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1.

Aruande sisu kokkuvõte

Maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru maakonna rannikuala” keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) koostamine algatati Lääne-Viru maavanema 17.03.2009.a korraldusega
nr 45. KSH aruanne on osa Lääne-Virumaa maakonnaplaneeringust „Lääne-Viru maakonna
rannikuala”.
KSH objektiks on Lääne-Viru maakonna rannikuala maakonnaplaneeringuga kavandatav
tegevus. Planeeringuala hõlmab valdava osa Vihula vallast, Kunda linna ning suure osa ViruNigula vallast.
Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on Lääne-Viru maakonnakonna rannikuäärse
piirkonna arengu põhisuundade ja tingimuste määramine järgnevaks 10 aastaks, olulisemate
infrastruktuuri objektide asukoha määramine ning maa- ja veealade üldiste
kasutustingimuste määramine.
KSH eesmärk on maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega kaasnevate
oluliste keskkonnamõjude prognoosimine ja hindamine, alternatiivide kirjeldamine ja
hindamine, hinnatavate alternatiivide eeliste väljatoomine ning võimalike negatiivsete
mõjude vältimise ja leevendamise meetmete kavandamine, et tagada keskkonnakaalutluste
integreerimine maakonnaplaneeringusse. KSH läbiviimisel kasutati üldtunnustatud
hindamismeetodeid.
KSH ekspertgrupp tänab kõiki osapooli ja huvigruppe sisuka ja konstruktiivse koostöö eest.

1.1.

Järeldused

Lääne-Viru rannikuala maakonnaplaneeringu lahenduse aluseks on säästva tasakaalustatud
arengu põhimõtete seadmine ruumilise arengu ja maakasutuse üldtingimusteks. Ruumilise
keskkonna säästval kujundamisel on oluline üldiste ja pikaajaliste arengueesmärkide
määratlemine. Säästev areng tähendab säästlikkust kolmel alal: keskkond, majandus ja
kogukond.
Planeeringuala on jagatud erinevateks arengualadeks, kus on ette nähtud kindla prioriteetse
iseloomuga ruumiline areng või reserveeritakse need vastava arengu reservaladeks.
Arenguteguritena ei vastandata loodust inimtegevusele ega arengualasid loodusaladele.
Arengualadel käsitletakse inimtegevusega samaväärsena looduslikke protsesse, mille
eesmärk on tagada nii tingimused loodusväärtuste ning looduslike koosluste säilimiseks ja
arenemiseks kui olla piirkonna ainulaadse ja atraktiivse kultuurmaastiku jätkusuutlikkuse
oluliseks kandjaks. Kahaneva elanikkonna tingimustes on elukeskkonna atraktiivsus
omakorda kogukonna ja majanduse tulevikku määravaks arenguteguriks.
Lähtudes ülakirjeldatud põhikontseptsioonist ei too planeeringuga kavandatavad
arengusuunad endaga kaasa olulist negatiivset keskkonnamõju, kui planeerimise järgmistes
etappides neid põhimõtteid järgitakse.
Alljärgnevalt on välja toodud planeeringulahenduse kujunemise olulisemad aspektid
käsitletud teemade kaupa.
Planeeringus on arvestatud keskkonnaregistrisse kantud maardlate olemasoluga
planeeringualal. Lähtutud on maapõue kaitse põhinõuetest (maapõueseaduse § 62).
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Vastavalt kehtivale seadusandlusele otsustatakse üksikute maardlate kasutuselevõtmine
projektipõhiselt koos vastava keskkonnamõju hindamisega (KMH-ga).
Lähtudes HELCOMi soovitustest on planeeringuala maismaaosal määratud 3 km laiune
vöönd rannajoonest, kus maavarade kaevandamine ei ole lubatav. Piirangu eesmärgiks
on rannikuala ja seal paiknevate rannamoodustiste säilimine ja kaitse.
Planeeringualast suure osa, peamiselt klindipealsetel aladel, hõlmab kaitsmata
põhjaveega ala. Planeeringus on need piirkonnad valdavalt hajaasustuse arengualad.
Survet ehitustegevuseks nendes piirkondades ei kavandata. Säilivad senised
arengusuunad ja maakasutus. Riikliku tähtsusega ohtlikke jääkreostuskoldeid
planeeringualal ei paikne.
