke on elektri- ja õlitoodangu suurenemise 
tõttu aastatel 2009–2013 kasvanud 56%. Põlevkivitööstuse käivitumisest 

alates on prügilatesse ja jäätmehoidlatesse ladestatud üle 400 miljoni 
tonni jäätmeid ning jäätmekäitluskohad hõlmavad Ida-Virumaa 

territooriumist üle 27 km². Põlevkivitööstuse jäätmed põhjustavad 
jätkuvalt negatiivset keskkonnamõju Ida-Virumaa elu- ja 

looduskeskkonnale25. 

Maakonnaplaneeringus on arvestatud perspektiivis veelgi kasvava 

põlevkivi kaevandamismahuga, mistõttu suureneb ka kaevandusjäätmete 
ja põlevkivienergeetika jääkproduktide teke. Põlevkivi kasutamise riikliku 

arengukava 2008-2015 üheks prioriteediks on olnud põlevkivi 
kaevandamisel ja põletamisel tekkivate jäätmete keskkonnale võimalikult 

ohutu ladestamise ja taaskasutamise korraldamine. Põlevkivijäätmete  
taaskasutamiseks on mitmeid võimalusi, kuid sobivaid ja majanduslikult 

põhjendatud lahendusi suuremahuliseks jäätmete ringlusse suunamiseks 
seni leitud pole, sest põlevkivijäätmetest valmistatud toodete järele ei ole 

piisavalt nõudlust26. 

Täna kasutatakse põlevkivi oluliselt efektiivsemalt, kui tööstusliku 

kaevandamise algusaegadel ja keskkonnaohtlikke jäätmeid iga 
kaevandatava põlevkivi tonni kohta tekib vähem. Kasvavate 

kaevandamismahtude juures on ressursi maksimaalne kasutamine 
olulisimaks ülesandeks. Teisest küljest ei toimu täna keskkonnaohtlike 

jäätmete ladestamist vahetult pinnasele ja tingimused põhjavee 
reostuskaitstuse tagamiseks on loodud. Seetõttu võib väita, et 

põlevkivikaevanduse- ja põlevkivitööstusjäätmete keskkonnaohtlikkus 
seisneb täna eelkõige jääkreostuskollete olemasolus ja tegemist on pigem 

põlevkivitööstuse pärandprobleemiga. 

                                                 
25 Riigi tegevus põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel. Riigikontrolli aruanne 
Riigikogule, Tallinn, 29. mai 2015.  http://www.riigikontroll.ee/tabid/168/amid/557/ItemId/806/language/et-
EE/Default.aspx 
26 Riigi tegevus põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel. Riigikontrolli aruanne 
Riigikogule, Tallinn, 29. mai 2015.  http://www.riigikontroll.ee/tabid/168/amid/557/ItemId/806/language/et-
EE/Default.aspx 

http://www.riigikontroll.ee/tabid/168/amid/557/ItemId/806/language/et-EE/Default.aspx
http://www.riigikontroll.ee/tabid/168/amid/557/ItemId/806/language/et-EE/Default.aspx
http://www.riigikontroll.ee/tabid/168/amid/557/ItemId/806/language/et-EE/Default.aspx
http://www.riigikontroll.ee/tabid/168/amid/557/ItemId/806/language/et-EE/Default.aspx
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Maakonnaplaneeringu ülesandeks on suunata ruumilist arengut, 
arvestades sealjuures põlevkivi kaevandus- ja tööstustaristu 

perspektiivsete arengusuundadega. Uute põlevkivijäätmete 
ladestamisealade planeerimisel tuleb tagada pinna- ja põhjavee kaitstus 

ning jäätmehoidlate nõrgveed koguda ja nõuetele vastavalt käidelda. 

Täpsemad tingimused uute tootmisüksuste jäätmekäitlus- ja 

ladestuskohtadele tuleb lahendada üld- ja detailplaneeringute tasandil. 

Kaevandustegevuse ruumilise ümberpaigutumisega käib kaasas kogu 
taristu väljaarendamine. Maakonnaplaneeringuga on määratud võimalik 

põlevkivilintkonveieri ja põlevkiviraudtee asukoht. Veekaitse seisukohalt 
jääb maavara kaevandamisega seotud taristu paiknemine otsesest 

kaevandustegevusest tulenevate keskkonnamõjude kõrval tagaplaanile ja 
üldine kaevandustaristu väljaehitamine lahendatakse alama astme 

planeerimisdokumentidega. 

Oluliseks teemaks on kaevandustegevuse lõpetamine maavara 

ammendamise korral. Allmaakaevanduste sulgemisel täituvad 
kaevanduskäigud kiirelt taas põhjaveega ja üldjuhul taastub põhjaveetase 

alal varem looduslikult esinenud põhjaveetasemele lähedasele tasemele. 
Kaevandamisest tuleneva keskkonnamõju maapinnale avaldumise üheks 

levinumaks vormiks on kaeveõõnte rajamisest põhjustatud maapinna 
deformatsioonid (maapinna vajumine ja maapinna langatused) ja sellest 

omakorda põhjustatud pinnase veerežiimi muutused. 20–50 m sügavusel 
asuva põlevkivikihi väljakaevamise ja kaeveõõnte kokkuvarisemise 

tulemusel deformeeritakse ning murendatakse põlevkivi pealsed 

aluskivimid nende kogupaksuses. Deformatsioonide tagajärjel tekib 
maapinnal uus mikroreljeef27. Uuemate allmaakaevanduste alal ei ole 

maapinna deformatsioonide esinemine enam niivõrd suur probleem, kuna 
põlevkivi kaevandatakse valdavalt sügavamalt (40-60 m) ja 

kaevanduskäigud kindlustatakse hoolikamalt. 

Maakonnaplaneeringuga on seatud tingimused, millega tuleb arvestada 
ehitamisel altkaevandatud aladele ning maa-ala stabiilsuse hindamiseks 

on vaja korraldada regulaarset seiret. 

Kui põhjaveetase võib saavutada kaevanduseelsele perioodile lähedase 

taseme väga kiiresti, siis põhjavee kvaliteet suletud põlevkivi 
kaevandustes üldjuhul nii kiirelt ei taastu ja looduslikule tasemele lähedale 

sageli enam ei jõua28.  Siiski on mitmete suletud kaevanduste praktika 
näidanud, et 3-10 aasta perspektiivis saavutab veega täitunud 

                                                 
27 Keskkonnad ja põlevkivi kaevandamine Kirde-Eestis. Liblik., V. ja  Puning., J-V. (toim). Suletud ja suletavate 
kaevanduste keskkonnamõju. Lk 31-52. Liblik., V. jt. http://www.keo.eco.edu.ee/failid/kogumik9/3ptk.pdf 
28 Vesi suletud põlevkivikaevandustes. Reinsalu., E. Tallinna Tehnikaülikool, Mäeinstituut. 2004. 
http://www.ene.ttu.ee/Maeinstituut/mgis/ere.pdf 

http://www.keo.eco.edu.ee/failid/kogumik9/3ptk.pdf
http://www.ene.ttu.ee/Maeinstituut/mgis/ere.pdf
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kaevanduste vesi sageli joogivee normidele vastava kvaliteedi ja 
allmaabasseinid moodustavad suure kiiresti kättesaadava põhjaveevaru. 

Just kiire kättesaadavus ja kaevanduskäikude vee stabiilne temperatuur 
loob head eeldused energeetilised eeldused kaevandusvee kasutamiseks 

soojusenergia saamiseks. Üks Ida-Virumaa pilootprojekt, kus Mäetaguse 
vallas köetakse uputatud Sompa kaevanduse kaevandusvee abil Kiikla 

küla majapidamisi, on Eestis ennast juba tõestanud29. Samuti on 
kaevanduskäikudes oleva põhjavee kiire kättesaadavuse tõttu sellel hea 

tehnoloogilise vee potentsiaal suurematele tööstusettevõtetele. 

Ettepanekud maakonnaplaneeringu täiendamiseks: 

 Maakonnaplaneering peaks käsitlema suletud/ammendatud kaevandamisalade 

perspektiivseid rakendusvõimalusi. Tehniliste võrgustike peatükis tuleks käsitleda 

suletud kaevanduste kaevanduskäikude energeetilist potentsiaali kui ka uputatud 

kaevanduste põhjavee potentsiaali tööstusettevõtete tehnoloogilise veena. 

 
Riigikaitseliste ehitiste kavandamise mõju 

Ida-Virumaal on oluline riigikaitseline positsioon seoses Narva 
piiripunktiga ja paiknemisega Eesti-Vene piiril kui olulisel lahkmejoonel. 

Teisest küljest on maakonnas mitmeid inimtegevusest tugevalt mõjutatud 
alasid (eelkõige ammendatud ja lähitulevikus ammendatavad karjäärid), 

mille potentsiaal riigikaitseliste ehitistena (lasketiirud, harjutusväljakud) 
on väga kõrge. 

 
Maakonnaplaneeringuga on määratud riigikaitselised ehitised ja nende 

piiranguvööndid ning seatud tingimused üldplaneeringute koostamiseks. 
Olulisimaks tingimuseks veekeskkonna seisukohast on seatud nõue 

kooskõlastada riigikaitseliste ehitiste rajamisel tegevus kohalike 
omavalitsustega, et vältida tahtmatut keskkonna kahjustamist. Põhja- ja 

pinnavee kvaliteedi tagamiseks tuleb seada tingimused konkreetsete 

riigikaitseliste ehitiste rajamisel alama astme planeerimisdokumentidega 
ning täiendavate tingimuste seadmine maakonnaplaneeringu tasandil ei 

ole vajalik. 
 

Kergliikluse mõju põhjaveele  

Maakonnaplaneeringuga seatakse tingimused, millega tuleb arvestada üld- 

ja detailplaneeringute koostamisel. Kuna kergliikluse mõju piirkonna 

veekeskkonnale oleneb konkreetsest arendusprojektist, siis võib väita, et 

maakonnaplaneeringus seatud tingimused on piisavad, ning veekeskkonna 

seisundi tagamiseks tuleb seada täiendavad tingimused alama astme 

planeeringutega. 

                                                 
29 Suletud põlevkivikaevanduste ressurss – kaevandusvesi. Karu., V. Tallinna Tehnikaülikool, mäeinstituut. 
2011. 
http://www.ene.ttu.ee/maeinstituut/artiklid/2011/Karu_suletud_polevkivikaevanduste_ressurss_kaevandusvesi
.pdf 

http://www.ene.ttu.ee/maeinstituut/artiklid/2011/Karu_suletud_polevkivikaevanduste_ressurss_kaevandusvesi.pdf
http://www.ene.ttu.ee/maeinstituut/artiklid/2011/Karu_suletud_polevkivikaevanduste_ressurss_kaevandusvesi.pdf
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Kokkuvõte 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu fookus asetub, tulenevalt väljakujunenud 

maakonna arengusuundadest, peamiselt linnalise asustuse ja põlevkivi 

kaevandamisega seotud taristu suunamisele. Ka pinna-ja põhjavee kaitse 

seisukohast tuleb Ida-Virumaa tööstuse ja kaevandamistegevuse arengut 

pidada potentsiaalselt kõige olulisemateks valdkondadeks, mida 

maakonnaplaneeringus, veekaitse eesmärke silmas pidades, põhjalikumalt 

käsitleda tuleb. 

 

Ida-Virumaa pinna-ja põhjavee kvalitatiivne ja kvantitatiivne seisund on 

kohati halb just tulenevalt eelkõige piirkonnale omasest intensiivsest 

kaevandamistegevusest, mis eeldab suurte veemasside kasutamist. 

 

Lähtuvalt Ida-Virumaa funktsioonist Eesti põlevkivi kaevandamis- ja 

tööstuskeskusena tuleb arvestada, et mitmete rikutud pinna- ja 

põhjaveekogumite seisund lähitulevikus oluliselt ei parane, kuid uute 

tööstusettevõtete rajamisel ja kaevandamistegevuse laiendamisel saab ja 

tuleb maksimaalsel määral arvestada põhjaveekaitstuse tagamisega. 

Kaevandamistegevuse laiendamise planeerimisel tuleb üldplaneeringu 

tasandil ennetavalt lahendada kvaliteetse joogivee kättesaadavus 

(ühisveevärgi väljaehitamine, sügavamaid veekomplekse avavate 

puurkaevude rajamine). 

 

Maakonnaplaneeringuga määratud riigikaitseliste ehitiste asukohad 

(perspektiivsed asukohad) ja kergliiklusteede võimalikud asukohad on 

veekaitse seisukohast oluliselt väiksema keskkonnamõjuga, kui tööstus- 

ja kaevandamistegevus. Seetõttu ei ole riigikaitseliste ehitiste ja 

kergliiklusteede suunamisel maakonnaplaneeringu tasandil täiendavate 

tingimuste seadmine vajalik, kuid tingimused tuleb täpsustada üld- ja 

detailplaneeringutega konkreetsete ehitiste planeerimisel. 

 

Üldiselt on maakonnaplaneeringuga seatud tingimused piisavad tagamaks 

pinna- ja põhjavee ressursi jätkusuutliku kasutamise. Põhjalikumalt tuleks 

käsitleda kaevanduste ammendamise ja korrastamise temaatikat. 

Maakonnaplaneering saab anda konkreetsemad 

tingimused/kasutusvõimalused uppunud kaevanduskäikude 

põhjaveeressursi kasutamiseks nt tööstusettevõtete tehnoloogilise veena 

või alternatiivse soojusenergia allikana. 
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4.1.3 Kaitsealused objektid, sh Natura 2000 alad 

4.1.3.1. Olemasoleva olukorra ülevaade 

Ida-Virumaa territooriumist on ligi kolmandik looduskaitse all, siinsed 

kaitsealad on väga eriilmelised: alates pankrannikust ja pangametsadest 
kuni metsade, soode, Peipsi rannaluidete, Narva vanajõgede ja 

luhtadeni.30 

Kokku jääb Ida-Virumaale 11 looduskaitseala, 20 maastikukaitseala, 15 

hoiuala ja 16 kaitsealust parki. Peale selle hulk kaitsealuseid püsielupaiku 
(101), üksikobjekte (37)  ning kaitsealuse liigi leiukohti (2409). 

Ida-Virumaa suuremad ja üle-Euroopalise tähtsusega kaitsealad Muraka, 
Puhatu, Agusalu, Sirtsi ja Selisoo on loodud Alutaguse soostike hoiuks. 

Kokku on Ida-Virumaal üle-Euroopalise tähtsusega Natura 2000 
võrgustiku alasid 40, millest 33 on Natura loodusalad ja 7 Natura 

linnualad. 31 

Kõikidel nimetatud aladel elab palju kaitsealuseid looma- ja taimeliike: 
kotkad, must-toonekurg, metsis, lagerabade haudelinnud, lendorav, 

käpalised jt. 

4.1.3.2 Mõju kaitstavatele loodusobjektidele 

Valdav osa kaitstavatest loodusobjektidest paikneb maakonna lõunaosas. 

Maakonnaplaneeringu lahendus näeb aktiivsemaid ruumilisi tegevusi Ida-
Virumaa linnastunud põhjaosas. Samas on mitmed ruumilised tegevused 

nagu kergliiklusteed, maanteekoridorid jmt kavandatud vahetult 
kaitsealade lähedusse või üksikutel juhtudel ka vahetult projekteeritavale 

kaitsealale (nt Oru linnaosa ja Kose küla ühendav tee). 

Kaitstavaid loodusobjekte läbivate või hõlmavate 

joonobjektide/planeeritud tegevuste võimalikkust hinnatakse madalama 
astme planeeringutes, vajadusel koos keskkonnamõju hindamisega ning 

kaitstavate loodusobjektide valitseja nõusolekul. 

Maavara ja maardlate kasutuselevõtul on planeeringu seletuskirja kohaselt 

oluline vältida võimalusel alasid, mis asuvad väärtuslikel põllumaadel, 
väärtuslikel maastikel ja rohelises võrgustikus ning hinnata eelnevalt mõju 

väärtuslikele maastikukomponentidele. Lisaks sellele on vajalik ka 
arvestada kaitstavate loodusobjektide, sh Natura 2000 alade, 

                                                 
30 Ida-Viru maakonna arengukava aastateni 2014-2020 
(http://axis.ivmv.ee/mv_kodulehe_failid/failid/204749/Ida-Viru%20maakonna%20arengukava%202014-
2020.pdf) 
31 Allikas: Keskkonnaregister 
(http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPT29dWqaGEFdAyERNBBfcsR9syCNkUj, 14.07.2015)  

http://axis.ivmv.ee/mv_kodulehe_failid/failid/204749/Ida-Viru%20maakonna%20arengukava%202014-2020.pdf
http://axis.ivmv.ee/mv_kodulehe_failid/failid/204749/Ida-Viru%20maakonna%20arengukava%202014-2020.pdf
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPT29dWqaGEFdAyERNBBfcsR9syCNkUj
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paiknemisega ja seal esinevate kaitseväärtuste elupaigatingimuste 
tagamisega. 

„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030“ KSH aruande 
eelnõu kohaselt paiknevad enim I kaevandamistundlikkuse kategooria 

loodusobjektideta aktiivse põlevkivivaru plokke Ida-Viru maakonnas Uus-
Kiviõli, Sonda, Puhatu ja Seli uuringuväljadel ning Estonia kaeveväljal, 

Lääne-Viru maakonnas Haljala ja Kohala uuringuväljal (Ubja karjääri 
tõenäoline laiendusala). Esimese kaevandamistundlikkuse kategooria ala 

välistab avakaevandamise, allmaakaevandamise planeerimiseks peab 

olema kindlus, et see ei kahjusta kaitstavat loodusobjekti. Kui kaitseala 
ohustamine pole välistatud, rakendatakse enamasti ettevaatusprintsiipi. 

Allmaakaevandamise loa saamiseks peab olema tõestatud, et saab 
kaevandada ilma looduskaitseobjekti kahjustamata. 

Maavarade kaevandamine ei või oluliselt mõjutada kaitstavaid väärtusi, 
vastasel juhul ei tohi kaevandamist lubada. 

Põlevkivi arengukava kuni 2030. aastani põhjaveest sõltuvate kaitstavate 
loodusobjektide alt altkaevandamist ette ei näe. Soovitatav on jätta 

selliste elupaikade ja kaevanduse vahele puhverala vähemalt 300 m. 
Väärtuslikke soodsas seisundis veest sõltuvaid elupaiku on soovitatav 

kaitsta suurte massiivina. 

Kaevandamise lubamise tingimuseks on, et kaevandatud alad 

korrastatakse kaevandamiseelse maastikuga samaväärseks ja 
negatiivsete mõjude minimeerimine tuleb planeerida juba enne 

kaevandamisega alustamist32. 

 

4.1.3.3 Mõju Natura 2000 aladele – Natura hindamine 

Natura hindamise metoodika 
 

Natura 2000 on üle-Euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille 

eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede 

ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse või vajadusel taastada üle-
Euroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund. Natura 2000 

loodusalad ja linnualad on moodustatud tuginedes Euroopa Nõukogu 
direktiividele – loodusdirektiiv 92/43/EMÜ ja linnudirektiiv 2009/147/EÜ. 

 
Natura hindamine on kavade ja projektidega kaasneva mõju hindamine 

loodusdirektiivi ja linnudirektiivi alusel moodustatud Natura loodus- ja 
linnualadele. Natura hindamise põhimõtted on kirjeldatud loodusdirektiivi 

                                                 
32 „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030“ KSH aruanne (heakskiitmisele), koostanud Maves AS 
(http://www.envir.ee/sites/default/files/pak_ksh_lisa_1_heakskiitmiseks_meilimiseks.pdf, 14.07.2015) 
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artikli 6 lõigetes 3 ja 4. Kavade ja projektide tegevuste kavandamisel 
tuleb võimalikke otseseid ja kaudseid mõjusid Natura aladele arvesse 

võtta. 
 

KeHJSe ning LKSe alusel toimub Natura hindamine keskkonnamõju 
hindamise menetluse raames. KeHJS § 33 lg 1 punkti 4 kohaselt 

hinnatakse keskkonnamõju, kui kavandatakse tegevust, mis võib üksi või 
koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 

võrgustiku ala. 

 
Vastavalt loodusdirektiivi artiklile 6(3) tuleb „...mis tahes kava või 

projekti, mis ei ole otseselt seotud ala korraldamisega või ei ole ala 
korraldamiseks otseselt vajalik, kuid mis kas eraldi või koos teiste kavade 

või projektidega ala tõenäoliselt oluliselt mõjutab [....] asjakohaselt 
hinnata nende tagajärgede seisukohast, mida ta alale kaasa toob, silmas 

pidades ala kaitse eesmärke. Ning arvestades kavaga [...] kaasnevate 
tagajärgede hindamise järeldusi [...], teevad pädevad riigiasutused kava 

[...] suhtes positiivse otsuse üksnes pärast seda, kui nad on kindlaks 
teinud, et see kava [...] ei mõju kahjulikult asjaomase ala terviklikkusele 

ja, vajaduse korral, pärast avaliku arvamuse väljaselgitamist.“ KeHJS §-le 
45, lg 2 võib „...strateegilise planeerimisedokumendi (antud juhtumil MP) 

kehtestada juhul, kui seda lubab Natura 2000 võrgustiku ala kaitsekord 
ning strateegilise planeerimisdokumendi kehtestaja on veendunud, et 

kavandatav tegevus ei mõju kahjulikult selle Natura 2000 võrgustiku ala 

terviklikkusele ega mõjuta negatiivselt selle ala kaitse-eesmärki“. 
 