Kavandatud arengusuunad ei avalda olulist negatiivset mõju pinnaveekogude seisundile.
Tegevuste edasisel kavandamisel tuleb järgida veekogude kaitse nõudeid ning koostatud
arengudokumente (veemajanduskavad, ÜVK arengukavad jms).
Rannaäärsete alade arendamise ja kasutamise võimalused on tihedalt seotud sellega,
milline on avaliku ehk üldise ja erahuvi vahekord konkreetses piirkonnas. Ranna
kasutamisel ja kaitsel seatakse avalikud ehk üldised huvid reeglina kõrgemale üksikisikute
huvidest. Planeeringu koostamisel on arvestatud rahvusvahelistest dokumentidest
tulenevate soovitustega Läänemere rannikualade kasutamiseks ja kaitseks.
Üleujutus võib olla tingitud erakorralistest sademetest või vee äravoolu tõkestamisest
ja/või inimeste rajatud voolutõkete ootamatust purunemisest. Planeeringus on
arvestatud seadusjärgse mereäärse üleujutusohuga ala piiriga (1 m samakõrgusjoon).
Ulatuslikke üleujutusohuga alasid planeeringualal ei ole. Planeeringualal asuvad
üleujutusohu allikad on vooluveekogudel asuvad paisud.
Taimestiku ja loomastiku kaitse toimub neile elupaikade ja kasvukohtade tagamise
kaudu. Planeering ei näe ette olulisi muutusi asustusstruktuuris ega rohevõrgustikus,
mistõttu ei ole ette näha olulist negatiivset mõju piirkonna taimestikule ja loomastikule.
Planeeringu koostamisel on üldjoontes arvestatud maakonna teemaplaneeringus
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” ning üldplaneeringutes
toodud rohevõrgustiku paiknemisega. Vähesed muudatusettepanekud mõjuvad
rohevõrgustiku toimimisele positiivelt.
Väärtuslike maastike puhul on arvestatud maakonna teemaplaneeringus „Asustust ja
maakautust suunavad keskkonnatingimused” toodud väärtuslike maastikega. On tehtud
ettepanekud väärtuslike maastike piiride korrigeerimiseks kahes piirkonnas, et
lahendada vastuolud teemaplaneeringu ja üldplaneeringute lahenduste vahel.
Planeeringu koostamisel on arvestatud kaitstavate loodusobjektide, nende kaitseeeskirjade jm seadusandlusest tulenevate nõuetega, mis on olulised ruumilise
planeerimise seisukohalt ja maakonnaplaneeringu tasandilt lähtudes. Looduskaitseliste
piirangutega aladele on antud kolme tüüpi loodusarengu ala tähendus, mis näitab ära
nende alade arendamise prioriteetse suuna. Planeeringuga ei tehta ettepanekuid
kaitsealade piiride muutmiseks.
Püsielupaikade näitamine loodusarengu aladena planeeringu joonisel võrdselt
kaitsealadega tuleneb looduskaitseseadusest ja vajadusest anda signaal nende alade
loodusliku arengu suuna prioriteedist.
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Kõik maakonnaplaneeringuga kavandatud tegevused on võimalikud, kui need ei ohusta
ega kahjusta kaitstavate loodusobjektide (nii kaitsealuste territooriumite kui
üksikobjektide) kaitse-eesmärke ning on kooskõlas looduskaitseseaduse, kaitseeeskirjade jt õigusaktidega.
Arengusuundade määramisel on arvestatud Natura 2000 võrgustiku aladega ja nende
kaitse-eesmärkidega. Kavandatavad arengusuunad ei too endaga eeldatavalt kaasa
olulist negatiivset mõju nendele aladele.
Kuna väljaspool kaitsealasid paiknevatele metsa-aladele ei ole kavandatud muud
maakasutust eeldavaid arengusuundi, siis ei ole ette näha metsa vääriselupaikade
kahjustamist.
Planeeringuga ei ole kavandatud uusi maanteid. Täpsustatud ja täiendatud on
kergliiklusteede võrgustikku. Kavandatud tegevus ei avalda olulist negatiivset
keskkonnamõju. Kergliiklusteedele tähelepanu pööramine toob kaasa positiivse mõju
ohutusele, aktiivsele eluviisile ja puhkemajandusele.
Planeeringuga ei ole kavandatud uusi sadamaid. Kunda sadama võimalikud laiendused
reisijate kai ja väikesadama näol ei põhjusta olulist negatiivset keskkonnamõju.
Sotsiaalmajanduslikke mõjusid võib hinnata positiivseks. Väikesadamate ja nende keti
väljaarendamisel on positiivne sotsiaalmajanduslik mõju piirkonna elanikele.
Arvesse võttes mõjutatava ala ulatust ning tee-ehituseks vajaminevaid ressursse toob
kunagi kavandatud Kunda ümbersõidutee endaga eeldatavalt kaasa enam negatiivseid
keskkonnamõjusid kui kasutusel olev tee sadamasse läbi linna. Olemasoleva tee
kasutamine on Kunda linna seisukohalt positiivse sotsiaalmajandusliku mõjuga.
Tegevus asustuse arengualadel ei avalda ümbritsevale keskkonnale olulist negatiivset
mõju, kui järgitakse keskkonnanõudeid. Kaitsealade kaitse-eeskirjades esitatud
erinõuded hoonestamisele piiranguvööndites, samuti muinsuskaitse erinõuded ning
miljööväärtuslike hoonestusalade tingimused on aluseks kavandatavale tegevusele.
Arvestades planeeringuala suurust, on tootmise arengualasid suhteliselt vähe. Alad on
mõeldud tootmise ja sellega seotud ettevõtluse arendamiseks. Need on koondunud
valdavalt Kunda linna ja selle ümbrusesse, mis võimaldab paremini ära kasutada
olemasolevat infrastruktuuri. Keskkonnanõuete järgimine kavandamisel ja ettevõtete
tegevuses peab olema elementaarne.
Planeeringualal ei ole sobivaid tingimusi suurte tuuleparkide rajamiseks. Planeeringus
toodud alad võivad olla sobivad väikeste, mõne tuulikuga tuuleparkide rajamiseks, kui on
hinnatud ja kaalutud kõiki vajalikke asjaolusid.
Riigikaitselisi objekte (merele laskmise harjutusalad Rutjal ja Letipeal, Rutja õppeväljak)
on planeeringus kajastatud vastavalt nende arendamise kavadele. Nimetatud objektid ei
ole vastuolus koostatud planeeringulahendusega. Mõjude täpsem hindamine toimub
nende objektide arendamise käigus, sh võimaliku puhkeotstarbelise kaaskasutuse mõju
Rutja õppeväljakul.
Maakonnaplaneering loob eeldused tervislikuma elukeskkonna kujundamiseks ning
paneb aluse teadlikult juhitavatele protsessidele eesmärgi saavutamiseks. Tehtavad
otsused mõjutavad otseselt elanike võimalusi heale tervisele. Maakonnaplaneering saab
6
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seda toetada ruumiliste võimaluste loomise läbi. Konkreetsed tegevused jäävad
lahendamiseks järgmistel kavandamise tasanditel ja projektides lähtudes ka muudest
valdkonda puudutavatest arengudokumentidest.
Asustuse arengualad loovad võimaluse tuua piirkonda juurde tööjõulist elanikkonda.
Töökohtade säilitamine ja loomine maapiirkondades pidurdaks rahvastiku arvu
vähenemist, vähendaks pendelrännet ja sellest tulenevaid mõjusid märkimisväärselt.
Seega on ka omavalitsuste huvides luua tingimused ettevõtluse lisandumiseks piirkonda.
Elanike sotsiaalsed vajadused on ajas muutuvad. Suureneb tendents, et linnadest maale
asuvad elama noored, aktiivsed ja lastega pered. Koos sellega vajab arvestamist, et selle
elanikegrupi vajadused suurenevad ja ka muutuvad kõige kiiremini. Samas on oluline
arvestada võrdselt kõikide huvigruppide vajadustega ning tagada neile teenuste
kättesaadavus.
Puhke- ja virgestusvõimaluste arendamine annab positiivse tõuke inimeste
tervisekäitumisele liikumisharrastuse aktiviseerimise kaudu. Meeldivalt korraldatud ja
erinevatele vanuse- ja tasemerühmadele mõeldud matkarajad jm rajatised loovad
soodsad eeldused looduses liikumiseks ja füüsiliseks aktiivsuseks.