Käesolevas töös tuginetakse Euroopa Komisjoni juhendile „Natura 2000 
alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine. 

Loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 tõlgendamise metoodilised 
juhised“33 ja juhendile "Juhised Natura hindamise läbiviimiseks 

loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis" (KeMÜ 2013)34. 
 

Natura hindamine algab Natura eelhindamise etappiga, mille eesmärgiks 
on välja selgitada ja tuvastada projekti või kava võimalik mõju Natura 

2000 alale ning hinnata, kas on võimalik objektiivselt järeldada, et oluline 
negatiivne mõju on välistatud. Eelhindamise eesmärk on läbipaistva ja 

põhjendatud otsuse tegemine asjakohase hindamise vajalikkuse või 
mittevajalikkuse osas. Otsuse põhjenduse formuleerimisel tuleb välja tuua 

vastavad kaalutlused. Kui eelhindamise käigus esitatud teave näitab, et 

oluline negatiivne mõju on tõenäoline või et piisavalt palju jääb 
ebaselgeks, on tarvis läbi viia Natura hindamise järgmine etapp - 

asjakohane hindamine. 

                                                 
33 Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine. Loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 
lõigete 3 ja 4 tõlgendamise metoodilised juhised http://www.envir.ee/sites/default/files/naturam6ju_est.pdf 
34 Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis, MTÜ Eesti 
Keskkonnamõju Hindajate Ühing 2013 http://www.envir.ee/sites/default/files/natura_juhis.pdf  

http://www.envir.ee/sites/default/files/natura_juhis.pdf
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Vastavalt juhendile "Juhised Natura hindamise läbiviimiseks 

loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis" (KeMÜ 2013) on 
kavade ja suurema üldistustasemega planeeringute puhul eelkõige oluline 

eelhindamise etapp (mis üldjuhul on mõistlik läbi viia KSH aruande 
etapis), kus tuvastatakse vastavad tegevused, mille puhul saab välja tuua 

soovitused ja nõuded järgnevateks tegevusteks: 

 Kõrgema astme strateegilistel planeerimisdokumentidel on üldine iseloom ning 

sellest tulenevalt madal täpsusaste, mis ei võimalda Natura hindamist teostata 

samas täpsusastmes kui projektide Natura hindamise korral ehk jõuda 

järeldusele, et kavandatava tegevuse elluviimisega on oluline negatiivne mõju 

välistatud. Strateegiliste planeerimisdokumentide üldised suunad täpsustatakse 

tulevikus madalama taseme detailplaneeringute või projektidega. Kuna nendes 

etappides on eeldatavalt teada täpsemad ehitusmahud ning tehnoloogiad, siis 

sellest tulenevalt on võimalik täpsem mõjude prognoosimine ja hindamine. 

 Sellistel juhtudel on oluline, et ka igal otsustustasandil toimub Natura hindamine 

parimal võimalikul viisil, arvestades strateegilise planeerimisdokumendi valdkonda 

ja detailsusastet. Kui andmeid kavandatava tegevuse elluviimise kohta ei ole 

hindamise teostamiseks ning negatiivse mõju puudumise üle otsustamiseks 

piisavalt, tuleb viidata vajadusel viia madalamal tasemel läbi detailsem hindamine 

(tegevusloa KMH või detailplaneeringu KSH ning sealse Natura hindamine käigus). 

Ühtlasi on otstarbekas täpsed mõju vähendavad leevendusmeetmed määratleda 

detailsema taseme planeeringus/ projektis. Lisaks tagab detailsemal tasemel 

leevendusmeetmete määratlemine nendega arvestamise projekti koostamisel. 

 Üldiselt piirdub kõrgema astme strateegiliste planeerimisdokumentide 

(strateegiad, arengukavad, üld- ja teemaplaneeringud jmt) Natura hindamine 

üksnes Natura-eelhindamise. Kui eelhindamise läbiviimise tulemusena selguvad 

detailsemad tegevused, mille kohta on piisavalt täpset informatsiooni mõju 

määratlemiseks ja hindamiseks –tuleb jätkata nende tegevuste hindamisel 

asjakohase hindamisega projekti detailsuse tasandil. 

 
Käesoleva töö koostamisel on lähtutud eelpooltoodud põhimõtetest. MP 

tasandil on oluline prognoosida projekti/tegevuste võimalik mõju Natura 
2000 ala(de)le (kas eraldi või koos teiste projektide või kavadega) ning 

välja tuua jätkutegevused ja hindamise läbiviimise vajadus, kus 

maakonnaplaneeringus ette nähtud tegevuste edasisel planeerimisel ja 
kavandamisel tuleb välja selgitada mõjud Natura 2000 aladele ja nende 

kaitse-eesmärkidele. 

Natura eelhindamine 

Informatsioon kavandatava tegevuse kohta 

Ida-Viru maakonna ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused ning 

planeeringulahenduse põhjendused on leitavad ptk-s 1.1. ja planeeringu 
seletuskirja ptk-s 1.4. 

Kavandatava tegevuse mõjupiirkonda jäävate Natura alade iseloomustus 
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Ida-Virumaale jääb kokku 40 Natura 2000 võrgustiku ala, millest 33 on 
Natura loodusalad ja 7 Natura linnualad. Ida-Virumaale jäävate alade 

loetelu on toodud alljärgnevas tabelis 11. Natura 2000 alad on tähistatud 
planeeringukaardil – „Ruumilised väärtused“. 

Tabel 11. Ida-Virumaale jäävate Natura linnu- ja loodusalade loetelu35 
Registrikood  Objekti nimetus  

 
Pindala kokku, ha  

Loodusalad 

RAH0000653  Adraku loodusala 225.5 

RAH0000624  Agusalu loodusala 12014.5 

RAH0000636  Alajõe loodusala 111 

RAH0000171  Aseri loodusala 654.7 

RAH0000165  Atsalama loodusala 9.2 

RAH0000010  Avijõe loodusala 28.9 

RAH0000164  Edise loodusala 4.6 

RAH0000161  Järvevälja loodusala 318.3 

RAH0000167  Jõuga loodusala 63 

RAH0000640  Karusoo loodusala 10.7 

RAH0000162  Kauksi loodusala 9.7 

RAH0000168  Kurtna loodusala 418.5 

RAH0000532  Mahu-Rannametsa 
loodusala 

428.8 

RAH0000158  Muraka loodusala 16443.4 

RAH0000169  Mustajõe loodusala 77.7 

RAH0000166  Mäetaguse loodusala 53.1 

RAH0000542  Ontika loodusala 254.4 

RAH0000163  Pangametsa loodusala 180.6 

RAH0000545  Puhatu loodusala 12785.6 

RAH0000170  Päite loodusala 128.8 

RAH0000011  Pühajõe loodusala 5.8 

RAH0000172  Sahmeni loodusala 27460.1 

RAH0000543  Selisoo loodusala 1426.3 

RAH0000540  Sirtsi loodusala 6182 

RAH0000544  Smolnitsa loodusala 240.7 

RAH0000602  Struuga loodusala 1724.2 

RAH0000565  Tudusoo loodusala 5307.7 

RAH0000502  Udria loodusala 376.7 

RAH0000683  Uhaku loodusala 32.8 

RAH0000495  Uljaste loodusala 256.4 

RAH0000650   Viivikonna loodusala 28,5 

RAH0000175   Võtikvere loodusala 116,5 

RAH0000160   Änniksaare loodusala 3,2 

Linnualad 

RAH0000076  Agusalu linnuala 12014.5 

RAH0000072  Loode-Peipsi linnuala 1715.1 

RAH0000075  Muraka linnuala 17751.5 

RAH0000115  Puhatu linnuala 12785.6 

RAH0000077  Sirtsi linnuala 6842.2 

RAH0000114  Struuga linnuala 1327.7 

RAH0000119  Tudusoo linnuala 5307. 

Kavandatava tegevuse seotus kaitsekorraldusega 

Ida-Viru maakonnaplaneering ei ole otseselt seotud ega vajalik Natura 

2000 alade kaitse korraldamiseks. 
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Kavandatava tegevuse mõju prognoosimine Natura-aladele 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu planeeringulahenduse mõju Natura 2000 

võrgustikule on hinnatud asukohavalikute ja tegevuste lõikes alljärgnevas 
tabelis. 

Tabel 12. Ida-Viru maakonna ruumilise arengu põhimõtted ja 
suundumused ning asukohavalikute ja kavandatavate tegevustega 

kaasnev eeldatav mõju Natura 2000 võrgustiku aladele 

Ruumilise arengu põhimõtted 
ja suundumused  

Natura eelhinnang Soovitused/ 
leevendavate 
meetmete 
rakendamine 

Asustusstruktuur ja asustuse 
suunamine 

Keskuste ja linnaliste asustuste juures valdavalt 
Natura alasid ei paikne, seega mõju Natura 
aladele puudub. 

Maakonna keskusena kavandava ja arendatava 
Sillamäe linn külgneb osaliselt idast Udria 
loodusalaga ja läänest Päite loodusalaga. 

Udria loodusala kaitse-eesmärk on I lisas 
nimetatud kaitstavad elupaigatüübid esmased 
rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad 
(1220), merele avatud pankrannad (1230), 
püsitaimestuga liivarannad (1640), 
metsastunud luited (2180), kuivad niidud 
lubjarikkal mullal (*olulised orhideede 
kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel 
mullal (*6270), lubjakivipaljandid (8210), 
vanad loodusmetsad (*9010) ning rusukallete 
ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180). 
Päite loodusala kaitse-eesmärgid on I lisas 
nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on merele 
avatud pankrannad (1230) ning rusukallete ja 
jäärakute metsad (pangametsad – *9180). 
Keskusala laiendamisel ja arendamisel tuleb nii 
otseseid kui kaudseid mõjusid nimetatud ala 
kaitse-eesmärkidele välistada. 

Kohaliku keskusena arendatava Püssi linna 
arendamisel tuleb tähelepanu pöörata Uhaku 
loodusala kaitseväärtuste säilimisele. Uhaku 

loodusala jääb vahetult keskuseala piirialale. 
Uhaku loodusala (EE0070132) kaitse-eesmärgid 
on I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid 
karstijärved ja -järvikud (*3180), jõed ja ojad 
(3260) ning lood (alvarid – *6280). 

Kohaliku Toila valla keskust läbib Pühajõe 
loodusalal, mille kaitse-eesmärgiks on tagada I 
lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp jõed ja 
ojad (3260) ning II lisas nimetatud liigid, mille 
isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane 
(Myotis dasycneme) ja jõesilm (Lampetra 
fluviatilis). 

Võimalikku ebasoodsat 
mõju saab ennetada ja 
leevendada madalama 
astme planeeringute 
(KSH), projekteerimise 
ja lubade menetluse  
käigus (KMH), vajadusel 
viia läbi Natura 
hindamine konkreetsete 
planeeringute/projektide 
raames. 

- Keskuste võrgustik ja 
toimepiirkond; 

- Linnalised asustuse alad 
ja maaline piirkond;  

- DP kohustusega alad. 

MP näeb ettevõtluspiirkondadena 
eelkõige planeeringulahenduse 
järgseid linnalise asustuse alasid, 
kus on olemas nii tehniline 
taristu, logistilised ühendused kui 
ka piirkonna parim 
tööjõupotentsiaal. /…/. 

Ruumiliste väärtuste 

võrgustikud ja arengut 
suunavad 

Elukeskkonna väärtuste – väärtuslikud 

maastikud ja rohevõrgustiku alad – säilitamine 
ja nende toimimiseks seatud tingimuste 

Põlevkivi arengukava 

kuni 2030 aastani 
põhjaveest sõltuvate 
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Ruumilise arengu põhimõtted 
ja suundumused  

Natura eelhinnang Soovitused/ 
leevendavate 
meetmete 
rakendamine 

keskkonnatingimused   määramine avaldab kaudselt positiivset mõju 
Natura 2000 aladele. Säilivad ulatuslikud ja 
puutumatud looduslikud alad ja sealne 
bioloogiline mitmekesisus. 

Maavara ja maardlate kasutuselevõtul on 
planeeringu seletuskirja kohaselt oluline vältida 
võimalusel alasid, mis asuvad väärtuslikel 
põllumaadel, väärtuslikel maastikel ja 
rohevõrgustikus ning hinnata eelnevalt mõju 
väärtuslikele maastikukomponentidele. Lisaks 
sellele on vajalik ka arvestada kaitstavate 
loodusobjektide , s.h Natura 2000 alade, 
paiknemisega ja seal esinevate kaitseväärtuste 
elupaigatingimuste tagamine. 

Vt eelneval maavarade käsitlust alapeatükis: 

„Mõju kaitstavatele loodusobjektidele“. 

kaitstavate 
loodusobjektide alt 
kaevandamist ette ei 
näe. Soovitatav on jätta 
selliste elupaikade ja 
kaevanduse vahele 
puhverala vähemalt 300 
m. Väärtuslikke soodsas 
seisundis veest 
sõltuvaid elupaiku on 
soovitatav kaitsta 
suurte massiivina.  

Kaevandamise lubamise 
tingimuseks on, et 
kaevandatud alad 

korrastatakse 
kaevandamiseelse 
maastikuga 
samaväärseks ja 
negatiivsete mõjude 
minimeerimine tuleb 
planeerida juba enne 
kaevandamisega 
alustamist. 36 

- Elukeskkonna  väärtused 
(väärtuslikud maastikud, 
kultuuriväärtused, 
rohevõrgustiku alad);  

- Ettevõtluskeskkonna 
väärtused  s.h maavarad 
ja põlevkivi 

kaevandamise 
perspektiiv väärtused 

Tehnilised võrgustikud   

Maanteed ja raudteed; 
ühistransport 

Ida-Virumaal on olulisemateks kavandatud 
arendusteks varasemalt planeeritud teedevõrgu 
osas põhimaantee E20 Jõhvi-Narva lõigu 
rekonstrueerimine (kohati uues koridoris)  ja 
Jõhvi linna idapoolse ümbersõidu rajamine. MPs 
välja toodud teede kavandamise 
teemaplaneeringud on toodud käesolevasse 
maakonnaplaneeringusse üle muutmata kujul.  
Maantee kui ka ümbersõidutee mõju hindamine 
Natura väärtustele on läbi viidud 
teemaplaneeringute KSHde raames ning 
eeldatavalt valitud selleks sobivaim teekoridor 
looduskaitselise piiranguid arvesse võttes. 

 

Ruumilise arengu ja 
nendega kaasnevate 
tegevuste rakendajal 
tuleb igakordselt 
kaaluda tegevuse 
võimalikku ebasoodsat 
mõju Natura 2000 alal 
ja vajadusel algatada 
vastav keskkonnamõju 
hindamise menetlus 
ning viia läbi Natura 
hindamine. 

Kavandatavate tegevuse 
elluviimine ei tohi 
Natura 2000 ala 
kaitstavaid 
loodusväärtusi 
kahjustada. Võimaliku 
ebasoodsa mõju 
ilmnemise tõenäosust 

on võimalik ära hoida 
ning vähendada 
projektide keskkonna 
aspektide arvestamise, 
asjakohase 
ettevalmistamise ning 
vajadusel ette nähtud 
leevendusmeetmete 
rakendamisega. 

Veeteed ja sadamad Sillamäe sadama puhul peab MP oluliseks  juba 
planeeritud alade kasutuselevõtmise. 

MP nähakse ette väikesadamaid Soome lahes, 
Narva jõe alamjooksul ja Peipsi kaldal:  Kalvi, 
Purtse, Toila, Sillamäe, Narva-Jõesuu, Narva 
(Jõesadam ja Kulgu sadam), Vasknarva, Alajõe, 
Rannapungerja ja Lohusuu sadamad , mille 
puhul on eesmärgiks arendada need kõik 
toimivateks külalissadamateks. 

Narva jõe alamjooksu hõlmav Struuga loodusala 
on arvatud üle-Euroopaliste alade hulka, mille 
kaitse-eesmärk on LoD I lisas nimetatud 

                                                 
36  
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Ruumilise arengu põhimõtted 
ja suundumused  

Natura eelhinnang Soovitused/ 
leevendavate 
meetmete 
rakendamine 

elupaigatüüpide-jõed ja ojad (3260) ning 
lamminiidud (6450) kaitse ning LoD II lisas 
nimetatud liikide ja nende elupaikade kaitseks: 
saarmas (Lutra lutra), paksukojaline jõekarp 
(Unio crassus), tõmmuujur (Graphoderus 
bilineatus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus 
cecilia), harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik 
hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus 
gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), 
jõesilm (Lametra fluviatilis) ja lõhe (Salmo 
salar) kaitse. 

Narva jõgi on Eesti suurim ning ühtlasi 
kalastikuliselt kõige liigirikkam jõgi, seega tuleb 
väikesadama planeerimisel ja rajamisel 
välistada mõju Struuga loodusalale ja sealsete 

kaitseväärtustele. 

Lennuväljad Planeeringulahendus näeb ette vajadusel Narva 
lennuvälja lennuraja pikendamise 2000 m-ni ja 
Jõhvi lennuvälja lennuraja pikendamise 1200 
m-ni. Olemasolevate lennuväljade mõjualas 
Natura 2000 alasid ei paikne, seega mõju 
puudub. 

Kergliiklus Ida-Virumaa maakonnaplaneeringus näidatav 
kergliiklusteede võrgustik põhineb suures osas 
teemaplaneeringus “Tehniline infrastruktuur”, 
millele on läbiviidud eraldi KSH.  

Täiendavalt on kergliiklusteid kavandatud: 
Kohtla-Järve Sompa linnaosa ühendamiseks 
Järve linnaosa ja Jõhviga; Kohtla-Järve Ahtme 
ühendamine Rausverega (maanteega nr 32, et 
võimaldada paremat ühendust Kurtna 
puhkepiirkonnaga); Narva ja Narva- Jõesuu 
linna ning Vaivara valla idapoolsete 
asustusalade paremaks ühendamiseks ning 
Sillamäe linnast ida suunas võrgustiku parema 
sidususe loomiseks. 

Mitmed kavandatavad kergliiklusteed on 
näidatud hetkel vahetult mõningate Natura 
2000 loodusalade piiril. Planeeritavate 
kergliiklusteede puhul on edaspidistes etappides 
täpse asukoha määratledes vajalik hinnata 
konkreetset mõju Natura 2000 kaitstavatele 
elupaikadele ja sealsetele liikidele. 

Muu tehniline taristu, s.h 
veevarustus ja kanalisatsioon; 
sidevõrgud 

Vt olulisemad kavandatavad tegevused 
„Joonehitiste asukohavalikud“. 

Taastuvenergeetika MP kaardil on ära näidatud potentsiaalsed 
tuulepargi asukohad, tuginedes tehnilise 
infrastruktuuri teemaplaneeringule. Enamuse 
näidatud potentsiaalsete tuuleparkide 
mõjualasse jääb Natura 2000 loodus- ja /või 
linnuala. Tuuleparkide täpse asukoha 
määramiseks on vaja läbi viia eraldi 
keskkonnamõju hindamine koos Natura 

Kavandatavate tegevuse 
elluviimine ei tohi 
Natura 2000 ala 
kaitstavaid 
loodusväärtusi 
kahjustada. Võimaliku 
ebasoodsa mõju 
ilmnemise tõenäosust 
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Ruumilise arengu põhimõtted 
ja suundumused  

Natura eelhinnang Soovitused/ 
leevendavate 
meetmete 
rakendamine 

hindamisega. on võimalik ära hoida 
ning vähendada 
projektide keskkonna 
aspektide arvestamise, 
asjakohase 
ettevalmistamise ning 
vajadusel ette nähtud 
leevendusmeetmete 
rakendamisega. 

Joonehitiste asukohavalikud   

Eesti-Balti 330kV õhuliini 
trassikoridor 

Kavandatav trassikoridor ühendab Eesti 
Elektrijaama 330kV alajaama Vaivara vallas 
Auvere külas ning Balti 330kV alajaama Narva 
linnas Elektrijaama tee 29. 

Kavandatava liini lähimad Natura alad on – 
Udria loodusala ja Mustajõe loodusala. Tegemist 
on loodusaladega ning mõlemad kaitsealad 
jäävad trassikoridori otsesest mõjualast välja, 
seega eeldatav oluline ebasoodne mõju Natura 
aladele puudub.  

Õhuliinidel võib olla potentsiaalne mõju Natura 
2000 linnualade kaitse-eesmärkidele, kui 
paikneb Natura võrgustiku linnualal või ka 
ebasobivas asukohas alade lähedal. 
Kavandatava trassikoridori läheduses Natura 
linnualasid ei paikne. 

- 

Kohtla-Järve Oru linnaosa ja 
Jõhvi vaheline joogi- ja 
reoveetorustiku trassikoridor 

Mõju puudub, kavandatava trassikoridori 
läheduses ei paikne Natura 2000 alasid. 

-  

Kohtla-Järve – Kukruse 

magistraalsoojustrass 

Mõju puudub, kavandatava trassikoridori 

läheduses ei paikne Natura 2000 alasid. 

-  

Põlevkivi kaevandamisega 
seotud taristu 

Seoses põlevkivikaevandamise jätkumisega on 
vajalikud ka arendused kaevandamisega seotud 
taristus – perspektiivis mitmed lintkonveieri 
rajamised. Praeguses etapis ebaselge mõju 
Natura 2000 aladele. Kavandatava taristu 
täpsemad asukohad ja lahendused antakse 
detailsemate planeeringutega ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamisega, s.h vajadusel Natura 
hindamisega. 

Ruumilise arengu ja 
nendega kaasnevate 
tegevuste rakendajal 
tuleb igakordselt 
kaaluda tegevuse 
võimalikku ebasoodsat 
mõju Natura 2000 alal 
ja vajadusel algatada 
vastav keskkonnamõju 
hindamise menetlus 
ning viia läbi Natura 
hindamine. 

Jäätmete ladestamine Täiendavaid jäätmete ladestamise alasid MP 
ette ei nähta, otsene mõju Natura aladele 
puudub. 

-  

Riigikaitse ja turvalisus Ida-Viru maakonnas asuvad mitmed 
riigikaitselised ehitised. MP näeb ette ühe 
perspektiivse riigikaitsemaa – Sirgala 
harjutusvälja. Perspektiivne ala piirneb vahetult 
Puhatu linnualaga. Võimalik on ebasoodne mõju 
linnualale. Kavandatava riigikaitse harjutusvälja 

Kavandatavate tegevuse 
elluviimine ei tohi 
Natura 2000 ala 
kaitstavaid 
loodusväärtusi 
kahjustada. Võimaliku 
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Ruumilise arengu põhimõtted 
ja suundumused  

Natura eelhinnang Soovitused/ 
leevendavate 
meetmete 
rakendamine 

tegevuste planeerimisel tuleb arvestada 
võimalikke häiringutega linnualale ja seal 
kaitstavatele väärtustele. Linnualaga piirnevale 
alale on soovitav kavandatava vähem 
mürarikkaid tegevusi.   

ebasoodsa mõju 
ilmnemise tõenäosust 
on võimalik ära hoida 
ning vähendada 
projektide keskkonna 
aspektide arvestamise, 
asjakohase 
ettevalmistamise ning 
vajadusel ette nähtud 
leevendusmeetmete 
rakendamisega. 

Strateegilise planeerimisdokumendi ruumiliste eesmärkide ja seal 
kavandatavate tegevuste suunad täpsustatakse tulevikus madalama 

taseme planeeringute või projektidega. Nendes etappides on eeldatavalt 
teada täpsemad ehitusmahud ning tehnoloogiad, siis sellest tulenevalt on 

võimalik täpsem mõjude prognoosimine ja Natura-hindamine. 

Ida-Viru maakonna ruumiliste arengu ning nende elluviimiseks 

kavandatavate valikute ja tegevuste rakendajal tuleb igakordselt kaaluda 
tegevuse võimalikku ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja 

vajadusel algatada vastav keskkonnamõju hindamise menetlus ning viia 
läbi Natura hindamine. 

4.1.3.4 Kokkuvõte 

Maakonnaplaneeringu lahendus näeb aktiivsemaid ruumilisi tegevusi Ida-

Virumaa linnastunud põhjaosas, kus kaitstavaid loodusobjekte paikneb 

vähem kui maakonna lõunaosas. Valdavalt on maakonnaplaneeringu 

ruumilise lahenduse väljatöötamisel arvesse võetud kaitsealade ja Natura 

2000 alade paiknemist, et tagada looduskaitsealade kaitseväärtuste 

säilimine. 

Kaitstavaid loodusobjekte, s.h Natura 2000 alasid, läbivate või hõlmavate 

joonobjektide/planeeritud tegevuste võimalikkust hinnatakse madalama 

astme planeeringutes/projektides, vajadusel koos keskkonnamõju 

hindamisega (s.h Natura hindamine) ning kaitstavate loodusobjektide 

valitseja nõusolekul. 

Kavandatavate tegevuste või strateegilise planeerimisdokumendi 

elluviimine ei tohi looduskaitseliste objektide, s.h Natura 2000 ala(de) 

loodusväärtusi kahjustada. Võimaliku ebasoodsa mõju ilmnemise 

tõenäosust on võimalik ära hoida ning vähendada projektide keskkonna 
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aspektide arvestamise asjakohase ettevalmistamise ning vajadusel ette 

nähtud leevendusmeetmete rakendamisega. 

 

4.2. Sotsiaalsed vajadused ja heaolu 

4.2.1 Linnaruumi kvaliteet 

Olemasoleva olukorra ülevaade 

Ida-Virumaa on Eesti kõige kõrgemalt linnastunud maakond – linnades 

elab ca 89% elanikkonnast, mistõttu maakonna kontekstis on oluline 

pöörata tähelepanu linnaruumi kvaliteedile. Linnaruumile keskendumine 

on oluline ka rahvastiku vähenemise-vananemise seisukohast, mis on 

märgatavam just linnades: kus ja kuidas arendada linnaruumi, et ühelt 

poolt säiliks ja tõuseks ruumiline sidusus, mitmekülgsus ja atraktiivsus, 

teisalt toimuks maa kui ressursi säästlik ja läbimõeldud 

kasutuselevõtmine. 

Mõjude analüüs 

Maakonnaplaneeringus käsitlevad linnaruumi kvaliteeti kaks 

teemavaldkonda: maakonnaplaneeringuga määratud linnalise asustuse 

alad ning linnakeskkond (vastavalt seletuskirja ptk 2.2 ja 3.1.4.), kaudselt 

toetavad linnakeskkonna mitmekülgsust ka keskuste määramine 

töökohtade ja teenuste koondumispunktidena. 

 

1. Linnalise asustuse alad.  

Linnalise asustuse alade määramise eesmärgiks on luua kompaktsed 

linnalised alad, kuhu ka jätkuvalt suhteliselt kiirelt kahaneva rahvaarvu 

tingimustes koonduvad töö- ning elukohad. Linnalise asustuse alasid 

nähakse polüfunktsionaalsetena, kus mitmekülgsus ja terviklikult välja 

arendatud infrastruktuurid tagavad kõrge kvaliteediga linnaruumi 

tekkimise. 

Linnaliste asustuse alade määramise vajadus tuleneb suuresti eelneval 

planeerimisperioodil tekkinud asustusstruktuuri edasise suunamise 

vajadusest, kus linnade ja suuremate keskuste administratiivpiiride 

vahetusse lähedusse tekkisid asustusalad, mis ühelt poolt ei moodustanud 

veel kompaktset kõrge linnalise elukvaliteediga asustust, teisalt ei 

vastanud ka hajaasustuses tunnustele. Keskuste läheduse ja 
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rahvastikutiheduse tõttu on antud aladel potentsiaali areneda 

mitmekülgsemaks, terviklikult väljaarendatud infrastruktuuridega aladeks, 

mistõttu määrab käesolev planeering linnalise asustuse alad 

rahvastikutiheduselt kõrgeimates piirkondades Ida-Virumaa põhjaosa 

linnade ja nende lähialade juures. 

Linnalise asustuse alade määramise aluseks on: 

 tiheasustusega paikkonnad37, milles esineb rahvastikutihedust > 

500 in/km2, vastavalt Statistikaameti kaardirakenduse andmestikule 

(koostatud REL 2011 põhjal). >500 in/km2 on seatud tiheda 

asustuse piirnäitajaks maakonnaplaneeringute koostamisel aluseks 

olevas uuringus „Asustuse suunamise ülesande lahendamise 

võimalused maakonnaplaneeringus“38; 

 Kohalike omavalitsuste üldplaneeringutes väljatoodud 

arenguperspektiivid. 

Planeeringu kaartidel toodud linnalise asustuse alade piiride määramisel 

arvestatud: 

 kas üldplaneeringu järgsete, valdavalt elamu- ja 

tööstusfunktsiooniga reserveeritud alade realiseerumine on antud 

asukohas ja mahus perspektiivne ning linnalise; 

 ala sidustavate või lahutavate infrastruktuuride ja 

maastikuelementide olemasolu, mis füüsilisel või funktsionaalsel 

moel asustuse arengu suunda võivad mõjutada (nt teed ja raudteed 

ning veekogud asustuse sidususe ja ruumilise terviklikkuse 

vähendajana). 

Linnalise asustuse alade arendamispõhimõtted ja nende mõju on 

kokkuvõtvalt välja toodud järgnevalt: 

• Jälgib olemasolevat asustusstruktuuri – mõju maakasutusele 

on positiivne: asustuse koondumine juba olemasoleva 

kompaktsema asustusstruktuuri juurde säilitab hajaasustuse 

asustusstruktuurile omase hajususe, samuti väldib tarbetut 

laienemist maaressursi arvelt, mis võib olla väärtuslik teiste 

aspektide lõikes (nt. väärtuslik põllumajandusmaa, väärtuslik 

maastik jne). Linnalise asustuse laienemine võib aga toimuda 

teatud määral looduslike alade arvelt. 

                                                 
37 Vähemalt 200 elanikuga ning hoonete vahekaugusega <200 m, vastavalt Statistikaameti poolt kasutatavale 
metoodikale, http://www.stat.ee/76744, vaadatud 20.11.2014 
38 R. Puusepp ja T. Paaver, Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond, 2014 

http://www.stat.ee/76744
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• Terviklik arendamine, mis põhineb eelistatult tihendamisel – 

mõju on taaskord positiivne maaressursi optimaalse 

kasutamise osas, samuti võimaldab tihendamisele baseeruv 

asustuse areng infrastruktuuride rajamise kuludelt kokku 

hoida ning seeläbi luua ja tõsta olemasoleva taristu kvaliteeti. 

Linnalise asustuse ala terviklik arendamine tähendab seda, et 

ala arendamisel ei lähtuta omavalitsuse piirist, vaid koostööle 

tuginedes leitakse ruumilahendus kogu määratu alale. 

• Polüfunktsionaalne inimsõbralik linnakeskkond: elamualad, 

tootmisalad, ettevõtlusalad,  puhkealad – mõju on positiivne 

elanikkonna mitmekülgsete vajaduste rahuldamise 

seisukohast, loodav ruum on elanikele nii atraktiivne kui ka 

„inimmõõdet“ väärtustav (vt lisa allpool linnakeskkonna 

mõjude hindamise juures). 

• Integreeritakse erinevaid transpordiliike – mõju on positiivne 

linnaruumi kasutajale, kuna transpordiliigid on sidusad, 
linnaruum võimaldab mugavalt erinevate transpordiliikide 

kasutamist ja vahetust  

• Linnalise asustuse alade piirde täpsustamine toimub 
üldplaneeringute raames – lähtudes lähimuspõhimõttest jätab 

antud tingimus omavalitsustele täiendava kaalutlusvõimaluse 
linnalise asustuse suunamise osas 

 
2. Linnakeskkond 

Seletuskirja ptk 3.1.4. Linnakeskkond käsitleb spetsiifilisemaid 
põhimõtteid, kuidas kujundada kvaliteetne, harmooniline ja 

inimmõõtmeline linnakeskkond. 

Linnakeskkonna arendamise oluliseks võtmesõnadeks 

maakonnaplaneeringus on kasutajasõbralikkus ja inimmõõtmelisus, mille 
mõju elanikele kui antud ruumi kasutajale on positiivne: linnakeskkonda 

nähakse pigem kasutajakesksena (oluline on see, et elanikul oleks 
loodavas ruumis mugav ja turvaline), kui linnaruumi looja kesksena 

(ruumi looja arhitektuurne/kujunduslik idee või nägemus on ülene, mis 

alati ei pruugi tagada reaalselt kasutajasõbralikku linnaruumi). 

Planeeringu eesmärgiks on luua selline avalik ruum ning hoonete 

arhitektuursed lahendused, mis kutsuvad linnaruumi kasutama ja ruumis 
olema, mitte kasutama ruumi transiitkoridorina ankurpunktide vahel. 

Linnaruumi kasutamist suunatakse läbi avaliku ruumi atraktiivse 
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kujunduse, mitmekesise haljastuse ja sujuva ligipääsu tagamisega nii 
jalgsi kui jalgrattaga liiklemisel. Inimmõõtmelisus väljendub planeeringu 

põhimõtetes hoonestuse suunamisel nii hoonete kõrguse, paigutuse kui 
fassaadide kujundamise läbi – näiteks väheneb üle 4-korruseliste hoonete 

puhul oluliselt inimsilma eristusvõime, misläbi väheneb ka seotus ja 
kontakt – tekkiv linnakeskkond on inimtaju mõistes kaugem ja 

hoomamatum. Arhitektuurselt saab samuti inimmõõtmelisust suunata nt 
fassaadide kujundamise läbi, kus informaalsusele ja nn „tummadele“ 

seintele on eelistatud liigendatud ja akende-uste avadega, tänavajoonele 

paigutatud hooned. 

Linnakeskkonna arendamisel soodustatakse erinevaid liikumisvõimalusi 

ning eelkõige soodustatakse jalgsi ja jalgrattaga liikumist. Kergliiklemise 
soodustamine ja eelpool toodud hoonestuse arhitektuursed lahendused on 

omavahel tihedalt seotud: kergliikleja liigub reeglina linnas kiirusel 5-10 
km/h, mistõttu võrreldes autoga liiklemisega liigub kergliikleja ruumis 

oluliselt aeglasemalt ning linnaruumi arhitektuursetel lahendustel on 
suurem mõju kergliikleja linnatajule, st saadud kogemusele. 

Linnakeskkonnas kergliikluse eelisarendamisega peab seega fookuse 
autoliiklejalt tagasi tooma kergliikleja poolt tajutavale linnaruumile ning 

maakonnaplaneering toobki välja meetodid, mis tekitavad kergliikleja 
seisukohast esteetilise ja nauditava, inimmõõtmelise linnaruumi. 

Kokkuvõte 

Linnalise asustuse aladel ja linnakeskkonna arendamise põhimõtete 

määramisel on linnaruumi kvaliteedile positiivne mõju. Linnalise asustuse 

alade määramine toob välja üldised alad (valdavalt maakonna linnade 
juures), kus on perspektiivne kõrge kvaliteediga elukeskkonna tekkimine 

olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Linnalise asustuse alade 
määramine soodustab säästlikumat maaressursikasutust ning kokkuhoidu 

taristute rajamisel. Linnakeskkonna arendamise põhimõtted annavad 
spetsiifilisemal tasemel suuniseid selleks, kuidas arendada linnaruum 

elanikele atraktiivseks ja kasutajasõbralikuks. Oluline osa selles on nn 
inimmõõtmelisuses – planeerimispõhimõttes, mis aitab luua inimmeeltega 

hoomatavat „lähedast“, kasutama kutsuvat ruumi. 

 

4.2.2 Puhkealade kättesaadavus 

Ülevaade puhkealade kavandamise põhimõtetest 

Käesolevas maakonnaplaneeringus käsitletakse puhkealadena linnade 

ümber  maakonna teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused“ kavandatud rohevööndeid, mis on osa 
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rohelisest võrgustikust. Puhkealade kavandamist nähakse ette ka linnalise 
asustuse aladel. 

Mõjude analüüs 

Maakonnaplaneeringu täpsusastes on oluline tagada puhkealad nii linnade 

tagamaal kui linnasiseselt. 

Linnade lähitagamaal puhkealade tagamine on suuresti seotud linnade 

lähiümbruse rohelise võrgustiku säilimisega (vt. ka ptk 4.1.1.), 
puhkefunktsiooni seisukohalt on oluline muuta need alad elanikele ka 

kättesaadavateks. Maakonnaplaneeringul on seeläbi positiivne mõju 

puhkealade arengule, kuna rohelise võrgustiku piiride täpsustamise kõrval 
määratakse ka järgmised arendustingimused: 

1. linnade rohevööndis välditakse võimalusel lageraiet – metsased 
linnalähivööndid säilivad puhkealadena. Juhul, kui kaevandamine on 

rohevööndis majanduslikult otstarbekas, kaalutakse eelnevalt 
kaasnevaid mõjusid rohevööndi toimivusele puhkealana. Rohevööndi 

toimimise tagamisega tuleb arvestada ka kaevandamisloale 
tingimuste seadmisel, korrastamistingimuste andmisel ja nende 

alusel korrastamisprojekti koostamisel – juhul kui rohevöönd ja 
kaevandamishuvi kattuvad, on kaevandamistegevuse järgselt  alasid 

võimalik kasutada puhke-eesmärkidel; 
2. linna rohevööndis rajada inimestele rekreatsioonirajatisi, nt jalutus-, 

jooksu- ja suusaradasid – paranevad võimalused puhkealade 
mitmekülgseks kasutamiseks; 

3. avalikult kasutatavatele matkaradadele, vaatekohtadele ja 

supluskohtadele tuleb tagada juurdepääs ning teenindustaristu 
(parkimine, prügikastid jne) alade kasutamiseks  - paraneb 

juurdepääs puhkealadele; 
4. puhkealasid ei planeerita teede, sh riigimaanteede, kaitsevööndisse 

negatiivse keskkonnamõju (müra, tolm ja heitgaasid) vältimiseks. 
Juhul kui puhkealasid planeeritakse teede kaitsevööndisse, tuleb 

rakendada negatiivset mõju leevendavaid meetmeid – puhkealasid 
kavandatakse ruumiliselt piirkondadesse, kus on vähem häiringuid. 

 
Maakonnaplaneering annab ka suunised linnalise asustuse alade 

arendamiseks (seletuskirja ptk 2.2), mida nähakse 
polüfunktsionaalsetena: maakonnaplaneeringus määratud linnalise 

asustuse alasid ei nähta täishoonestatuna, vaid mitmesuguste 
maakasutusfunktsioonidega, mille seas on oluliseks ka puhkealade 

olemasolu. Tulenevalt maakonnaplaneeringu täpsusastmest ei määrata 

linnalise asustuse alade siseselt puhkealade paiknemine – antud ülesanne 
on vajalik lahendada omavalitsuste üldplaneeringute raames. 
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Kuna linnalise asustuse alade piiride määramisel ei ole lähtutud 
omavalitsuse piiridest, tuleb linnaliste alade terviklikuks planeerimiseks 

teha omavalitsustel tihedat koostööd, millel on eeldatavalt positiivne mõju 
ka puhkealade kavandamisele: puhkealade ruumiline paiknemine ja 

ligipääsud analüüsitakse läbi täpsemal tasemel kui see toimuks teineteise 
üldplaneeringu kooskõlastamise tasemel. 

 
Kokkuvõte 

Maakonnaplaneeringu täpsusastmes on puhkealade arendamisele seatud 

tingimustel positiivne mõju: planeering arvestab nii linnaliste alade siseste 
kui linnade lähitagamaal asuvate puhkealadega ning rõhutab nende 

sidustamise ja kättesaadavuse tõstmise aspekte. Puhkealade tegeliku 
kättesaadavuse parandamine tuleb lahendada üldplaneeringute tasemel 

ning sõltub eelkõige omavalitsuste võimekusest teha efektiivset 
planeeringualast koostööd. 

 

4.3. Keskkonnatervis 

 

Mõju inimese tervisele 

Mõju inimese tervisele käsitlemisel tuuakse välja võimalikud ohud 

tervisele seoses keskkonnamüra ning välisõhu kvaliteediga, samuti ning 
vibratsiooniga (peamiselt lõhkamiste kontekstis). Põhjavee kvaliteediga 

seonduvat on kajastatud ptk 4.1.2. Eeldatavalt on nii keskkonnamüra kui 
ka õhusaaste peamisteks allikateks Ida-Virumaal liiklus ja tööstus, sh 

kaevandamistegevusega seonduv. Olemasolevas olukorras esineb aeg-

ajalt probleeme välisõhu kvaliteedi tagamisega tööstusettevõtete 
piirkonnas ning põhjavee kvaliteediga vanemates põlevkivijäätmete 

ladestuspiirkondades. 
 

4.3.1 Müra 

 

4.3.1.1. Müra normväärtused 

Eestis on keskkonnamüra normväärtused kehtestatud sotsiaalministri 4. 

märtsi 2002. a määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, 
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise 

meetodid“. Määrus defineerib müra kui igasuguse inimest häiriva või tema 
tervist ja heaolu kahjustava heli. Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja 

asulate planeerimisel ja ehitusprojektide koostamisel. 
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Vastavalt eelpool nimetatud määrusele jaotatakse hoonestatud või 
hoonestamata alad üldplaneeringu alusel: 

- I kategooria - looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, puhke- ja 
tervishoiuasutuste puhkealad; 

- II kategooria - laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja 
hoolekandeasutused, elamualad, puhkealad ja pargid linnades ning 

asulates; 
- III kategooria - segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, 

kaubandus-, teenindus- ja tootmisettevõtted); 

- IV kategooria - tööstusala. 
 

Hajaasustusalal uute elamumaade planeerimisel on reeglina asjakohane II 
kategooria (laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused, 

elamualad, puhkealad ja pargid linnades ning asulates) nõuete 
rakendamine. 

 
Tiheasustusega multifunktsionaalses linnakeskkonnas tuleb reeglina müra 

normväärtuste rakendamisel lähtuda III kategooria ehk segaala (elamud 
ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja tootmisettevõtted) 

nõuetest. 
 

Osades linnasisestes piirkondades – eelkõige ulatuslikud uued 
elamupiirkonnad (mitte aga uued üksikhooned), kus ei paikne muu 

kõrvalfunktsiooniga (äri, teenindus, tootmine) alasid – on asjakohane ka 

rangemate ehk II kategooria nõuete rakendamine. 
 