Rannikuala maakonnaplaneeringu koostamisel on arvestatud kultuurimälestiste
registrisse kantud arheoloogia-, arhitektuuri- ja ajaloomälestistega. Arengusuundade ja
maakasutuse kavandamisel on lähtutud sellest, et kultuurimälestiste säilimine oleks
tagatud.
Kuna Lahemaa rahvuspark hõlmab olulise osa planeeringualast, siis töö käigus tuli välja
mitmeid vastuolusid ja rahulolematust seoses rahvuspargi kaitse-eeskirjast tulenevate
piirangutega ja sellega kaasneva bürokraatiaga, kuni maavalitsuse ja Vihula valla
ettepanekuni arvata Võsu ja Vergi Lahemaa rahvuspargi koosseisust välja. Teemat
analüüsides leidsid eksperdid, et puudub Lahemaa rahvuspargi sotsiaalmajanduslik
analüüs, mis tooks välja omavalitsuse ja kohalike elanike vajadused, võimalused,
probleemid ja soovid ning annaks soovitused, kuidas piiratud tingimustes majanduslikult
mõttekalt tegutseda. Kaitseala valitseja ja omavalitsuse koostöö peaks keskenduma
mõistliku tasakaalu leidmisele, et looduskaitse ja pärandkultuuri kaitse kõrval oleks
rahvuspargi elanikel võimalik rahuldada oma sotsiaalseid ja majanduslikke vajadusi ja
jätkata traditsioonilist maaelu.
Võrreldes Lahemaa rahvuspargi loomise ajaga on elu edasi läinud ning tuleb esitada
küsimus, kuidas edasi. Kas peame oma kultuuripärandit kaitsma iseeneste eest? Kas
rahvuspark on muuseum või kodu? Kas elamine rahvuspargis on privileeg või karistus?
Kuidas tagada mõistlik tasakaal ajaloolise pärandi ja kaasaegsete vajaduste vahel? Kas ja
kuidas kompenseerida omanikele kaitse-eesmärkidest tulenevad kohustused
kultuuripärandi säilitamiseks? Kuidas tuleks kaasaegsed mugavused integreerida
ajaloolise hoonestuse ja miljööga? Jne.

1.2. Rannikuala maakonnaplaneeringu elluviimise toetamiseks vajalikud
meetmed ja soovitused
Rannikuala maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne (olulist)
negatiivset keskkonnamõju, seepärast ei ole käesoleval juhul põhimõtteliselt võimalik
esitada negatiivse mõju vältimise või leevendamise meetmeid. Vastupidi, rannikuala
7
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maakonnaplaneering on oma olemuselt positiivse keskkonnamõjuga strateegiline
planeerimisdokument, mille rakendamine on olulise tähtsusega maakonna
keskkonnaseisundi parandamisel ja muudest tegevustest ja negatiivsetest mõjuallikatest
tulenevate negatiivsete mõjude vähendamisel. Sel põhjusel ei ole käesolevas aruandes ka
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40 lg 4 p 8 nõutud
peatükki „Strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise negatiivse
keskkonnamõju vältimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmed ja soovitused”.
Esitatud meetmed ja soovitused on vajalikud eelkõige rannikuala maakonnaplaneeringu
realiseerimise toetamiseks ja planeeringu realiseerimise efekti vähendavate väliste mõjude
vältimiseks.
Rannikuala ja seal paiknevate rannamoodustiste säilimiseks ja kaitseks mitte kavandata
maavarade kaevandamist planeeringuala maismaaosal rannajoonest 3 km laiuses
vööndis. Ettepanek lähtub HELCOMi soovitustest.
Uute objektide kavandamisel ja olemasolevate ekspluateerimisel on vajalik arvestada
Viru alamvesikonna veemajanduskavas toodud survetegurite ja nende mõjuga
põhjaveekogumitele ning järgida veekaitsenõudeid kogu planeeringuala ulatuses.
Tähelepanu tuleb pöörata tihedamalt asustatud aladele, vältimaks konkreetsete
veehaarete reostumise riske.
Tegevuste edasisel kavandamisel tuleb arvestada Viru alamvesikonna veemajanduskavas
toodud survetegurite ja nende mõjuga pinnaveekogudele. Järgida tuleb pinnaveekogude
kaitse nõudeid ning koostatud vastavaid arengudokumente (veemajanduskavad, ÜVK
arengukavad jms).