Samu norme (II kategooria) tuleb rakendada ka linnasisestel tervishoiu- 
ja hoolekandeasutuste ning puhkealadel (sh pargid). 

 
Planeeringutes ja projekteerimisel kasutatakse järgmisi müra 

normtasemete liigitusi: 
- Taotlustase – müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta häirivust ja 

iseloomustab häid akustilisi tingimusi. Kasutatakse uutes 
planeeringutes (ehitusprojektides) ja olemasoleva müraolukorra 

parandamisel. Uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes peab 
müratase jääma taotlustaseme piiridesse. Kui taotlustasemel on 

soovituslik iseloom, antakse taotlustaseme arvsuuruse juurde 
sellekohane märkus. 

- Piirtase – müra tase, mille ületamine võib põhjustada häirivust ja 

mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid (vastuvõetavaid) akustilisi 
tingimusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel ja uute 

hoonete projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud aladel. 
Olemasolevatel aladel ja ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset. Kui 

piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid müra 
vähendamiseks. 
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- Kriitiline tase – müra tase välisterritooriumil, mis põhjustab tugevat 
häirivust ja iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni. Kriitilised 

tasemed kehtestatakse liiklusmürale ja tööstusmürale. Kasutatakse 
olemasoleva olukorra hindamisel välismüraallikate vahetus 

läheduses. Uute müratundlike hoonete ehitamine kriitilise tasemega 
aladele on üldjuhul keelatud. 

 
Olemasolevas olukorras müra normatiivsuse hindamisel, samuti uute 

hoonete projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud aladel, tuleb lähtuda 

piirtaseme nõuetest, kuna eksisteerivate teede- ja tänavate äärde uute 
hoonete rajamisel ei ole hoonete teepoolsel küljel tihti reaalne välisõhus 

leviva müra taotlustaseme nõude täitmine. 
Küll aga tuleb liiklusmüra taotlustaseme täitmine seada eesmärgiks 

hoonete hoovipoolsetel õuealadel ja laste mänguväljakutel ning 
puhkeotstarbega piirkondades. 

 
Hoonete teepoolsel fassaadil tuleb nii olemasolevate kui planeeritavate 

hoonete puhul eelkõige rakendada ehituslikke meetmeid (akende 
helipidavuse parandamine, fassaadikonstruktsioonide helipidavuse 

tõstmine), mis tagavad head tingimused hoonete siseruumides. 
 

Eesti seadusandluses kasutatakse müra kriteeriumitena peamiselt kaht 
näitajat: päevane (7.00–23.00) ja öine (23.00–7.00) (ekvivalent)tase. 

 

Eraldi normatiivid on kehtestatud liiklus- ja tööstusmürale (vt lisa 3). 
Tööstusmüra normid on reeglina pisut rangemad kui vastavad liiklusmüra 

normväärtused, kuna tehnoseadmete müra spektraalseid omadusi 
(näiteks võimalik tonaalne ja/või ebaühtlase tekkega müra) peetakse 

mõnevõrra häirivamaks kui tavapärast sõiduvahendite müraspektrit. 

 

4.3.1.2. Maakonna mürafooni ning peamiste müraallikate 
iseloomustus 

Maakonnaplaneeringu täpsusastmes käsitletakse potentsiaalselt müra 

tekitavaid tegevusi ning müra tekitavaid objekte müraallikate tüübi 
põhiselt, müraallikad on üldjoontes jaotatavad kahte kategooriasse 

(sarnaselt normväärtuste klassifitseerimisele): 
1. Liiklusmüra sh: 

 maanteed ja linnatänavad; 
 raudteed; 

 lennuväljad. 
2. Tööstusmüra sh: 

 tootmisalad; 
 sadamad; 
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 kaevandused; 
 joonobjektid (lintkonveierid, elektriliinid); 

 taastuvenergiarajatised (sh tuulepargid); 
 riigikaitselised militaarehitised (harjutusväljakud). 

Maakonna olulisemateks elukvaliteeti mõjutavaks müraallikaks nii 
hetketingimustes kui ka tulevikus on linnatänavate ning maanteede 

autoliiklus, mõnevõrra väiksema levi- ja mõjualaga on raudteeliiklusest 
tingitud müra. Tööstusmüra (sh sadamad ja kaevandused) on teatud 

piirkondades olulisim lokaalne müraallikas. Lisaks põhjustavad aeg-ajalt 

häiringuid kaitseväe harjutusväljakutel läbi viidavad tegevused. Ülejäänud 
müraallikad ei oma üldises mürafoonis suurt tähtsust. 

 
Autoliikluse kui peamise müraprobleemide põhjustaja osas võib 

lähitulevikus ilmselt ette näha mõningast liikluskoormuste suurenemist, 
mis suurendab liiklusmüra poolt tekitatavat häiringut ja müraga kokku 

puutuvate inimeste hulka. Tõenäoliselt jääb põhimaanteede lähima 
paarikümne aasta liikluskoormuste kasv suurusjärku kuni 50% võrreldes 

praeguse tasemega (1,5 kordne tõus), erandjuhtudel võib kasv olla kuni 2 
korda. Mõnekümneprotsendiline liikluskoormuste tõus ei ole reeglina 

mürafoonis märgatav (märgatavaks ekvivalentmüra tõusuks nt ca 3 dB 
võrra läheb tarvis liikluskoormuste kahekordistumist). Küll aga on 

mürahäiring oluline uute teede rajamisel piirkondades, kus seni 
liiklusmüra kui häiring puudus. 

 

Raudteeliikluse prognoose ei ole pika perioodi kohta võimalik koostada, 
kuna lisaks kohalikele arengutele (maakasutuse intensiivistumine, 

elamute või ärikeskuste rajamine, kaevanduste avamine) tuleb arvestada 
ka geopoliitilisi mõjusid, mida on võimatu prognoosida. Raudteeliikluse 

intensiivistumisel või uute raudteega seotud infrastruktuuriobjektide 
(rajamisel tuleb täpsemalt hinnata raudteeliiklusega kaasnevaid mõjusid. 

Võib lisada, et raudteeliikluse (ja ka autoliikluse) kahekordistumisel 
suurenevad liiklusest tingitud ekvivalentmüra tasemed (päeva või öö 

keskmine müratase) 3 dB võrra. 
 

Tööstusmüra osas tuleb lähtuda eelkõige sellest, et uute tööstusettevõtete 
või kaevanduste rajamisel või olemasoleva tööstustegevuse laiendamisel 

ei põhjustataks ülenormatiivset mürataset naaberaladel. Uute 
tööstusalade kui potentsiaalsete uute müraallikate kavandamisel tuleb 

tagada, et naabruse tundlikel aladel ei ületataks kehtivaid müra 

normväärtusi. 
 

 

4.3.1.3. Varasemad müraolukorda mõjutavad planeeringud 
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Juhul, kui eelnevalt koostatud maakonnaplaneeringu teemaplaneeringud 
on endiselt asjakohased, viiakse planeeringulahendus käesolevasse 

maakonnaplaneeringusse sisse, ilma täiendavat menetlust ega arutelu 
avamata. Sisseviidavad planeeringud (ning vastavad 

keskkonnatingimused) on: 
- “E20T1 Tallinn-Narva trassikoridori täpsustamine Jõhvi-Narva lõigus 

ja Vodava-Riigiküla (Narva ümbersõit) trassikoridori määramine“ 
(kehtestatud 2013.a); 

-  „Ida-Virumaa põlevkivi kaevandamisalade ruumiline planeering“ 

(kehtestatud 2001.a). 
 

Teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused” kantakse maakonnaplaneeringusse sisse osaliselt. 

Kuna teemaplaneeringuga ei kaasne otseseid müravaldkonna mõjusid, siis 
seda praeguses teemakäsitluses ei kajastata. 

 
Teemaplaneeringu „Ida-Virumaa tehniline infrastruktuur” (kehtestatud 

2013.a) osas on muudetud käesoleva planeeringuga muudetud: 

 Teedevõrku – osad algselt kavandatud teedevõrgu edasiarendused 

on koostöös Maanteeametiga loetud mitteperspektiivseteks. Samas 

on kavandatud täiendavaid teekoridore (nt juurdepääs Sirgala 

harjutusväljakule), mille osas tuleb mürasituatsioonile täpsemal 

planeerimisel tähelepanu pöörata; 

 Potentsiaalsete tuuleparkide ulatust (riigikaitselise huvi tõttu on 

piiratud tuuleparkide ala Sirgala harjutusvälja laienduse alalt, 

arvestatud on detailsemas planeeringufaasis selgunud realistlike 

võimalustega); 

 Täpsustatud on kaevandustranspordi trassikoridoride võimalikke 

asukohti; 

 Maakonnaplaneeringusse ei ole üle toodud Sillamäe- Narva jõe 

kanali ja Narva jõe käretiku ümbersõidu kanali trasse kuna antud 

arengute realiseerumine maakonnaplaneeringu elluviimisperioodi 

jooksul aastani 2030 on ebarealistlik; 

 Uuendatud on peamisi tööstus- ja logistika-alasid (KOVide ja 

suurettevõtjate seisukohtade alusel). 

 

4.3.1.4. Planeeringusuuniste mõju müraaspektile 

Maakonnaplaneering fikseerib üldised ruumilised suunised 
ettevõtluskeskkonna arendamiseks ja töökohtade paiknemiseks, mis 

aitavad kaasa säästlikumale arengule ning keskkonnamõju (eelkõige müra 
ja õhusaaste) vähendamisele: 

1) maakonnaplaneering näeb ettevõtluspiirkondadena eelkõige 

planeeringulahenduse järgseid linnalise asustuse alasid, kus on 
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olemas nii tehniline taristu, logistilised ühendused kui ka piirkonna 

parim tööjõupotentsiaal; 

Väiksemad transpordimõjud (sh müra), kuna uued töökohad 

tekitatakse tööjõu lähedusse. 

2) maalises asustuses ja väiksemates keskustes on oluline soodustada 

mikro- ja väikeettevõtluse arengut, mis tagaks seeläbi elanikele 

kohapealsete töökohtade olemasolu. 

Väiksemad transpordimõjud, kuna uued töökohad tekitatakse tööjõu 

lähedusse. 

3) elamu- ja tööstusalade (funktsioonide) planeerimisel tuleb lähtuda 

häiringute vähendamise vajadusest ning kaaluda ühe või teise 

funktsiooni sobivust olemasolevasse maakasutusstruktuuri: 

a. olemasolevate elamute vahetus läheduses tuleb eelistada 

kaubandusliku- ja teenindusliku iseloomuga ettevõtlust; 

b. suuremate ettevõtlusalade või üksikute tootmishoonete 

arendamisel elamu- ja  puhkealade ning ühiskondlike hoonete 

lähedusse tuleb need omavahel eraldada haljastatud 

puhveraladega ja rakendada vajadusel võimalikke negatiivseid 

mõjusid leevendavaid meetmeid; 

c. olemasolevatest tööstusaladest ja Sillamäe sadamast 

lähtuvate häiringute tõttu (müra, transpordivood) ei ole 

soovitatav nende vahetus läheduses uute elamualade 

arendamine. 

Uute müra konfliktalade tekke vältimine, olemasolevate 

konfliktalade mõju vähendamine. 

4) Linnalise asustusega alad on eelisarendatavad alad Ida-Viru 

maakonnaplaneeringu mõistes: need alad on ja jäävad nii elanike, 

töökohtade kui ka teenuste peamise koondumise kohtadeks ka 

kahaneva rahvaarvu korral. 

Väiksemad transpordimõjud (sh müra), kuna liikumisvajadus 

väheneb. 

5) Asustuse suunamine ala sees lähtub eelkõige tihendamise 

printsiibist, millega eelistatakse tühjade maa-alade ja tühjalt 

seisvate hoonete kasutusele võtmist. 

Väiksemad transpordimõjud (sh müra), kuna liikumisvajadus 

väheneb. 
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6) Eelisarendatakse keskkonnasäästlike ja tervislikke liikumisviise nagu 

jalgsi- ja jalgrattaga liiklemine ning kergliiklusteed integreeritakse 

ühistranspordivõrguga. 

Väiksemad transpordimõjud (sh müra), kuna keskkonnale suurema 

koormusega transpordivahendite kasutamise vajadus väheneb. 

7) Linnalise asustusega aladele ulatuvad rohevõrgustiku osad on 

eelkõige puhkeotstarbelised, kuid oluline on säilitada ja parandada 

rohelise võrgustiku sidusust nii linnalise asustuse ala siseselt kui ka 

ühendusi teiste rohevõrgu struktuuridega. Sidususe säilitamisel on 

keskne roll rohekoridoridel. Linnalise asutuse rohelise võrgustiku 

aladele ehitiste/rajatiste planeerimisel hinnata mõju rohetaristule, 

selle säilimisele ja toimimisele. 

Puhveralade laiendamine, puhkeotstarbeliste “vaiksete alade” 

laiendamine. 

8) Linnalise asustuse aladel ei kavandata kaevandustegevust. 

Täiendava müra tekke ning uute konfliktalade tekke vältimine. 

 

 

 

4.3.1.5. Müraaspektiga arvestamine erinevate müraallikate ning 
arendustegevuste korral 

Maanteed 

Ida-Virumaa logistiline positsioon tuleneb nii Peterburi-suunalisest raud- 

ja maanteekoridorist kui ka Eesti suuruselt teise kauba- ja transiitsadama 

paiknemisest Sillamäel. Rahvusvahelistes reisijateveos läbib Ida-Virumaad 

nii bussi-kui reisirongiliiklus, Sillamäe sadam võimaldab rahvusvahelist 

mereühendust. Maakonda läbib Tallinn-Narva-Peterburi kaubatransiit, sh 

Sillamäe sadamatesse. 

Ida-Virumaal on olulisemateks kavandatud arendusteks teedevõrgu osas 
põhimaantee E20 Jõhvi-Narva lõigu rekonstrueerimine (kohati uues 

koridoris). Tuginedes Maanteeameti seisukohale loobutakse käesoleva 
maakonnaplaneeringuga varasemalt planeeritud Jõhvi linna läänepoolsest 

möödasõidust ja Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee Kauksi – Rannapungerja 
õgvendusest, kuna reaalsed liikluskoormused ei toeta nimetatud 

teelõikude rajamist. 

 

Müraaspektiga arvestamine maanteevõrgu arendamisel: 
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1. Uute maanteelõikude kavandamisel ning maanteede 

rekonstrueerimisel tuleb pöörata tähelepanu mürahäiringu 

vähendamisele ning vajadusel leevendusmeetmete väljatöötamisele; 

2. Vältida elamuarendust maantee lähiümbruses, I-III klassi maantee 

sanitaarkaitsevööndisse elamumaade kavandamisel tuleb hinnata 

mürakaitsemeetmete vajadust olenevalt teelõigu olemasolevast ja 

perspektiivsest liiklussagedusest, sõidukiirusest ning raskeliikluse 

osakaalust; 

3. Tagada maanteevõrgu kvaliteedi parandamine ja liikluse turvalisus 

lähtuvalt maantee klassist, liikluskoosseisust, tee-ehituse- ja hoiu 

majanduslikest kaalutlustest ja keskkonnahoiust. 

 

Raudteed 

Raudteevõrk Ida-Virumaal on tihe ja mitmeotstarbeline, pakkudes 

keskkonnasäästlikku liikumisvõimalust nii reisijatele ja tööstustoodangule 

kui toorainele. Raudteevõrk koosneb Tallinn-Tapa Narva reisi- ja 

kaubaveotrassist ja tööstusraudteedest, mis ühendavad Sillamäe, Kohtla-

Järve ja Narva tööstusalasid ja Balti elektrijaama. Maakonna lõunaosas 

asub nn põlevkiviraudtee, mis on rajatud karjääride ja kaevanduste 

teenindamiseks ning põlevkivi veoks. 

 

Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ järgi moodustab Eesti 

transpordivõrgustiku selgroo kvaliteedi poolest tuntavalt paranenud 

raudteeliiklus. Pikemas perspektiivis näeb üleriigiline planeering ette 

elektriraudtee pikendust kuni Narvani. 

 

Müraaspektiga arvestamine raudteevõrgu arendamisel: 

1. Uute raudteelõikude või olemasolevas raudteekoridoris täiendava 

rööpmepaari kavandamisel tuleb pöörata tähelepanu mürahäiringu 

vähendamisele ning vajadusel leevendusmeetmete väljatöötamisele; 

2. Vältida elamuarendust aktiivseks kauba- ja kaevematerjali veoks 

kasutatavate raudteede lähiümbruses, elamumaade kavandamisel 

tuleb hinnata mürakaitsemeetmete vajadust olenevalt 

raudteeteelõigu olemasolevast ja perspektiivsest liiklussagedusest 

ning sõidukiirusest. 

 

Veeteed ja sadamad 
Ida-Viru olulisimad veeteed on Soome laht, Narva jõgi ja Peipsi järv. 

Soome lahelt laevatatavatele sisevetele – Narva jõele ja Peipsi järvele – 
jõudmist raskendavad Narva jõe astang ja hüdroelektrijaam, jõe 
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kärestikud ning mõlema veekogu puhul küllaltki väike süvis. 
Planeeritavaks veeteeks on Sillamäe - Narva kanal ja Narva jõe kärestike 

ümbersõidukanal.  Narva-Jõesuu sadama potentsiaali tõstmiseks tuleb 
kohalikul tasandil planeerimise käigus kavandada muul. Üleriigiliselt 

oluliseks sadamaks Ida-Virumaal on suuresti juba välja arendatud 
Sillamäe transiitkauba- ja reisisadam. 

Müraaspektiga arvestamine sadamate arendamisel: 

1. Sillamäe sadama puhul on oluline juba planeeritud alade 
kasutuselevõtt. Sadama vahetus läheduses paiknevate maade 

kasutuselevõtmisel tuleb arvestada nii sadama laiendamise 
perspektiivi kui ka sadamatest lähtuvate häirivate teguritega (müra, 

transpordivood). Kuna sadama asukoha muutmine on kulukas ja 
keerukas, tuleb vältida uute elamualade arendamist vahetult 

sadama naabruses; 

2. Sadamapiirkondade laiendamisel tuleb pöörata tähelepanu 
mürahäiringu vähendamisele ning vajadusel leevendusmeetmete 

väljatöötamisele. 

 

Lennuväljad 

Maakonnaplaneering näeb ette kahe Ida-Virumaal paikneva lennuvälja – 

Olgina lähedal asuva Narva ja Jõhvi lennuvälja – säilimise. Hetkel on 

tegemist madalaima klassi lennuväljadega, mis sobivad väikelennukitele 

ja helikopteritele. Planeeringulahendus näeb ette vajadusel Narva 

lennuvälja lennuraja pikendamise 2000 m-ni ja Jõhvi lennuvälja lennuraja 

pikendamise 1200 m-ni. Ka pikemas perspektiivis nähakse lennuvälju 

eelkõige maakondlikke vajadusi teenindavate hobilennuväljadena, mis 

võimaldavad elavdada piirkonna majandust. 

 

Müraaspektiga arvestamine lennuliikluse arendamisel: 

1. Lennuväljade rekonstrueerimisel ja laiendamisel tuleb tähelepanu 

pöörata mürahäiringu vältimisele ning vajadusel 

leevendusmeetmete väljatöötamisele 

 

Taastuvenergia 
 

Maakonnas asub Tudulinna hüdroelektrijaam Rannapungerja jõel. Narva 
hüdroelektrijaam kuulub Venemaale. Teemaplaneeringuga „Tehniline 

infrastruktuur“ kavandatud tuulepargid on toodud tehniliste võrgustike 
kaardil. Tuuleparkide realiseerimine toimub koostöös 

Kaitseministeeriumiga, et tagada riigikaitseliste funktsioonide toimimine. 
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Müraaspektiga arvestamine taastuvenergia arendamisel: 

1. Tuuleparkide kavandamisel tuleb tähelepanu pöörata mürahäiringu 

vältimisele ning vajadusel leevendusmeetmete väljatöötamisele. Uute 
tuuleparkide kavandamisel piirkondades, mis seni on 

märkimisväärsest mürast mõjutamata (nt elamumaad 
hajaasustusalal), tuleb lähtuda tööstusmüra taotlustasemest, mis 

tagab head tingimused. Olemasolevate tootmispiirkondade läheduses 
või kokkuleppel maaomanikuga/mõjupiirkonda jääva elanikuga võib 

tuulikute kavandamisel lähtuda ka piirtaseme nõuetest, mis tagab 

rahuldavad tingimused. 

 
Joonehitiste asukohavalikud 

 
Ida-Viru maakonnaplaneeringu raames viidi läbi kolme joonehitise 

asukohavalikud. Eesmärgiks oli leida Ida-Virumaa maakonnaplaneeringu 
raames sobivaim asukoht kolmele joonehitisele: Eesti ja Balti 

elektrijaamade vahelisele 330kV õhuliini trassikoridorile,  Kohtla-Järve Oru 
linnaosa ja Jõhvi vahelisele joogi- ja reoveetorustiku trassikoridorile ning 

Kohtla-Järve – Kukruse vahelise magistraalsoojustrassi trassikoridorile. 

 
Seoses põlevkivikaevandamise jätkumisega on vajalik ka kaevandamisega 

seotud taristu arendamine. Perspektiivis kasutusele võetavast Estonia II 
kaevandusest põlevkivi transportimiseks Auveresse on kaalumisel ca 30 

km pikkuse lintkonveieri rajamine (konveieri koridori orienteeruv laius 30 
m). 

 
Lintkonveieri asukoha valikuks on vajalik eelneva täpsustava 

planeeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
läbiviimine. Planeeringus tuleb konveierile leida sobivaim asukoht, 

arvestades inim- ja looduskeskkonnale kaasnevate mõjudega. 
 

 
Müraaspektiga arvestamine joonobjektide arendamisel: 

1. Uute joonobjektide (nt lintkonveier,  330kV õhuliin) kavandamisel 

tuleb pöörata tähelepanu mürahäiringu vähendamisele ning 

vajadusel leevendusmeetmete väljatöötamisele; 

2. Vältida elamuarendust potentsiaalselt mürarikaste joonehitiste 

lähiümbruses. 

 
 

Riigikaitselised ehitised 
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Ida-Viru maakonnas asuvad Sirgala harjutusväli,  Aidu linnak, KV Jõhvi 
linnak, Alutaguse maleva staabi- ja tagalakeskus, Avinurme ja Aidu 

lasketiir, millele planeeringuga määratakse ka piiranguvööndid. 
 

Müraaspektiga arvestamine riigikaitseliste ehitiste arendamisel: 
 

1. Harjutusvälja ja lasketiirude piiranguvöönditesse ei ole võimaliku müra 
leviku tõttu soovitatav rajada müratundlikke hooneid (nt. elamuid, 

puhkeotstarbelisi hooneid jne) 

2. Taktikaaladel toimuvate regulaarse õppuste korraldamine toimub 
vastavalt Metsaseaduse § 36-le. Väljaõppe toimumise ajal tuleb 

ümbritsevate alade elanikel ja kasutajatel arvestada teatud müra leviku 
võimaluse ning raskesõidukite ja inimeste liikumisega. 

3. Riigikaitseliste ehitiste rajamisel ja taktikaalade kasutamisel tuleb 
koostöös omavalitsustega vähendada tegevustega kaasnevaid 

negatiivseid mõjusid piirkonna elanikele ja looduskeskkonnale. 
 

4.3.1.6. Üldised soovitused ja keskkonnatingimused 

Kõige olulisemaks maakonna elukvaliteeti mõjutavaks müraallikaks nii 
hetketingimustes kui ka tulevikus on linnatänavate autoliiklus, mis 

mõjutab kõige suuremat hulka inimesi. Mõnevõrra väiksema levi- ja 
mõjualaga on raudteeliiklusest tingitud müra. Tööstusmüra on reeglina 

lokaalse levikuga, kuid teatud piirkondades siiski kõige kriitilisem 
probleem. 

 
Olemasolevas linnakeskkonnas liiklusmüra negatiivse mõju vältimine ja 

vähendamine ei ole reeglina lihtne ülesanne, kuna teedevõrk on suures 
osas välja kujunenud ja tihti asuvad müratundlikud hooned vahetult teede 

ja tänavate ääres. Müratõkkeseinte rajamine ei ole igal pool võimalik (nii 

vaba ruumi puudusel kui ka linnaruumi esteetilistel kaalutlustel) ning tihti 
on ainsaks võimaluseks hoonete teepoolse välispiirde helipidavuse 

parandamine. 
 

Uute teede projekteerimisel tuleb analüüsida erinevaid müra vähendamise 
võimalusi. Madalate eramute piirkonnas võib muu hulgas kaaluda ka 

müratõkkeseinte rajamist, korruselamute puhul on reeglina otstarbekam 
hoonete välispiirde heliisolatsiooni parandamine. 

 
Võimalikud liiklusmüra vähendamise meetmed on kiirusepiirangud, 

raskeveokite liikumise piiramine või ümbersuunamine, kuid ka nende 
meetmete kasutamisel on omad praktilised piirangud. Reaalsetes oludes 

mõjutab mürataset ka teede-tänavate tehniline seisukord, mille 
mõjutamine on otseselt omavalitsuse võimuses. 
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Kaudseteks müra vähendamise meetmeteks on ühistranspordi ja jalg- 
ning kergliiklusteede soosimine, mida ka üha enam praktiseeritakse. 

Maakasutuse planeerimise käigus ei vähendata reeglina küll müra teket, 
kuid võimaldatakse müratundlike alade isoleerimist peamistest 

müraallikatest. 
 

Tiheasustusega linnakeskkonnas on konkreetse välisõhu normväärtuse 
järgimisest tähtsam tagada alade ja hoonete reaalsele kasutamise 

iseloomule vastavad head akustilised tingimused. Uute detailplaneeringute 

(kui planeering näeb ette müratundlikke elu-, või bürooruume) 
koostamisel tuleb eelõige lähtuda heade tingimuste tagamisest hoonete 

siseruumides päevasel (äriruumide reaalsel tööajal) ja öisel ajavahemikul 
(puhkehetkel eluruumides). 

 
Uute hoonete kavandamisel on teepoolsed küljed maksimaalses mahus 

soovitatav jätta äri- ning üldkasutatavatele pindadele (trepikojad, 
koridorid, korterite puhul ka köök, wc, vannituba jm abiruumid). 

Eluruumide rajamisel on soovitatav magamisruumid paigutada hoonete 
hoovipoolsele küljele. 

 
Müratõkkeseinte rajamist võib kaaluda juhul kui hoonete 

välisterritooriumile kavandatavaid puhke- ja mänguväljakuid ei ole 
võimalik rajada hoonete hoovipoolsele küljele. Ainuüksi hoonete kaitseks 

ei ole alati otstarbekas müratõkkeseinu ette näha. 

 
Perspektiivsete tänavate (sh uued sillad) ääres tuleb kaaluda ka 

müratõkkeseinte rajamist, kuna uute teede rajamisel võib naaberalade 
mürasituatsioon oluliselt muutuda. 

 
Müra suhtes tundlikuma funktsiooniga hoonete ja pindade rajamisel 

tiheasustusega linnakeskkonnas tuleb järgida standardit EVS 842:2003 
Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest ning tagada head 

tingimused hoonete siseruumides. 
 

Kuna detailplaneeringute raames kavandatakse hooneid väga erinevates 
asukohtades ning tihti on ka sama hoone eri külgi mõjutav müratase 

erinev ei saa käesoleva raames anda üheseid leevendusmeetmeid iga tee 
või tänava äärse tulevase planeeringu jaoks. Keerukamate planeeringute 

puhul tuleb läbi viia ka detailne liiklusmüra modelleerimine. 

 
Hinnanguliselt ei ole detailne liiklusmüra hindamine (sh modelleerimine) 

linnakeskkonnas uute hoonete rajamisel vajalik, kui magistraaltänavad 
jäävad vähemalt 100-150 m kaugusele või lähima tänava liikluskoormus 

on suurusjärgus 100 autot tunnis või madalam. Reaalsuses on situatsioon 
tihti keerulisem (sama ala mõjutavad korraga mitu erinevat tänavat) ning 
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uut hoonestust arvestava detailse mürasituatsiooni modelleerimise 
vajalikkust tuleb kaaluda lähtuvalt konkreetsest situatsioonist. 

 
Eriti tähelepanelik tuleb olla perspektiivsete teede läheduses uute 

müratundlike alade planeerimisel ning täpsete teejooniste/teeprojekti 
valmimisel läbi viia ka detailne liiklusmüra modelleerimine. 

 

4.3.2 Vibratsioon 

Maapinna kaudu leviva (pinnase)vibratsiooni hindamisel lähtutakse 

tavapäraselt Sotsiaalministri 17.05.2002.a. määrusega nr 78 „Vibratsiooni 
piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni 

mõõtmise meetodid” kehtestatud nõuetest, mis peavad silmas eelkõige 
inimeste ja eluhoonete kaitset. Uutele projekteeritavatele hoonetele 

(elamute, ühiselamute ja hoolekandeasutuste, koolieelsete lasteasutuste 
elu-, rühma- ja magamistoad) kehtestatud vibrokiirenduse piirväärtused 

on 79 dB päeval ja 76 dB öösel. 

Arvestades tootmisobjektide paiknemist ei ole normaalrežiimil töötavatest 

tootmisettevõtetest ja muudest tööstusalal asuvatest objektidest lähtuv 
vibratsioon (maapinna võnked) norme ületav ega ohtlik inimestele või 

naaberhoonete seisukorrale. Teoreetiliselt on vibratsioon, mis tööstusala 
territooriumilt välja võib ulatuda, seotud raskeveokite liiklusega. 

Kui vibratsiooni tekitav tööstusobjekt või masin/seade ei asu just vahetult 
eluhoone kõrval ei ole reaalne, et tööstushoonetest väljapoole ulatuv 

vibratsioon võiks levida lähimate tundlike elamualadeni. Tavapärase 

tööstushoonete ekspluateerimise korral ei kujune väljaspool hoonestust 
maapinna kaudu levivat vibratsiooni taset, mis mõjutaks elanike heaolu 

või naaberhoonete seisundit. 

Vibratsiooni levik tehnoruumidest väljapoole on üldjuhul takistatud juba 

praktilistel põhjustel, näiteks seetõttu, et ruumid ise peavad olema 
piisavalt massiivsete konstruktsioonidega, takistamaks vibratsiooni 

võimalikku kahjulikku toimet tööstushoonele ja teistele seadmetele. Need 
tingimused tuleb tagada tavapäraste tehnoloogiliste lahendustega. 

Kaevetööde käigus teostavate lõhkamistega võib kaasneda seismiline 
vibratsioon ehk  maavõnked, mis võivad teoreetiliselt põhjustada 

kahjustusi hoonetes (nt. praod). Maapinna kaudu leviva hoonetele ohutu 
vibratsiooni tase on määratud ohutu laengu suurusega lõhketööde 

projektis. Mõju peab kõigi lõhkamistööde korral jääma lubatu piiridesse 
ehk korrektse lõhketööde projekti ning tööde teostamise korral hoonetele 

kahjustusi eeldatavalt ei kaasne. 
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Intensiivse liiklusega raudteeliinide läheduses võib maapinna kaudu leviv 
vibratsioon olla tajutav, kuid juhul kui tegemist ei ole vahetult raudtee 

ääres (vähem kui paarkümmend meetrit) asuvate hoonetega, on tegemist 
selgelt vähem olulise probleemiga kui seda on mürahäiring. 

Raudteeliikluse puhul tekitab rongi rataste veeremine rööpal 
vibratsioonienergiat, mis antakse rööpa aluse kaudu edasi pinnasesse. 

Energiakogus, mis antakse pinnasesse edasi, on otseselt sõltuv rongi ratta 
ning rööpa siledusest ja rongi vedrustussüsteemi ning rööpa tugistruktuuri 

vahel tekkida võivatest resonantssagedustest. 

Märkimisväärselt suurendab vibratsiooni teket rongi mass. Juhul kui rööpa 
pind on ebatasane, rattad ebaühtlased, vedrustus on liialt jäik või 

geoloogilised tingimused soodustavad levikut, võivad tekkivad 
vibratsioonitasemed olla tajutavad ka raudtee lähiümbrusest kaugemal, 

kuid võimalikud piirväärtust ületavad piirkonnad jäävad siiski raudtee 
lähima paarikümne meetri raadiusesse. 

Uute detailplaneeringute ning ehitusprojektide koostamisel on mõistlik ja 
vajalik vibratsiooniaspekti üle vaadata juhul kui rajatavad ehitised jäävad 

raudteele lähemale kui ca 50-60 m. Erilist tähelepanu tuleb maapinna 
vibratsioonile pöörata uute objektide kavandamisel raudteele lähemal kui 

ca 20-30 m. Nimetatud raudteeäärsesse tsooni on soovitatav ette näha 
ainult uusi tootmis- või ärihooneid, uusi eluhooneid ei tohiks sinna rajada, 

ainult erandjuhtudel ja eritingimustel, kombineerides erinevaid müra ning 
vibratsiooni mõjusid leevendavaid meetmeid: hoonete välispiirde kõrge 

helipidavus, müratõkkeseinte rajamine, hoonesiseselt tubade jaotuse 

planeerimine (tundlikumad eluruumid paigutada raudtee vastasküljele), 
vibratsiooni levikut vähendavate materjalide ja konstruktsioonilahenduste 

kasutamine. Vastavad tingimused tuleb määrata detailse hinnangu käigus. 

Autoliiklusega kaasnev vibratsioon on reeglina vähem aktuaalne teema, 

kui samast teest lähtuv müra. Heas seisukorras teede korral ei ole põhjust 
eeldada liiklusest tingitud vibratsiooni tasemeid, mis küündiks eluhoonete 

piirväärtuste lähedale või võiks põhjustada kahjustusi olemasolevatele 
hoonetele. 

Siinkohal võib märkida, et halvas seisus (auklik või äravajunud teepind) 
teede läheduses võib raskeveokite möödasõidu korral maapinna kaudu 

leviv vibratsioon olla tajutav ka juhul, kui vibratsiooni väärtused on 
madalamad kui vastav piirväärtus. 

Seega on antud kontekstis vibratsioonimõjude vältimiseks oluline eelkõige 
teede korrashoid ning raskeveokitele kiiruspiirangute, kindlate 

liikumiskoridoride ning liiklemiskellaaegade määramine, mida üldjoontes 

rakendatakse juba käesoleval ajal. 
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4.3.3 Välisõhu kvaliteet 

Olemasoleva olukorra ülevaade 

Välisõhu kvaliteeti mõjutav aktiivne ruumi- ja maakasutus on koondunud 

maakonna põhjaosa linnastunud piirkondadesse. Valdav osa Ida-Virumaa 
NO2 ja CO heitkogustest pärineb liiklusest. Lisaks transpordile on Kirde-

Eestis olulised saasteallikad tööstusettevõtted, mille tegevus mõjutab 
eelkõige väävliühendite saastetasemeid välisõhus. Ida-Virumaal paiknevad 

käitised moodustavad lõviosa kogu Eesti välisõhu paiksetest 

saasteallikatest, mistõttu välisõhu kvaliteeti mõjutavate objektide 
kontsentratsioon Ida-Virumaa põhjaosas on märkimisväärne (vt tabel 13). 
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Tabel 13. 2012.a peamised tahkete osakestega välisõhku saastanud 

käitised, tuhat tonni (allikas Keskkonnaagentuur 201439). 

 

Ida-Virumaa elanikelt on Keskkonnainspektsioonile laekunud arvukalt 

kaebusi lõhnahäringute osas, seda eriti Sillamäe piirkonnas (2014.a 400 
kaebust, mis ületas kahekordselt 2013.a näitajaid). Eesti 

Keskkonnauuringute Keskus OÜ teostas 2014. a Keskkonnainspektsiooni 
tellimusel Sillamäe linnas ja Vaivara piirkonnas välisõhu kvaliteedi 

mõõtmisi, mille raames mõõdeti välisõhus vesiniksulfiidi, aromaatsete 
süsivesinike (benseeni, etüülbenseeni, ksüleeni, tolueeni) ja lenduvate 

orgaaniliste ühendite sisaldust. Rastermeetodil saadud lõhnahäiringu 
hindamise tulemustest nähtus, et lõhnaaine esinemisprotsent jääb 

vaadeldud piirkonnas vahemikku 8 kuni 20%. Vastavalt keskkonnaministri 
määruse nr 50 „Lõhnaaine esinemise määramise ekspertrühma 

moodustamise kord, ekspertrühma liikmele esitatavad nõuded, lõhnaaine 
esinemise määramise kord ja määramiseks kasutatavate meetodite 

loetelu“ § 7 lg 1 punkt 4 kohaselt loetakse lõhnaaine esinemise osakaal 
loetakse elanikkonnale soovimatut lõhnataju tekitavaks standardi EVS 888 

rastermeetodi kasutamisel, kui positiivsete mõõtmistulemuste osakaal on 

suurem kui 15%. Sellest lähtuvalt esines kahes mõõtepunktis lõhnaaine 
esinemise piirväärtuse ületamine. 

 
Ühtlasi järeldasid uuringu teostajad, et tegelikud NMHC, NH3 ja H2S 

heitkogused on oluliselt suuremad kui aruandluses raporteeritakse. 

                                                 
39 “Eestis välisõhku eraldunud saasteainete heitkogused aastail 1990-2012” Keskkonnaagentuur 2014 
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Heitkogused ja/või antud saasteaineid emiteerivate käitiste hulk on 
alahinnatud nii Sillamäe kui Vaivara piirkonnas. 

Keskkonnaagentuuri andmetel on Eestis aastatel 1990-2012 kõikide 
peamiste saasteainete (kaasa arvatud raskmetallide) heitkogused 

vähenenud, neist kõige enam tahkete osakeste ja vääveldioksiidi (SO2) 
heitkogused (vastavalt 90% ja 85%). Ka keemiatööstuse osatähtsuse 

vähenemine on andnud olulise efekti, mis väljendub eelkõige lenduvate 
orgaaniliste ühendite heitkoguste vähenemised (vt joonis 7). 

 

Joonis 7. Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkogused tööstuses aastail 
1990−2012 (allikas: Keskkonnaagentuur 2014) 

Vähenemise põhjustena tuuakse välja põletusseadmete efektiivsuse 
paranemine ning uute heitkoguste püüdeseadmete kasutusele võtmine, 

eriti põlevkivil töötavates soojuselektrijaamades ja tsemenditootmises. 
See omakorda on suurendanud kodumajapidamiste osatähtsust tahkete 

osakeste heitkogustes, kuna üha rohkem köetakse puidupõletamise teel. 
Vääveldioksiidi (SO2) heitkoguste vähenemise põhjusteks on kütusena 

kasutatava põlevkivi ja raske kütteõli koguste vähenemine ning madala 
väävlisisaldusega vedelkütuste kasutamine transpordis ja kütmisel. Kõige 

suuremat mõju  SO2 heitkoguste vähenemisesse on avaldanud 

väävlipuhastusseadmete kasutuselevõtt Eesti elektrijaama neljas 
energiaplokis. Samas on oluline märkida, et tahkete osakeste ja SO2 

heitkoguseid eraldub välisõhku jätkuvalt kõige enam Ida-Virumaal (67% 
tahkete osakeste ja 95% SO2 heitkogustest kogu Eesti kohta). 

Mõjude analüüs 

Maakonnaplaneeringu lahendus annab alused asustusstruktuuri 

läbimõeldud suunamiseks keskuste võrgu ja linnalise asustuse alade 
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määratlemise näol ja loob eeldused selleks toimiva taristu kavandamiseks. 
Ettevõtlusalade arengut näeb maakonnaplaneering eelkõige linnalise 

asustuse aladel, kus on olemas nii tehniline taristu, logistilised ühendused 
kui ka piirkonna parim tööjõupotentsiaal. Samuti nähakse 

ettevõtluspiirkondadena kasutusel olevaid ja lähiajal väljaarendatavaid 
kaevandamistegevuse piirkondi. Maalises asustuses ja väiksemates 

keskustes soovitakse soodustada mikro- ja väikeettevõtluse arengut; 
täiendavaid ohtlikke ettevõtteid kemikaaliseaduse mõistes ei kavandata. 

Maakonnaplaneering näeb ette põlevkivisektori jätkuvat arengut. Samas 

tuuakse välja, et silmas tuleb pidada pinnasele, maastikele, elusloodusele, 
põhja- ja pinnaveele ning välisõhule ja teistele keskkonnatervise 

komponentidele kaasneva keskkonnamõju vähendamise vajadust. 
Põlevkivisektori välisõhu kvaliteedile avalduvat negatiivset mõju võib 

erinevalt pinnasevee seisundile ja näiteks kaitsealustele loodusobjektidele 
avalduvast mõjust pidada lühiaegseks, tootmisaegse kestusega mõjuks. 

Maakonnaplaneeringus rõhutatakse vajadust jätkata investeeringuid hea 
keskkonnaseisundi saavutamiseks. 

Lisaks soosib planeeringulahendus autoliiklusele alternatiivsete 
liikumisviiside arengut, kavandades kergliiklusteede võrgustiku 

edasiarendusi ja andes arengusuunad ühistranspordile. 

Kuigi olulist suunamuutust välisõhu kvaliteeti mõjutavate objektide ja 

tegevuste osas maakonnaplaneering ette ei näe, võimaldab selline 
lahendus eeldada saasteainete vähenemise trendi jätkumist. Eelkõige 

ilmnevad positiivsed mõjud läbi autoliikluse vähendamiseks eelduste 

loomise (kergliiklusteed ja ühistransport). Ettevõtlusalade arendamist juba 
olemasolevates ettevõtluspiirkondades ja linnalise asustuse aladel võib 

transpordivoogude ja taristu olemasolu kontekstis pidada otstarbekaks 
suunaks. Samaaegselt võib juba niigi arvukalt saasteallikaid omavatesse 

linnalistesse piirkondadesse täiendavate tööstusettevõtete suunamine 
kaasa tuua kumulatiivsed negatiivsed mõjud välisõhu kvaliteedile. 