Ranna kasutamisel ja kaitsel seada avalikud ehk üldised huvid kõrgemale üksikisikute
huvidest. Randa võiks käsitleda üldise asjana, mis on avaliku huvi objektiks. Järgida
randade kaitse ja kasutamise rahvusvahelisi põhimõtteid (EL rannikukorralduse
põhimõtted, HELCOM, VASAB 2010).
Rannikumerele kehtib üldine hea seisundi säilitamise eesmärk. Selle saavutamine oleneb
kogu Läänemere kaitse eesmärkide elluviimisest. Vähendada tuleb planeeringuala jõgede
reostuskoormust. Spetsiifilisteks eesmärkideks rannikul on siin paiknevate objektide
(sadamad, heitveelasud merre, supelrannad) keskkonnanõuetega vastavusse viimine
ning keskkonnaavariide vältimine sadamates. Mere poolt tulevaks rannikureostuse ohuks
tuleb valmis olla nii riiklikul kui kohalikul tasandil (vt Riiklik merereostustõrje plaan).
Soovitav on analüüsida rannikul olevaid roostikke sellest aspektist, kus on vajalik ja
otstarbekas rannaniidukoosluse taastamine. Kaaluda tuleks seda nii loodusliku
mitmekesisuse säilitamise kui ka inimese heaolu seisukohalt. Rannaniitude hooldamiseks
on võimalik taotleda toetusi.
Planeeringute koostamisel on vaja arvestada looduskaitseseaduse §-s 35 toodud
põhimõttega üleujutusohuga alade määramiseks, mis näeb ette, et ranna ja kalda
piiranguvööndit, ehituskeeluvööndit ja veekaitsevööndit hakatakse arvestama korduva
üleujutusega ala piirist. Tähelepanu tuleb pöörata planeeringuala jõgedel asuvate
paisude tehnilisele seisukorrale, eriti ühel jõel olevate paisjärvede kaskaadidele. Oluline
on avariiohtlike paisude kiire korrastamine ja rajamisjärgse esialgse otstarbe kaotanud
paisude likvideerimine.
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Rohevõrgustiku paremaks toimimiseks on soovitav kaaluda Viru-Nigula vallas Kunda linna
piiril oleva Meremärgi kinnistu sihtotstarbe muutmist ja maakasutuse korraldamist
selliselt, et oleks tagatud pangapealse, Estonian Celli kinnistu põhjaosa läbiva
rohekoridori toimimine.
Väärtuslike maastikega seonduvalt vajavad üldplaneeringutes täpsustamist väärtuslike
maastike piirid ja kavandatud maakasutus järgmistes asukohtades:
- Kunda linna üldplaneeringuga määratud sadamast ida poole jääv tööstusala kattub
osaliselt Letipea-Mahu väärtusliku maastikuga;
- Viru-Nigula valla äärealal vastu Kunda linna piiri kattub üldplaneeringuga kavandatud
tööstusala osaliselt Malla-Iila-Kutsala-Padaoru väärtusliku maastikuga.
Kaitsealadel, hoiualadel ja püsielupaikades (loodusarengu aladel) tuleb järgida kaitstava
loodusobjekti kaitse-eeskirjas sätestatud kaitse-eesmärke ning looduskaitselisi ja
ehituslikke piiranguid. Samuti tuleb tegevuste edasisel kavandamisel arvestada kõikide
aktuaalsete keskkonnaregistri andmetega, mis puudutavad kaitsealuseid liike ja
kaitstavaid üksikobjekte.
Kaitsealustel territooriumitel tuleb planeeringuga kavandatu realiseerimisel lähtuda
objektide kaitseks sätestatud kaitsekorrast (looduskaitseseadus (LKS), kaitse-eeskirjad).
Vastavalt LKS § 14 lõikele 2 ja 3 loodusobjekti valitseja ei kooskõlasta valitseja nõusolekut
vajavat tegevust, kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi
saavutamist või kaitstava loodusobjekti seisundit, või seab tingimusi, mille täitmisel
tegevus ei kahjusta kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärgi saavutamist või kaitstava
loodusobjekti seisundit. Seega langetatakse otsus tegevuste võimalikkuse üle hilisemates
etappides arvestades LKS, kaitse-eeskirjades ning teistes õigusaktides, nt keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, sätestatut.