Planeeringu seletuskirjas toodud suunised ettevõtluskeskkonna 
ruumiliseks arendamiseks toovad küll välja mõjude leevendamise 

vajaduse, kuid keskenduvad eelkõige elamualade lähipiirkondadele. 
Leevendava meetmena on otstarbekas lisada täiendav tingimus, et 

välisõhu saastetasemeid negatiivselt mõjutavat uusettevõtlust tuleks 
üldjuhul vältida. Juhul, kui uusettevõtlusega kaasnevad ka olulised 

positiivsed mõjud (nt arvukalt töökohti) tuleb igakordselt hinnata 
kaasnevaid mõjusid keskkonnatervisele, pöörates eritähelepanu 

kumulatiivsetele mõjudele. Nii olemasolevatel kui ka uutel välisõhu 

kvaliteeti mõjutavatel ettevõtlusaladel tuleb igati soosida asjakohaste 
seadmete ja alternatiivsete meetmete kasutuselevõttu heitkoguste 

vähendamiseks. 
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Keskkonnaministri määrusega 22.09.2004 nr 118 on määratud 
tiheasustusega piirkondadeks, kus on põhjendatud välisõhu kvaliteedi 

hindamise ja kontrolli vajadus, Tallinn ja Kohtla-Järve. Otstarbekas on 
lisada maakonnaplaneeringusse täiendav soovitus, mille järgi tuleks 

välisõhu kaitse seadusest tulenevat välisõhu saastatuse taseme pidevat 
mõõtmist läbi viia kõikidel linnalise asustuse aladel (juhul, hindamisele 

eelnenud viie aasta pisteliste mõõtmiste tulemustest või 
modelleerimistulemustest selgub, et esmatähtsate saasteainete sisaldus 

välisõhus ületab ülemist hindamispiiri). 
 

Ida-Virumaal esineb ka looduslikku radioaktiivset gaasi radooni. 

Problemaatiliseks on eelkõige Vaivara ja Narva-Jõesuu piirkond, kus 
radooni aktiivsuskontsentratsioon on kõrgem (vt järgnev joonis). Norme 

ületavast radoonist saadav kiirgusdoos võib olla vähitekitajaks, mistõttu 
tuleb vältida radooni sattumist hoonetesse. Selleks tuleb hoonete 

projekteerimisel ja ehitamisel järgida Kiirguskeskuse poolt väljaantud 
soovitusi radooniohutu hoone kavandamiseks40. Vastav nõue on 

otstarbekas lisada maakonnaplaneeringu seletuskirja üldplaneeringutesse 
esitava tingimusena. 

 

Joonis 8. Radoon elamutes. Allikas: Kiirguskeskus 

                                                 
40http://www.keskkonnaamet.ee/public/kiirgus/Radooniohuarvestamineehitusplaneeringutesningolemasolevates
hoonetes.pdf 
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Kokkuvõte 
Ida-Virumaa välisõhu kvaliteet on viimastel aastatel küll paranenud, kuid 

vajab endiselt teravdatud tähelepanu. Maakonnaplaneeringu lahendus 
aitab kaasa heitkoguste vähendamisele, kui lisatakse eelnevalt välja 

toodud täiendavad soovitused ja tingimused. 
 

4.4. Kultuuripärand 

 

Olemasoleva olukorra ülevaade 

Ida-Virumaal on rikkalik kultuuripärand. Kultuurimälestiste riiklikku 
registrisse on Ida-Virumaal kantud 38 ajaloomälestist, 252 

arheoloogiamälestist ja 233 ehitismälestist41. Ida-Virumaa maastikulist 
eripära rõhutavad väärtuslikud maastikud (32 erinevat ala) on 

määratletud teemaplaneeringuga “Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused” (vt maakonnaplaneeringu seletuskirja lisa 2). 

Käesolev maakonnaplaneering väärtuslike maastike piirides ja nende 
arendamise ning kasutamise tingimustes olulisi muudatusi ei tee. 

Kultuuriväärtuste kandjaks on lisaks väärtuslikele maastikele ka 
pärandkultuuriobjektid, XX sajandi väärtusliku arhitektuuripärandi 

objektid, samuti traditsiooniline elulaad ja selle väljendused ruumis 
laiemalt. Kultuuripärandi hoidmisel, eriti mentaalse pärandi säilitamisel 

Ida-Virumaa kontekstis, on olulised etnilised eripärad. 

Mõjude analüüs 

Kultuuripärandit kätkevad objektid ja alad on oluliseks kohatunde ja 

paigaidentiteedi osaks. Kohatunne loob seotust elukohaga ja on seega 

oluline faktor maakonna asustuse säilitamisel. Maakonnaplaneeringus 

kultuuripärandi väärtustamise suunise andmine toob endaga kaasa 

eeldatavalt pikaajalise positiivse mõju. Kuna kultuuripärand ei peitu ainult 

ehitatud keskkonna väärtustes, siis on planeeringulahenduses otstarbekas 

välja tuua lisaks ka kultuuriteenuste kättesaadavuse suunis.  Erinevate 

rahvusgruppide olemasolu teadvustamine otseselt maakonnaplaneeringu 

lahendusest välja ei tule, kuid ei ole ka väljakujunenud praktikat, kuidas 

etnilisi erisusi ruumikasutuses kajastada. Kaudselt on maakonna keskuste 

võrgustik arvestanud ka erinevate rahvusrühmade paiknemisega (nt 

Avinurme ja Iisaku keskuste perspektiiv). 

Kokkuvõte 

                                                 
41 Maakonnaplaneeringu täpsusastmes ei käsitleta kunstimälestisi ega vallasmälestisi, andmed seisuga 5.juuni 
2015 
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Maakonnaplaneering arvestab kultuuripärandi säilitamise ja väärtustamise 
vajadusega. Lahenduse elluviimine on kultuuripärandile pikaajalise 

positiivse mõjuga. 
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4.5 Arengu ja ressursikasutuse säästlikkus 

4.5.1 Jäätmeteke 

Olemasoleva olukorra ülevaade 
 

Jäätmeteke on jätkuvalt oluline ja problemaatiline valdkond Ida-Virumaal. 
Eestis moodustuvad põlevkivitööstuse sektori jäätmed (elektritootmisel 

tekkiv tuhk ja õlitootmisel nn poolkoks) ligi 80% kokku tekkivatest 

jäätmetest. Põlevkivituhaplatood ja poolkoksiladestud kujutavad endast 
keskkonna püsireostusallikaid ning neid käsitletakse Eesti kõige 

ohtlikumate keskkonnaprobleemidena. Hinnanguliselt on tuhaplatoodele 
ladestatud umbes 300 miljonit tonni tuhka ja umbes 100 miljonit tonni 

poolkoksi. Aastas lisandub tuhka umbes 5–7 miljonit tonni ja poolkoksi 
ligikaudu miljon tonni42. Põlevkivituhas leiduva lubja tõttu muutub tuha 

transportimisel kasutatav vesilahus väga aluseliseks, mistõttu tuhaplatood 
on keskkonnaohtlikud. Oluline on siin mõju pikaajalisus – põlevkivituhas 

leiduv lubi hüdratiseerub vee mõjul kiiresti kaltsiumhüdroksiidiks, mille 
täielikuks neutraliseerumiseks (pH=7) sadevetes lahustunud CO2 poolt 

kogu seni ladestatud tuhajäätmetes kulub sadu tuhandeid aastaid. 
 

Jäätmehoolduse olukord Ida-Virumaa omavalitsustes 
 

Jäätmehoolduse olukord Ida-Viru maakonna omavalitsustes on juuni 2015 

seisuga küllaltki erineval tasemel. Piirkondlikult saab tuginedes alltoodud 
tabel 13A-le välja tuua, et jäätmehoolduse erinevate aspektidega on enim 

tegeletud linnades ning linnalähedastes valdades, mis asuvad maakonna 
põhjaosa linnastu vööndis. Jäätmehoolduse korraldamist võib pidada 

madalaks Lohusuus ja Tudulinnas maakonna vähemasustatud lõunaosas. 
Samas saab maakonna lõunaosas asuvates olulistes kohalikes keskustes – 

Avinurmes ja Iisakus – pidada olukorda heaks. 
 

Omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjad on valdavalt kinnitatud, 
jäätmekava on olemas 60% omavalitsustest. Võttes arvesse eelseisvat 

haldusreformi, on tõenäoline, et teatud omavalitsused jäävad siinkohal 
seisukohale, et jäätmekava koostamine (või ka uuendamine) ei ole enne 

ühinemisprotsessi ja võimalikku jäätmevaldkonna ümberkorraldamist 
otstarbekas ning jäätmehoolduse taristu rajamine toimub vastavalt 

senistes kavades toodud investeerimiskavadele. Omavalitsuste uute 

jäätmekavade koostamine ning jäätmevaldkonna süsteemsem 
ülevaatamine on tõenäoline liitumisjärgsel perioodil. 

                                                 
42 R.Mõtlep. Composition and diagenesis of oil shale industrial solid wastes. PhD väitekiri, Tartu ülikool 2010. 
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/15896/m%C3%B5tlep_riho.pdf 
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Jäätmevedu on alltoodud tabeli andmete järgi korraldatud 65% 

omavalitsustes. Korraldatud jäätmevedu puudub 4 vallal ja 2 linnal. 
Rahvastiku koondumist arvestades on korraldatud jäätmeveo 

organiseerimine oluline eelkõige Kohtla-Järvel ja Kiviõlis.  
Jäätmete liigiti kogumise osas on omavalitsuste lõikes enim edusamme 

tehtud pakendijäätmete kogumise osas – 19 omavalitsuses on rajatud 
tagatiseta pakendijäätmete kogumise võrgustik. Küllaltki heaks saab 

lugeda ka probleemsete43 jäätmete kogumist, mis on lahendatud 70% 

omavalitsustest. Kohalike kogukondade tasemel võib aga probleemsete 
jäätmete kogumine olla teatud tasemel ja ulatuses toimiv ka siis, kui tabel 

13A seda ei näita – näiteks Alajõe valla andmetel asub vallas kaupluses 
vanade patareide kogumiskast.  

Jäätmejaam on 2015. a suvel Keskkonnaministeeriumi poolt läbiviidud 
kohalike omavalitsuste küsimustiku alusel välja ehitatud neljas 

omavalitsuses, Kiviõli linn on teenuse tagamiseks sõlminud lepingu. 
Jäätmejaama vajadused tuleb täiendavalt läbi analüüsida KOVide 

jäätmekavade koostamise käigus, sh pöörates tähelepanu 
jäätmejaama ühiskasutusele, et tagada jäätmejaama 

perspektiivne isemajandatavus.  

 
Tabel 13A. Jäätmehoolduse olukord Ida-Viru maakonna omavalitsustes (Allikas: koostatud 

Keskkonnaministeeriumi  „Kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse küsimustik“ (juuni 2015) alusel, andmeid täiendatud puuduva 
info osas 2.märts 2016 omavalitsuste esindajaga telefoni teel) 

                                                 
43 Küsitluses on kasutatud probleemsete, mitte ohtlike jäätmete terminit. 
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Biojäätmete kompostimine toimub Uikala prügilas. Keskkonnaregistri 
andmetel (2.03.2016 seisuga) teisi kompostimisväljakuid Ida-Viru 

maakonnas ei tööta. Kompostimisväljakute täiendavat rajamist tulevikus 
mõjutavad tõenäoliselt erinevad tegurid – näiteks omavalituses tekkivate 

biojäätmete hulk, biojäätmete liigiti kogumise korraldamine 

omavalitsuses, kogutud jäätmete maht ning kompostimisväljakute 
rajamise võimalus näiteks reoveepuhastite juurde. 

 

Riigi jäätmekava 2014-2020 hindab, et aastatel 2008–2011 suurenes 

kogu Eesti ohtlike jäätmete koguteke 1,2 korda ning see toimus 

põlevkivisektoris tekkivate jäätmete arvelt. Lisaks toob riigi jäätmekava 

välja, et Ida-Virumaal leidub piirkondi, kus jäätmejaam jääb 

jäätmetekitajatest liiga kaugele, kuni 50 km kaugusele. Suurematel 

jäätmetekitajatel nagu Narva Elektrijaamad, AS Viru Keemia Grupp, Kiviõli 

Keemiatööstus OÜ, Estonia ja Viru kaevandus on oma väljatöötatud 
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jäätmekäitlussüsteemid. Neid süsteeme täiustatakse jäätmete 

taaskasutamise eesmärke silmas pidades, näiteks aherainest 

lubjakivikillustiku tootmise korraldamiseks. 

 

Aherainepuistanguid on Keskkonnaministeeriumi tellimusel põhjalikult 

uurinud AS Maves 2012. A valminud uuringus “Suletud, sh peremeheta 
jäätmehoidlate inventeerimisnimestiku koostamine I ja II etapp”. Uuringu 

tulemusel on selge põlenud aheraineladestute mõju põhjaveele, 

kaevandamisjäätmete hoidlast välja kantavad ohtlikud ained muudavad 
puistanguala ja selle lähiümbruse põhjavee joogiveeallikana 

kasutuskõlbmatuks. Läbiviidud uuring toob välja, et põlenud 
kaevandamisjäätmete hoidlate maa-ala vajab vastavaid uuringuid ala 

piiranguteta kasutamise planeerimisel näiteks puhkeala või elumaana. 
Kasutusotstarbest lähtuvalt võivad olla vajalikud pinnase, vee, õhu, 

seente-marjade jne uuringud. Seejärel saab otsustada ala edasise 
kasutustingimuste ning meetmete rakendamise vajalikkuse üle. 

Uuring märgib ka, et vajalik on jäätmelubades põhjalikumalt käsitleda 
aherainest killustiku tootmise sõelumisjäägina tekkinud 

põlevkivipuistangute ladestamise asjaolusid ja tingimusi ning korraldada 
kaevandamisjäätmekava põhine kontrollmehhanism nii 

aherainepuistanguid läbikaevandavatel ettevõtete (oluline sõelumisjäägina 
tekkinud peenpõlevkivi osas) kui ka vanadel aherainepuistangutel, millede 

osas kehtivat kaevandamisluba enam pole. 

 

 

 

 

Mõjude analüüs 

Riigi jäätmekava  2014-2020 aluspõhimõteteks on jäätmekäitluse 
hierarhia järgimine, “saastaja maksab”, laiendatud tootjavastutus  ning 

iseseisvus ja lähedus (segaolmejäätmete käitlemine tekkekohale 
võimalikult lähedal). Riigi tasandil on eesmärgiks seatud vältida ja 

vähendada jäätmete tekitamise ja käitlemise ebasoodsat mõju ning 

suurendada ressursside kasutamise tõhusust. Sealjuures tuleb tagada 
jäätmete käitlemine viisil, mis: 

- ei ohusta vett, õhku, pinnast, taimi ega loomi; 

- ei põhjusta müra- ega lõhnahäiringuid;  

- ei kahjusta paikkonda ega erihuvi pakkuvaid paiku. 

Maakonnaplaneeringu lahendus on kooskõlas riikliku jäätmekavaga, 

sätestades, et täiendavaid tavajäätmekäitlusega seotud maa-alasid 
kavandada ei ole vaja. 
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Põlevkivituha ja poolkoksi ladestute peamiseks keskkonnaprobleemiks on 
tuha ja poolkoksi hüdratiseerumisel tekkiva nõrgvee kõrge leeliselisus ja 

platoode geotehniline stabiilsus. Poolkoksi ladestutes lisandub orgaaniliste 
ühendite (peamiselt fenoolide) reostusoht. Põlevkivijäätmete senine 

taaskasutamine on olnud piiratud, sisulist rakendust on leidnud vaid 
elektrijaamades tekkiva tuha peeneteralised fraktsioonid (lendtuhk)44. 

 
Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 aruande eelnõu 

(Maves AS 201445) tõdeb, et põlevkivitööstuses tekkiv jäätmekogus sõltub 

põlevkivi kaevandamise mahust ning jäätmetekke mõjutamise võimalused 
on piiratud. Põlevkivitööstuse jäätmete hiigelkogust arvestades eeldaks 

jäätmetekke vältimisel ja taaskasutusel olulise edu saavutamine 
ulatuslikke dotatsioone aheraine ja tuha kasutamisele. Aruande eelnõu 

tõdeb, et selliseid vahendeid planeeritud ei ole. Jäätmetekke korraldamisel 
ja põlevkivi kasutamisel laiemalt tuleb silmas pidada ainebilanssi – näiteks 

orgaanilise aine vähendamine ladestatavates jäätmetes võib kaasa tuua 
õhuheitmete suurenemise. 

 
AS Maves 2012.a valminud uuringu “Suletud, sh peremeheta 

jäätmehoidlate inventeerimisnimestiku koostamine I ja II etapp”.  põhjal 
on Kukruse aheraineladestuse puistang nr 1 liigitatud A-kategooria 

ohtlikkusega kaevandamisjäätmete hoidlaks.  Kukruse aheraineladestuse 
puistangul nr 1 viitavad põlemisele või poolkoksistumisele vingugaasi (CO) 

olemasolu, seal mõõdetud temperatuurid ning uute lõhede ja aktiivsete 

kuumenemiskollete laienemine. Kukrusel eralduvate ohtlike gaaside 
sisaldused on ohtlikud inimese tervisele. Uuring märgib, et Kukrusel tuleb 

piirata kõrvaliste isikute juurdepääs õhusaasteallikatele (tähistada ja 
varustada vastavasisulise teabega).   

Maakonnaplaneeringu koostamise lõppjärgus on valminud Kukruse 
jäätmehoidla korrastamise tööprojekt (AS Infragate Eesti, IPT 

Projektijuhtimise OÜ 2015), mõjude hindamine on lõppjärgus.  Projekt 
näeb ette Kukruse aherainemäe ümbertõstmise naaberkinnistutele.  

 
Põlevkivisektori jäätmete ladestamise osas annab maakonnaplaneering 

üldised põhimõtted jääkreostuse ja ohtlike ladestuskohtade jätkuvaks 
nõuetekohaseks sulgemiseks ja aheraine alternatiivseks kasutamiseks. 

Jäätmete taaskasutamise suurendamise võimalus, mida 
maakonnaplaneering rõhutab, on kooskõlas riikliku arengukava 

suundumustega. 
 

                                                 
44 R.Mõtlep. Composition and diagenesis of oil shale industrial solid wastes. PhD väitekiri, Tartu ülikool 2010. 
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/15896/m%C3%B5tlep_riho.pdf 
45http://www.envir.ee/sites/default/files/polevkivi_kasutamise_riikliku_arengukava_2016_2030_ksh_aruanne_
eelnou.pdf 
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Kokkuvõte  

Peamiseks leevendavaks meetmeks nii maakonnaplaneeringu kui ka 

riikliku arengukava ja selle KSH aruande eelnõu järgi põlevkivijäätmete 
osas on jäätmete keskkonnaohutu ladestamine. Läbimõeldud ja tõhusale 

jäätmekorraldusele tuleb tähelepanu pöörata kohalike omavalitsuste 
jäätmekavades. Riikliku arengukava KSH aruande eelnõu järgi tagab 

põlevkivivaru kaevandamise piiramine 20 mln tonniga aastas, et 
keskkonnaseisund ei lähe halvemaks. 

 

4.5.2 Liiklus- ja transpordilahendused 

Olemasoleva olukorra ülevaade 

Ida-Virumaal on toimiv teedevõrk (olulise transiitliiklusega põhjaosas) ja 
nii reisi- kui kaubaveosteks kasutatav raudteesüsteem. Maakonna 

põhjaosa linnastunud piirkondades liikuvusvõimalused head, sh 
ühistranspordil põhinevad, hõredamalt asustatud lõunaosa baseerub 

suuremas osas individuaalsel autotranspordil. Tähtsal kohal on ka veeteed 
ja sadamad. 

Ida-Viru maakonnaplaneering annab üldised suunised lähtuvalt 
liikuvusvajadustest erinevatele transpordiliikidele. Teedevõrgu osas on 

oluliseks lahenduse osas varasemalt kehtestatud põhimaanteede 
planeeringud, millele on läbi viidud ka keskkonnamõju strateegiline 

hindamine. Teedevõrgu olulist täiendavat tihendamist ette ei nähta, 
seatakse üldised põhimõtted olemasolevate teede ja nende naabrusse 

jäävate alade arendamiseks ja kasutamiseks. Raudteed nähakse olulisena 

nii maakonna põhjaosa linnastu toimepiirkondade ühendamisel, 
transiitliikluse võimaldamisel ja ka aktiivse tööstustegevuse toetamisel; 

maakonnaplaneering seab üldised põhimõtted raudteevõrgu 
arendamiseks. Veeteede sadamate osas antakse samuti üldised 

põhimõtted nii väikesadamatele kui Sillamäe transiitkauba- ja 
reisisadamale. Maakonna lennuvälju, Jõhvi ja Narva lennuvälja, nähakse 

eelkõige hobilennuväljadena, mis võimaldavad elavdada ka piirkonna 
majandust. Kavandatud on kergliiklusteede võrgustiku põhijooned ja 

aredamise põhimõtted. Ühistranspordi korraldamisel antakse suunis võtta 
aluseks maakonnaplaneeringuga kavandatud asustusstruktuur, luues 

ühendusvõimalused eelkõige maakonna linnaliste alade vahel ja 
toimepiirkondade sidustamisel. 

Mõjude analüüs 

Maakonnaplaneeringu lahenduse liiklus- ja transpordilahenduste käsitlus 

on laiapõhjaline, arvestab erinevaid liikumisviise ja -vajadusi. 

Maakonnaplaneeringuga antavad suunised annavad aluse erinevate 
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liikumisviiside koostoimimiseks ja kombineerimiseks (kergliiklusteed 
ühistranspordipeatustesse, pargi-ja-reisi parklad) ja loovad võimalused 

individuaalse autotranspordi vähendamiseks. Autoliiklusele alternatiivsete 
liikumisviiside edasiarendamine omab laialdast positiivset mõju: 

vähenevad kasvuhoonegaasid, saasteheitmed ja transpordimüra, seeläbi 
paraneb nii inim- kui looduskeskkond. Erinevate transpordiliikide 

arendamine omab ka olulist pikaajalist positiivset sotsiaalset mõju – 
paranevad erinevate elanike gruppide, eriti haavatavamate elanikkonna 

rühmade (eakad, lapsed) liikumisvõimalused. 

Kokkuvõte  

Maakonnaplaneeringu liikluse ja transpordiga seotud suuniste elluviimine 

toob kaasa pikaajalise positiivse mõju nii elusloodusele kui 
inimkeskkonnale. 

 

4.5.3 Majandus- ja ettevõtluskeskkond 

Olemasoleva olukorra ülevaade 
 

Ida-Virumaa majandus- ja ettevõtluskeskkond on eripärane. Kuigi 
maakonna panus Eesti sisemaisesse koguprodukti on suhteliselt 

tagasihoidlik, 8%, on Ida-Virumaa SKT kasv olnud Eestis esirinnas – 44% 
võrreldes 2005.a tasemega. Kogu Eesti tööstustoodangust annab Ida-

Virumaa 14%, olles Harjumaa järel maakondadest teisel kohal. Ida-
Virumaal on oluline tähtsus suurtööandjatel (Ida-Virumaa keskmine 

tööstusettevõtete töötajate arv on suurim Eestis, 32 inimest; Eesti 

keskmine on 16), üksikettevõtjaid on vähe – vaid 4% majanduslikult 
aktiivsetest on ettevõtjad. Kahe rahvaloenduse vahelisel perioodil on Ida-

Virumaal Eesti maakondadest kõige enam vähenenud majanduslikult 
aktiivsete elanike arv (vt joonis 9). 
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Joonis 9. Majanduslikult aktiivsete inimeste arv maakonna järgi (allikas 
Statistikaamet 2013) 

Tööstuslike suurettevõtete suurt osatähtsust peegeldab kaudselt ka 
suhteliselt suur kõrgharidusega töötajate osatähtsus (14%) maakonnas, 

mille järgi Ida-Virumaa on Eesti maakondadest kolmandal kohal 
(kõrgemad vaid Harju- ja Tartumaa vastavalt 28% ja 26%-ga). 

Tööstussektori suurt osatähtsust ilmestab hästi 2009.a projekti “Klastrite 
areng ja B2B internatsionaliseerumine Eesti-Vene piiri äärsetes 

regioonides” raames läbiviidud klasteranalüüs. Analüüsi käigus kaardistati 

tööstussektori tööjõu osatähtsus Ida-Virumaal. Suurim on tööjõu 
kontsentratsioon Ida-Virumaal järgmistes sektorites: koksi, rafineeritud 
naftasaaduste ja tuumaku ̈tuse tootmine, mäetööstus ja energeetilise 

tooraine kaevandamine, kemikaalide, keemiatoodete ja kunstkiu tootmine, 
elektri-, gaasi- ja veevarustus, tekstiili ja tekstiilitoodete valmistamine 

ning põhimetallide ja metallitöötlemise toodete tootmine (vt järgnev tabel 
14). 

Tabel 14. Töötajate osatähtsus võrreldes kogu Eestiga Ida-Virumaa 
tööstusvaldkondades (2009)46 

 

 

                                                 
46 http://www.kohtla-

jarve.ee/uploads/documents/valissuhted/projektid/2/cd/ee/final.pdf 
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Klasteranalüüsi lõppjärelduseks oli, et Ida-Virumaal omavad küllaldast 
potentsiaali arenguks ja klastriteks kujunemiseks järgmised ettevõtete 

grupid: 
- Koksi, puhastatud naftatoodete ja tuumaku ̈tuse tootmine 

- Kaevandamine ja energiatootmismaterjalide kaevandamine 

- Tekstiili- ja tekstiilitoodete tootmine 

- Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus 

- Peamiste metallide ja metallist valmistoodete tootmine 

- Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine 

- Kemikaalide, keemiatoodete ja tööstuslikult toodetud kiudude tootmine 

- Transport, ladustamine ja kommunikatsioonid 

- Ehitus 

- Puidutöötlus ja puidutoodete tootmine 

- Hotellid ja restoranid 

Traditsiooniliselt on Ida-Virumaal olnud Eesti kõrgeim töötuse määr. 
Töötukassa andmetel oli 2014.a kevadel registreeritud töötuse määr Ida-

Virumaal 8,9%. 

Mõjude analüüs 

Ida-Virumaa spetsiifiline majanduskeskkond omab nii positiivseid kui 

negatiivseid külgi. Hästi väljaarenenud ja konkurentsivõimeline 
tööstussektor on oluliseks tööandjaks. Samas muudab sõltuvus 

tööstuslikest suurettevõtetest majanduskeskkonna haavatavaks – 
üksikute ettevõtete tegevuse lõpetamine toob endaga kaasa olulisi 

sotsiaalseid probleeme, kus koheselt tuleb leida hõivatus suurele hulgale 
spetsiifiliste oskustega töötajatele. Põlevkivi- ja keemiasektoris, samuti 

teistes hästi arenenud tööstusvaldkondades muutuvad tootmisprotsessid 
kõrgtehnoloogilisemaks, mis omakorda toob kaasa väiksema ja kõrgema 

kvalifikatsiooniga tööjõu vajaduse. 

Ida-Virumaa tööstussektorit võib pidada Eestis suurima ruumimõjuga 

majandusvaldkonnaks, mis on keskkonnas nähtav ulatuslike tehisvormide 
ja ehitistena. Seetõttu tuleb edaspidi nii ruumi- kui maakasutuses 

arvestada majandustegevuse ruumimõju – pöörata senisest suuremat 

tähelepanu oluliste mõjutuste leevendamisele (kaevandus- ja 
tööstusjäätmed) ning samaaegselt leida alternatiivseid kasutusviise juba 

mõjutatud maastikele (seikluspargid, riigikaitse harjutusväljakud jms). 
Maakonnaplaneering annab vastavaid suuniseid põlevkivisektori osas, 

nähes ette küll sektori jätkuvat arengut, kuid ühtlasi rõhutades vajadust 
jätkusuutlikumale lähenemisele. 

Majanduskeskkonna haavatavuse vähendamiseks tuleb enam tähelepanu 
pöörata väike-ettevõtluse arengule, seda eriti maalistes piirkondades. 

Väikeettevõtlus aitab tagada hõive elukohas või selle vahetus läheduses ja 
on seeläbi oluliseks eelduseks asustuse säilitamisel. Maakonnaplaneeringu 

lahendus omab selles valdkonnas positiivset mõju, keskuste võrgu 
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määramisel on tähelepanu pööratud rõhutatult ka maakonna hõredamalt 
asustatud lõunaosale. 

Positiivset mõju omab ka maakonnaplaneeringu lahendus liikuvuse 
tagamisel. Ühistranspordi ja kergliikluse arengusuunad annavad võimaluse 

vajadusel leevendada ettevõtete sulgemisega kaasnevate negatiivset 
sotsiaalset mõju tööstusasulatele (arendatakse ühendusi, mis 

võimaldavad käia tööl ka elukohast kaugemal). Kaugtöö võimaluste 
arendamiseks on antud suunis ka kvaliteetse sideteenuse arendamiseks 

maalistes piirkondades. 

Kokkuvõte 

Majandus- ja ettevõtluskeskkonna osas omab maakonnaplaneeringu 

lahenduse elluviimine positiivset keskkonnamõju, kavandades nii 
majanduskeskkonna olulisi tugistruktuure kui andes põhimõtteid 

ettevõtluse arengu suunamiseks. 

 

4.5.4 Põlevkiviressurss 

 

Ida-Virumaa ruumilist arengut on oluliselt mõjutanud ja mõjutab ka 

edaspidi põlevkivi kui maavaralise ressursi, eraldiseisva majandussektori 
aluse ja keskkonna mõjuteguri olemasolu. Põlevkivi jätkusuutlik ja 

vastutustundlik kaevandamine koos kaasneva taristu arendamisega on 
oluliseks valdkonnaks ka maakonnaplaneeringus. 

 
Maakonnaplaneering määrab põlevkivi kasutamise üldise perspektiivi 

tuginedes Põlevkivi kasutamise riiklikule arengukavale 2016-2030 ning 

annab arengusuunad seonduva taristu edasiarendamiseks. Põlevkivi 
kaevandamise maht ja selle mõju leevendamiseks vajalikud meetmed 

määratakse riiklikul tasandil, mistõttu on maakonnaplaneeringu 
täpsusastmes oluline eelkõige põlevkivi kaevandamisega seotud taristu 

paiknemine. Konkreetsete ruumiliste arenduste läbikaalumiseks (sh 
võimalike konveierite asukohavalikud) sätestab maakonnaplaneering 

täpsustava planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
vajaduse.  

 
Mõjude analüüs 

 
Täpsustavate asukohavaliku planeeringute ja mõjude hindamiste 

läbviimisel tuleb arvestada põlevkivisektori tähtsust Ida-Virumaal. Oluline 
on tagada võimalused põlevkiviressursi jäktusuutlikuks kasutuseks. 

Samaaegselt tuleb arvestada vajadusega tagada nõuetele vastava 

elukeskkonna säilimine/taastamine. Põlevkivitaristu arendamise variantide 
analüüsimine nõuab laiapõhjalist lähenemist, kus tuleb arvestada 
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pikaajalise ja sünergilise kaasneva mõjuga. Muuhulgas tuleb silmas 
pidada, et näiteks lintkonveieri puhul on tegemist kindlaks määratud 

elueaga ehitisega, mille puhul kaasnevad mõjud on põhimõtteliselt ajutise 
iseloomuga (võivad avalduda küll pikema aja vältel, ca 25 a).  

 
Maakonnaplaneeringus kajastatud põlevkivitaristu objektide põhimõtteliste 

asukohtade osas saab kaasnevate mõjude osas välja tuua järgmised 
asjaolud: 

1.  Estonia II – Auvere võimalik lintkonveier 

Maakonnaplaneeringu tasandil väljapakutud põhimõttelise asukoha 
järgi kulgeb trassikoridor ida-lääne suunaliselt, Konsu küla 

piirkonnas piki Puhatu looduskaitseala põhjapiiri ning Kurtna-Illuka 
(maakondlik tähtsus) ja Kuremäe-Kivinõmme (maakondlik/riiklik 

tähtsus) väärtuslike maastike vaheliselt alalt Estonia II 
kaevandamispiirkonda. Kurtna ja ka Kuremäe on olulised kohad ka 

puhkemajanduse vaatenurgast. Võimalikust lintkonveierist põhja 
poole jääb Sirgala harjutusväli, millele on Kaitseministeeriumi 

initsiatiivil planeeritud laiendus. Auverest edelasse jääb lintkonveieri 
võimalikku asukohta varasemalt planeeritud tuulepargi ala. 

Eeldatavalt on võimalik lintkonveier paigutada ka tuulepargi alale, 
arvesse tuleb võtta tuulikute paigutust. Lisaks kulgeb trassikoridor 

valdavalt mööda rohevõrgustiku alasid, mistõttu on vaja 
eritähelepanu pöörata rohevõrgustiku toimimist tagavate 

leevendavate meetmete väljatöötamisele. Arvestades vajadust 

vältida loodusväärtusi ja minimaalselt mõjutada riigikaitse ruumilisi 
vajadusi Sirgalas, on võimaliku lintkonveieri kulgemine 

maakonnaplaneeringu KSH täpsusastmes põhimõtteliselt sobiv. 
Konkreetsest, täiendava teemaplaneeringuga väljapakutavast 

täpsest asukohast ning tehnilisest lahendusest tulenevalt vajavad 
täpsustamist kaasnevad mõjud ja nende leevendusvajadus.  

2. Uus-Kiviõli kaevandamispiirkonna logistiline skeem 
Maakonnaplaneering kajastab erinevaid põhimõttelisi variante 

põlevkivi transportimiseks Uus-Kiviõli kaevevälja 
kaevandamistegevusega seonduvalt. Sobivaim transpordiviis 

otsustatakse täpsustava planeringu ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise raames. Praeguses, maakonnaplaneeringu KSH 

täpsusastmes saab välja tuua, et kõikide võimalustega võib 
kaasneda potentsiaalselt oluline keskkonnamõju loodusväärtustele, 

kuna luuakse täiendav tehislik barjäär. Nii lintkonveieri kui raudtee 

rajamisel tuleb planeerida loomadele läbipääsud, soovitav on selleks 
koostööd teha kohalike jahiseltsidega. Lintkonveieri puhul tuleb 

arvestada sanitaarraie vajadusega, et minimiseerida potentsiaalsest 
tuulemurrust tulenevaid kahjusid. Kaasnevat müra on vaja 

vajadusel täiendavalt leevendada (nt konveierlindi katmine 
topeltkatetega, vaiksem rullikute materjal vms). Kuigi põlekvivi 

transportimine avaldab mõju ümbritsevale keskkonnale, on mõjude 
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leevendamismeetmete kasutuselevõtul eeldatavasti taristu rajamine 
võimalik.  

3. Pikemas perspektiivis kaalutakse ühe variandina ka Uus-Kiviõli 
kaevanduse Aidust algava võimaliku lintkonveieri ühedamist Estonia 

ja Estonia II kaevanduste ja Auvere tööstuskeskusega. Nimetatud 
taristuobjekti arenguperspektiiv väljub käesoleva planeeringu 

ajalisest raamistikust.  Taristuobjekti konkreetsemate plaanide 
selgumisel tuleb läbi viia planeeringuprotess koos keskkonnamõju 

hindamisega.  
 
 

4.6 Mõjude iseloom ja omavahelised seosed 

Käesoleva KSH objektiks on maakonnaplaneering, mis on oma iseloomult 
pika ajaperspektiiviga strateegiline arengudokument. Ka 

maakonnaplaneeringu tasandil kavandatavate tegevuste elluviimine 
toimub üldjuhul pika ajaperioodi, st aastakümnete jooksul. Seega võib 

eeldada, et maakonnaplaneeringuga elluviimisega kaasnevad mõjud on 

üldjuhul samuti pikaajalise iseloomuga ning avalduvad järk-järgult, 
vastavalt toimuvatele arengutele. 

Maakonnaplaneeringuga kavandatakse maakonna üldised ruumilised 
arengusuunad ning antakse tingimusi kohalike omavalitsuste 

üldplaneeringute koostamiseks. Seetõttu saab ka kaasnevaid mõjusid 
hinnata üldisel tasandil. Täpsed keskkonnatingimused igas asukohas 

selguvad järgnevate etappide käigus (üldplaneering, detailplaneering, 
ehitusprojekt) ning vajalikud meetmed inimeste tervise ning 

looduskeskkonna kaitseks esitatakse täpsemate tingimuste selgumisel. 
Maakonnaplaneeringu koostamise etapis toimuva mõjude hindamise 

eesmärk saab olla järgnevates etappides eeldatavalt olulistele asjaoludele 
tähelepanu juhtimine. Seetõttu on maakonnaplaneeringu elluviimisel 

kaasnevad mõjud lisaks pikaajalisusele ka kaudsed. 

Erinevad keskkonnamõju valdkonnad ning keskkonnakomponentide 

toimimine on omavahel tihedalt seotud, teatud mõju avaldumine ühes 

valdkonnas mõjutab suure tõenäosusega ka teisi valdkondi. Käesoleva 
KSH aruande koostamisel on peetud silmas vajadust tagada tasakaal 

erinevate keskkonnakomponentide vahel ning vältida või leevendada 
omavahelises koosmõjus tugevnevaid negatiivseid mõjusid, vajadusel on 

olulised seosed valdkondade vahel ära nimetatud mõjude hindamise 
alapeatükkides. 
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5. Leevendavad meetmed, seire vajadus ja 
ettepanekud planeeringulahenduse täiendamiseks 

5.1 Leevendavad meetmed ja ettepanekud planeeringulahenduse 
täiendamiseks 

 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu koostamisel on mõjude hindamine ja 

planeerimine toimunud omavahel tihedalt seostatult. Keskkonnamõju 

strateegilise hindamise töögrupi tähelepanekuid ja soovitusi on jooksvalt 
arvestatud planeeringulahenduse väljatöötamisel. Seega kajastuvad 

mõjude hindamise käigus tehtud ettepanekud leevendavate meetmete 
osas maakonnaplaneeringu lahenduses konkreetsete tingimuste või 

põhimõtetena. KSH aruandes kajastuvad leevendavad meetmed ja 
planeeringulahenduse täiendusettepanekud vastavates teemapeatükkides 

ja on aruannet läbivalt välja toodud allakriipsutatult. 

Planeeringulahenduse elluviimise käigus on oluline järgida planeeringus 

sätestatud tingimusi, samuti kehtivaid norme ja keskkonnanõudeid. 

 

5.2 Seire 

 

Planeeringuga kavandatud tegevuste reaalse keskkonnamõju hindamiseks 
täpsemates planeerimisetappides on vajalik perioodiliselt läbi viia 

keskkonnakomponentide kvaliteedi seire. Seiremeetmete rakendamiseks 

vajalike kulutuste vähendamiseks on otstarbekas rakendatavad 
seireprogrammid siduda juba toimiva riikliku seireprogrammiga. Kogutud 

seireandmed tuleb perioodiliselt koondada ning võrrelda neid varem 
kogutud andmetega. Kui seireandmete analüüsil ilmneb mõne 

keskkonnakomponendi kvaliteedi oluline halvenemine, võrreldes eelnevate 
perioodidega, tuleb teostada täiendav kontroll ning rakendada meetmeid 

negatiivse mõju vältimiseks või leevendamiseks. 

Looduskeskkonnakomponentide kvaliteedi hindamiseks on oluline läbi viia 

põhjavee-, välisõhu- ja pinnasekvaliteedi regulaarne seire. Ühisveevärgiks 
kasutatavate puurkaevude vee kvaliteedi seiret teostavad vee 

erikasutusluba omavad ettevõtted, välisõhku paisatavate emissioonide 
seiret teostavad välisõhu saasteluba või kompleksluba omavad ettevõtted 

vastavalt lubades sätestatud nõuetele. Käesoleva maakonnaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus on tehtud soovituslik 

ettepanek viia välisõhu kaitse seadusest tulenevat välisõhu saastatuse 

taseme pidevat mõõtmist läbi kõikidel linnalise asustuse aladel (juhul, 
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hindamisele eelnenud viie aasta pisteliste mõõtmiste tulemustest või 
modelleerimistulemustest selgub, et esmatähtsate saasteainete sisaldus 

välisõhus ületab ülemist hindamispiiri). 

Oluline on jälgida olemasolevate rohealade säilimist ning puhkealade 

arendamist. 

Maakonna üldiste ruumilise arengu suundade asjakohasuse seireks on 

oluline maakonnaplaneeringu ja üldplaneeringute seadusekohane 
regulaarne ülevaatus ning erinevate planeeringute omavaheline sisuline 

kooskõla. 

Oluline on regulaarselt jälgida elanike arvu ja ruumilise paiknemise 
muutusi ning arvestada tulemustega valdkondlike arengukavade ja nende 

tegevuskavade koostamisel, sh uute alus- ja põhiharidusasutuste 
kavandamisel. Infoallikaks elanike rahulolu kohta oma elukeskkonnaga on 

vastavate küsitluste läbiviimine.
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Kokkuvõte 

Käesolev keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on koostatud 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevate mõjude 
hindamiseks. Maakonnaplaneeringu eesmärgiks on määrata maakonna 

ruumilise arengu põhimõtted ja anda tingimused kohalike omavalitsuste 
üldplaneeringute koostamiseks, et tagada maakonna tasakaalustatud 

areng. 

Maakonnaplaneeringu protsessis toimus planeeringulahenduse 

väljatöötamine ja selle elluviimisega kaasnevate mõjude hindamine 
paralleelselt ja tihedalt integreeritult. KSH töögrupp oli kaasatud 

lahenduse väljatöötamisse protsessi algfaasist alates, mistõttu on KSH 
poolt väljatoodud ettepanekud ja täiendused integreeritud lahendusse 

konkreetsete põhimõtete või tingimustena. 

Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel on arvestatud erinevatel 

tasanditel seatud eesmärkidega, hinnates sh planeeringulahenduse 

vastavust laiematele keskkonnakaitse ning jätkusuutliku ja säästva 
arengu eesmärkidele (ptk 2.1), samuti on välja toodud planeeringu seosed 

varasemalt koostatud planeerimisdokumentidega (vt ptk 2.2). 

Arvestades maakonnaplaneeringu eesmärki – suunata asustuse arengut – 

töötati KSH käigus välja keskuste võrgu määratlemise põhimõtteid 

kajastavad arengustsenaariumid (vt ptk 3). Alternatiivsete 

arengustsenaariumite võrdlemisel nii loodus- kui inimkeskkonnale 

avalduvate mõjude põhjal osutus eelistatuks alternatiiv 2, mis käsitles 

keskusi kui töökohtade ja teenuste koondumiskohti. Kuna Ida-Viru 

maakonnaplaneeringuga määratakse ka Eesti-Balti SEJ 330kV õhuliini,  

Kohtla-Järve Oru linnaosa ja Jõhvi vahelise joogi- ja reoveetorustiku 

trassikoridori ja Kohtla-Järve – Kukruse magistraalsoojustrassi asukohad, 

on keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus  lisaks analüüsitud 

nimetatud joonehitiste alternatiivseid asukohti (ptk 3.2-3.4). 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevate mõjude 
hindamisel tugineti valdavalt heakskiidetud KSH programmile. Ülevaated 

olemasolevast olukorrast on esitatud mõjude hindamise alapeatükkides 
(ptk 4), viidates sh vajadusel kasutatud andmeallikatele. Erinevaid 

keskkonnamõju komponente käsitlevate peatükkide maht ja osatähtsus 

on erinev, tulenevalt ühelt poolt teemade olulisusest Ida-Virumaa 
kontekstis ja teisalt valdkonda reguleerivate normide ja õigusaktide 

olemasolust. Osades mõjuvaldkondades on võimalik anda konkreetsemaid 
soovitusi, millega arvestada detailsematel planeerimistasanditel. 
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Mõjude hindamise tulemusena selgus, et valdavalt ei kaasne Ida-
Viru maakonnaplaneeringuga elluviimisega eeldatavalt otseselt 

olulist negatiivset keskkonnamõju. Küll aga tuvastas KSH 
töögrupp mitmeid valdkondi, kus maakonnaplaneeringu 

elluviimine toob kaasa positiivse keskkonnamõju, seda eriti 
sotsiaalsete ja majanduslike mõjude valdkonnas. Eraldiseisvaid 

mõõdetavaid seiremeetmeid käesoleva mõjude hindamise käigus välja ei 
töötatud, soovitused toimivate seiretegevuste jätkamise ning omavahelise 

ühildamise osas on toodud ptk 5.2. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande peatükkide 2 kuni 4 
alapeatükkides on läbivalt esitatud ettepanekuid planeeringulahenduse 

täiendamiseks, tulenevalt konkreetsest teemakäsitlusest. Ettepanekud on 
jooksvalt planeeringulahendusse sisse viidud, kajastudes muuhulgas 

konkreetsete planeeringuga seonduvate tingimustena. 
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Lisad 
 

Lisa 1. 

 
KSH programm – lisatud eraldi köitena 



132  Töö nr 1960/13 

            Ida-Virumaa maakonnaplaneering. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu 

 

 

Lisa 2. 

Ida-Virumaa ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted47 48 49 

 

Ettevõte 

Ohu-
kate-
gooria 

Ohuala 
raadius 
(m) Asukoht 

Kasutatavad/hoiustatavad 
kemikaalid/toorained (t) 

Ohustatav 
veekeskkond 

Alexela Sillamäe AS 
(põhiterritoorium) A 300 

Sillamäe 
linn 

kütteõli raske (235125), 
vaakumgaasõli (235125), 
põlevkiviõli (15000), 
diislikütus (25800) 

Sõtke jõgi (ülemine 
paisjärv) Narva laht 

Alexela Sillamäe AS 
(sisepark) A 100 

Sillamäe 
linn   

Sõtke jõgi (ülemine 
paisjärv), Narva laht 

BCT AS A 4000 
Sillamäe 
linn ammoniaak (60000) 

Sõtke jõgi (ülemine 
paisjärv) Narva laht 

Eurochem AS A 200 
Sillamäe 
linn 

metanool (11000), tolueen 
(2700), etanool (1000), 
atsetoontsüaanhüdriid 
(1000), diisliküte (30000) 

Sõtke jõgi (ülemine 
paisjärv) Narva laht 

Kiviõli 
keemiatööstuse OÜ A 300 

Kiviõli 
linn 

põlevkiviõli (11560), 
põlevkivifenoolid (120) Erra jõgi, põhjavesi 

Molycorp Silmet AS A 50 
Sillamäe 
linn 

vesinikfluoriidhape (280), 
vesinikkloriidhape (190), 
lämmastikhape (200), 
väävelhape (580), 
ammoniaakvesi 25% (180) 

Sõtke jõgi (ülemine 
paisjärv), Narva laht 

Narva elektrijaamad 
Eesti elektrijaam A 200 

Vaivara 
vald 

vesinik, põlevkiviõli, 
turbiinõli, trafoõli, 
väävelhape 

Mustajõgi, Narva 
jõgi, Narva 
veehoidla 

Nitrofert AS A 3900 
Kohtla-
Järve linn ammoniaak (3325) 

Kohtla jõgi, 
põhjavesi 

Novotrade Invest AS A 200 
Kohtla-
Järve linn 

diislikütus (4300), 
otsedestilleeritud bensiin 
(1900), diislifraktsioon 
(3100), pürolüüsiõli jääk 
(890), pürolüüsi 
vedelprodukt (1740) 

Kohtla jõgi, 
põhjavesi 

Orica Eesti OÜ A 500 
Vaivara 
vald 

ammooniumnitraat (1300), 
naatriumnitraat (84), 
lõhkematerjalid 

Narva jõgi, Narva 
veehoidla 

Sillamäe SEJ AS A   
Sillamäe 
linn põlevkivi 

Sõtke jõgi (ülemine 
paisjärv) Narva laht 

Silsteve AS A 2021 
Sillamäe 
linn ammoonium-nitraat 

Sõtke jõgi (ülemine 
paisjärv) Narva laht 

VKG Oil AS A 200 
Kohtla-
Järve linn 

põlevkiviõli (9800), 
generaatorõlid (1500), 
bensiinifraktsioon (300), 
põlevkivifenoolid (150) 

Kohtla jõgi, 
põhjavesi 

Eesti Energia 
õlitööstus AS B 300 

Vaivara 
vald 

põlevkiviõlid (15700), 
põlevkivibensiin (2000) 

Mustajõgi, Narva 
jõgi, Narva 
veehoidla 

Narva Vesi AS B 2000 Narva kloor (10) Narva veehoidla, 

                                                 
47 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava. Veemajanduskavad 2009-2015. 
Keskkonnaministeerium.  
48 Maa-amet. Ohtlikud ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted. Kaardirakendus. 
49 Kemikaaliseadus. Riigikogu seadus. Vastu võetud 06.05.1998 
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Ettevõte 

Ohu-
kate-
gooria 

Ohuala 
raadius 
(m) Asukoht 

Kasutatavad/hoiustatavad 
kemikaalid/toorained (t) 

Ohustatav 
veekeskkond 

linn Narva jõgi 

Eastman Specialities 
AS ohtlik 300 

Kohtla-
Järve linn tolueen (3320) 

Kohtla jõgi, 
põhjavesi 

Ecometal AS ohtlik 50 
Sillamäe 
linn 

arseen (2), seleen (1), 
ärritavad ja kahjulikud 
kemikaalid 

Sõtke jõgi (ülemine 
paisjärv) Narva laht 

Kivirand OÜ ohtlik 100 
Kohtla-
Järve linn 

tehniline formaliin (4), 
tuleohtlikud kemikaalid 

Kohtla jõgi, 
põhjavesi 

MAAG AS Jõhvi 
Piimatööstus ohtlik 338 Jõhvi vald ammoniaak (4,5) Pühajõgi, põhjavesi 

Narva elektrijaamad 
Balti elektrijaam ohtlik 300 

Narva 
linn 

väävelhape (170), 
vesinikkloriidhape (0,16), 
naatriumhüdroksiid (70), 
ammoniaakvesi (36), 
naatriumhüpoklorit (11), 
hüdrasiin (0,6), 
trafoõli(1702), turbiinõli 
(428), põlevkiviõli (3501) 

Narva veehoidla, 
Narva jõgi 

Portlif Grupp OÜ ohtlik 24 
Kohtla-
Järve linn põlevkiviõli 

Kohtla jõgi, 
põhjavesi 

Propaan AS Jõhvi 
müügipunkt ohtlik 240 Jõhvi vald Propaan Pühajõgi, põhjavesi 

Soldina Õlibaas OÜ ohtlik 300 
Vaivara 
vald diiselkütus, bensiin 

Narva jõgi, 
põhjavesi 

VKG Energia OÜ 
Lõunajaam ohtlik 100 

Kohtla-
Järve linn 

põlevkiviõli (200), 
väävelhape (60), hapnik 
(1.14) 

Kohtla jõgi, 
põhjavesi 

VKG Energia OÜ 
Põhjajaam ohtlik 100 

Kohtla-
Järve linn põlevkiviõli, väävelhape 

Kohtla jõgi, 
põhjavesi 
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Lisa 3. 

 
Liiklusest tingitud müra normtasemed hoonestatud või hoonestamata 

aladel (LpA,eq,T, dB päeval/öösel). 

Ala kategooria 
üldplaneeringu 

alusel 

I 
looduslikud 

puhkealad ja 
rahvuspargid, 

puhke- ja 
tervishoiuasutuste 

puhkealad 

II 
laste- ja 

õppeasutused, 
tervishoiu- ja 

hoolekandeasutused
, elamualad, 

puhkealad ja pargid 
linnades ning 

asulates 

III 
segaala (elamud ja 

ühiskasutusega 
hooned, kaubandus-

, teenindus- ja 
tootmisettevõtted) 

IV 
Tööstusala 

Taotlustase uutel 
planeeritavatel 
aladel 

50/40 55/45 60/50 65/55 

Taotlustase 
olemasolevatel 
aladel 

55/45 60/50 
60/50 

651/551 
70/60 

Piirtase 
olemasolevatel 
aladel 

55/50 
60/55 

651/601 
65/55 

701/601 

75/65 
 

 

Kriitiline tase 
olemasolevatel 
aladel 

65/60 70/65 75/65 80/70 

 

 
Tööstusest tingitud müra normtasemed hoonestatud või hoonestamata 

aladel (LpA,eq,T, dB päeval/öösel). 

Ala kategooria 
üldplaneeringu 

alusel 

I 
looduslikud 

puhkealad ja 
rahvuspargid, 

puhke- ja 
tervishoiuasutuste 

puhkealad 

II 
laste- ja 

õppeasutused, 
tervishoiu- ja 

hoolekandeasutused
, elamualad, 

puhkealad ja pargid 
linnades ning 

asulates 

III 
segaala (elamud ja 

ühiskasutusega 
hooned, kaubandus-

, teenindus- ja 
tootmisettevõtted) 

IV 
tööstusala 

Taotlustase uutel 
planeeritavatel 
aladel 

45/35 50/40 55/45 65/55 

Taotlustase 
olemasolevatel 
aladel 

50/40 55/40 60/45 65/55 

Piirtase 
olemasolevatel 
aladel 

55/40 60/45 
65/50 

601/451 
70/60 

Kriitiline tase 
olemasolevatel 
aladel 

60/60 65/55 70/55 75/65 
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Lisa 4. KSH aruande avalikustamise teated, avaliku arutelu 

protokoll ja osalejate nimekiri 
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Lisa 5. Ülevaade KSH aruande avalikul väljapanekul esitatud 

asutuste ja isikute ettepanekute arvestamisest või arvestamata 
jätmise põhjendustest. 

 
KSH aruande eelnõu oli koos avalikul väljapanekul maakonnaplaneeringu 

lahendusega. Tehtud ettepanekud olid suunatud maaakonnaplaneeringu 
lahendusele.  Tehtud ettepanekud ja maavanema poolsed vastuskirjad on 

täies mahus kättesaadavad Ida-Viru maavalitsuse kodulehel,  

 
 Ettepaneku 

esitaja, 

esitamise aeg 

Sisu Arvestamine/mittearvestam

ine, põhjendused 

1. Vello Jaanisoo, 

16.11.2015 

Vastuväide 220kW elektriliini 

koridorile Soldino tee 18 

kinnistul.  

Arvestatud, 

planeeringulahendust 

korrigeeritud.26.11.2015 

saadud V. Jaanisoolt e-kiri, 

milles teatab, et on nõus tehtud 

paranduse ja 

maakonnaplaneeringu 

lahendusega. 

2. Kaitseministeeriu

m, 19.11.2015 

Täpsustada seletuskirja 

(piiranguvöönd kinnisasja 

välispiirjoonest), täiendada 

ptk 4.7 tingimust 4 sõnaga 

“võimalusel” 

Täpsustus viidi sisse.  Sõna 

“võimalus” ei lisatud, kuna 

maakonnaplaneeringu 

eesmärgiks on ka kohalike 

elanike heaolu ja võimalikult 

kõrge elukvaliteedi tagamine.  

3. Elering AS, 

02.12.2015 

Puuduvad vastuväited 

elektriliini koridori 

asukohvalikule. Tuuakse välja 

ülevaade olulisematest 

muudatustest 110-330kV 

võrgus, millega ei ole 

maakonnaplaneeringus 

arvestatud.  

Maakonnaplaneeringusse viidi 

sisse tasandile vastavad, 

üldised ja põhimõttelised 

muudatused.  

4. Roheline Elekter 

AS 

1. maakonnaplaneering 

ei arvesta kehtestatud 

Vaivara valla ÜP-ga 

(tuulepargi ala). 

2. Teemaplaneeringu 

muutmine ei ole 

põhjendatud 

(tuuleenergeetika 

osas) 

3. Sirgala harjutusvälja 

laiendamise 

kavandamisel leida 

lahendus, mis ei 

välista tuuleparkide 

rajamist 

4. Maakonnaplaneeringus 

1. Ei arvesta  - 

maakonnaplaneering 

võib üldplaneeringut 

muuta. 

2. Arvestades 

julgeolekuolukorda tuleb 

lähtuda riigikaitselistest 

kaalutlustest 

(Kaitseministeeriumiga 

tehakse täiendavat 

koostööd). 

3. Harjutusvälja 

laiendamine on oluline, 

Kaitseministeeriumiga 

tehakse täiendavat 

koostööd. 
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näha ette täiendava 

õhuseireradari 

kavandamine. 

5. Potentsiaalse 

tuulepargi asukohana 

näha ette Vaivara 

vald, Kõrgesoo. 

6. Õhuliini asukohta 

osaliselt muuta. 

4. Õhuseireradari 

kavandamine ei ole 

avaliku protsessi raames 

koostatava 

maakonnaplaneeringu 

ülesanne.  

5. Arvestades eelhindamise 

tulemusi kajastatakse 

ala 

maakonnaplaneeringus, 

kuid arendamise 

eelduseks on täpsema 

planeeringu ja mõjude 

hindamise läbiviimine.  

6. Tuginedes Elering AS 

seisukohtadele ei ole 

õhuliini asukoha 

muutmine mõeldav.  

5. Toila 

vallavalitsus, 

2.12.2015 

1. Sirgala harjutusvälja 

laiendamine ei ole 

põhjendatud. 

2. Maakonnaplaneeringus 

näha ette täiendava 

õhuseireradari 

kavandamine. 

 

1. Tuginedes 

riigikaitselistele 

kaalutlustele on 

laiendamine 

põhjendatud, kuid vajab 

täpsemat kavandamist 

edaspidi, sh mõjude 

hindamist.  

2. Õhuseireradari 

kavandamine ei ole 

avaliku protsessi raames 

koostatava 

maakonnaplaneeringu 

ülesanne.  

3.  

6. Kohtla 

vallavalitsus, 

02.12.2015 

1. Täiendada Kohtla-Järve ja 

Kukruse linnaosade vahelise 

magistraalsoojustrassi 

koridori, arvestades Kukruse 

A-Kategooria jäätmehoidla 

korrastamisprojektis 

väljapakutud aherainemäe 

ümberpaigutamist 

naaberkinnistutele.  

1. Pärast suhtlust 

projekteerijaga selgus, et 

vajalik on tõenäoliselt 

trassikoridori väiksemahuline 

nihutamine, mis on tehtav 

projekteerimise käigus. Vastav 

märge on lisatud maakonna 

7. Lüganuse 
vallavolikogu, 

30.11.2015 

1. Märkida 
maakonnaplaneering

us Nõmme tee 
Kohtla-Nõmmelt 

kuni Maidlas oleva 
Tudu-Oandu – Kiviõli 

riigimaanteeni.  
2. Märkida 

maakonnaplaneering

us teekoridor teele 
nr 13205 kuni Rääsa 

1. Kuna teema on seotud 
riigikaitselise ehitise 

piiranguvööndina, 
lisati läbipääsu 

vajalikkus teemana 
maakonnaplaneeringu 

tegevuskavva. 
2. Maakonnaplaneeringut 

täeindati ettepaneku 

alusel.  
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külani.  
8. Eesti Energia, 

01.12.2015 

1. Märkida 

maakonnaplaneering
us Nõmme tee 

Kohtla-Nõmmelt 
kuni Maidlas oleva 

Tudu-Oandu – Kiviõli 
riigimaanteeni.  
 

Kuna teema on seotud 

riigikaitselise ehitise 
piiranguvööndina, 

lisati läbipääsu 
vajalikkus teemana 

maakonnaplaneeringu 
tegevuskavva. 

9.  Vaivara Wind 
AS, 2.12.2015 

Määrata Auvere küla 
Kõrgesoo piirkond 

tuulepargi alaks.  

Arvestades eelhindamise 

tulemusi kajastatakse 

ala 

maakonnaplaneeringus, 

kuid arendamise 

eelduseks on täpsema 

planeeringu ja mõjude 

hindamise läbiviimine.  

 
10

. 
AS Raisner, 
02.12.2015 

1. Maakonnaplaneeringus 

näha ette täiendava 

õhuseireradari 

kavandamine. 

2. Eemaldada 
tingimus: 

Seletuskirja punktis 4.3. 

esitatud üldistes 

arendamistingimustes on 

kirjas punkt 4 

järgmises sõnastuses: „/--

-/ Uute tuuleparkide 

kavandamisel tuleb 

eesmärgiks seada 

seadusandluse järgse 

kõige rangema 

tööstusmüra 

ekvivalentaseme 

normväärtuse tagamine 

ehk II kategooria 

elamumaa puhul 50 dB 

päeval ning 40 dB öösel“. 

3. Eemaldada 

maakonnaplaneeringust 

kohustus kooskõlastada 

tuuleenergeetika 

planeeringute ja 

projektide 

Kaitseministeeriumiga 

kooskõastamise vajadus.  

1. Õhuseireradari 

kavandamine ei ole 

avaliku protsessi raames 

koostatava 

maakonnaplaneeringu 

ülesanne. 

2. Tingimust korrigeeriti, 

jäeti sisse 
soovitusena. 

3. Tingimus on sisuliselt 
vajalik 
riigikaitsevõimekuse 

tagamiseks. 

11

. 
Alikonte OÜ 1. Maakonnaplaneeringus 

näha ette täiendava 

õhuseireradari 

kavandamine. 

2. Eemaldada 

4. Õhuseireradari 

kavandamine ei ole 

avaliku protsessi raames 

koostatava 

maakonnaplaneeringu 
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tingimus: 
Seletuskirja punktis 4.3. 

esitatud üldistes 

arendamistingimustes on 

kirjas punkt 4 

järgmises sõnastuses: „/--

-/ Uute tuuleparkide 

kavandamisel tuleb 

eesmärgiks seada 

seadusandluse järgse 

kõige rangema 

tööstusmüra 

ekvivalentaseme 

normväärtuse tagamine 

ehk II kategooria 

elamumaa puhul 50 dB 

päeval ning 40 dB öösel“. 

3. Eemaldada 

maakonnaplaneeringu

st kohustus 

kooskõlastada 

tuuleenergeetika 

planeeringute ja 

projektide 

Kaitseministeeriumiga 

kooskõastamise 

vajadus. 

ülesanne. 

5. Tingimust korrigeeriti, 

jäeti sisse 
soovitusena. 
Tingimus on sisuliselt 

vajalik 
riigikaitsevõimekuse 

tagamiseks. 

12

. 
Vaivara 
Vallavalitsus, 

02.12.2015 

1. Palume 

Maakonnaplaneeringus Eesti 

Soojuselektrijaamast mööda 

Narva jõe 

äärt kuni Illuka valla 

Kuningakülani näha ette 

Perspektiivne maantee. 

2.Märkida Sirgala piirkonnas 

skeemil esitatud maa-ala 

Maakonnaplaneeringus 

„Potensiaalne tuulepark“ 

alaks. 

3. Palume Skeemil 3 

punasega ümbritsetud maa-

ala Kõrgesool jätta 

Maakonnaplaneeringus 

„Potensiaalne tuulepark“ 

alaks, kuna ala on soine ja 

Vaivara Vallavalitsuse 

esialgse seisukoha kohaselt 

ala muuks mõistlikuks 

kasutuseks ei sobi. Samas 

moodustaks nimetatud 

tuulepargi ala loogilise ühise 

osa juba olemasoleva Narva 

tuhavälja tuulepargi ning 

Vaivara valla üldplaneeringus 

märgitud „Reserveeritud 

1. Kuna konkreetsed 

võimalused lähiajal tee 

rajamiseks puuduvad, siis 

otstarbekas on teed kajastada 

seletuskirjas. 

2. Riigikaitselistest kaalutlustest 

lähtuvalt ei ole ala märkimine 

tuuleenergeetika Alana 

põhjendatud. 

3. Ala märgiti potentsiaalseks 

tuulepargi alaks, vajalik on 

täiendav planeerimine ja 

mõjude hindamine.  
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tuulepargimaa“ alaga 

13

. 
Eesti Raudtee, 

30.11.2015 

1. Lisada info, et 

kergliiklusteede 

planeerimisel raudtee 

kaitsevööndisse tuleb 

need ohutuse 

tagamiseks kavandada 

väljaspoole 

raudteemaad.  

2. Lisada tingimus: 

tuulikuteminimaalne 

kaugus raudtee 

kaitsevööndi piirist 

peab olema võrdne 

tuuliku 

kogukõrgusega. 

 

6.  

 