Teha täiendavad uuringud ning selgitada, kas Mahu soo vastab loodusobjekti kaitse alla
võtmise eeldustele.
Sadama juurdepääsutee rekonstrueerimisprojekti koostamisel Kunda linnas tuleb leida
meetodid nõuetekohase mürataseme tagamiseks tee ääres olevates elamutes.
Soodustada kergliikluse võimalusi planeeringualal ning tagada kergliiklejate ohutus.
Kunda sadama ja väikesadamate võimalikke keskkonnamõjusid tuleb vajadusel hinnata
detailplaneeringute KSH ja/või projektide KMH käigus, et määrata keskkonnanõuded ja
leevendavad meetmed kavandatu realiseerimiseks. Tegutsevad väikesadamad tuleb
registreerida sadamaregistris.
Tehnovõrkude kavandamisel tuleb arvesse võtta tervisekaitse- ja keskkonnanõudeid ning
tehnovõrkudest tulenevaid piiranguid (kaitsevööndid jms).
Kaitsealade piiranguvööndites, kus kaitse-eeskirjaga on esitatud erinõudeid
hoonestamisele, tuleb nendest lähtuda. Samuti tuleb arvestada muinsuskaitse erinõuete
ning üldplaneeringutega kehtestatud miljööväärtuslike hoonestusalade tingimustega.
Planeeringuala hoonestuse kavandamisel on soovitav arvestada Põhja-Eesti rannikualale
iseloomulikku miljööd ja arhitektuuri.
Tootmise arengualadel tuleb tagada keskkonnanõuete järgimine (vee säästlik tarbimine,
nõuetekohane heitveekanalisatsioon, lubatud müratasemetest ja välisõhu
9
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saastenormidest kinnipidamine jms) nii tegevuse kavandamisel kui ka ettevõtete
tegevuses.
Planeeringus toodud tuuleenergia tootmiseks sobivatele aladele tuuleparkide
kavandamisel on vaja läbi viia täiendavad uuringud ja mõjude hindamine, arvestades
kõiki vajalikke asjaolusid ning tuuleparkide võimalikke mõjusid.
Maardlate kasutuselevõtmisel tuleb hinnata nende võimalikku keskkonnamõju ja
sotsiaalmajanduslikke mõjusid sõltuvalt kaevandatava materjali iseloomust, asukohast,
kogustest. Maavara kaevandamise keskkonnamõju hinnatakse nn projektipõhiselt
konkreetse uuringu- või kaevandamisloa menetlemise käigus keskkonnamõju
hindamisena (KMH). Tegemist on avaliku menetlusprotsessiga. Oluline on jälgida, et KMH
programm sisaldaks kõiki olulisi teemasid, millele tahetakse KMH käigus vastuseid saada,
sh kaudsed mõjud (nt maavarade transpordiga kaasnevad mõjud, võimalikud muutused
piirkonna põhjaveerežiimis, väljapumbatava karjäärivee mõjud jms), mõjud inimeste
tervisele ning tingimused rekultiveerimisprojekti koostamiseks.
Tegevuste kavandamisel Rutja õppeväljakul tuleb arvestada Andi metsise püsielupaigaga
ja liigi kaitseks määratud kaitsetingimustega. KMH algatamise vajaduse osas tuleb küsida
Keskkonnaameti seisukohta ning projekt ametiga kooskõlastada. Täiemahulise KMH
asemel võiks Keskkonnaameti nõusolekul kaaluda liiki tundvalt spetsialistilt
ekspertarvamuse küsimist. Projekti koosseisus tuleb anda kavandatava tegevusega
kaasneva müra mõju hinnang naabruses asuvate eluasemete suhtes. Kõiki nimetatud
mõjusid tuleb hinnata ka Rutja õppeväljakule puhkeotstarbelise kaaskasutuse
kavandamisel.
Inimeste tervise kaitseks tuleb planeerimise järgmistes staadiumides tähelepanu pöörata
veemajandusele (puhas joogivesi, heitvee kogumine), jäätmete kogumisele, mürale,
suplusvee kvaliteedile jms. Tootmise arendamisel on oluline jälgida, et vee ja välisõhu
suhtes oleksid täidetud kehtestatud piirnormid ning ettevõttesiseselt täidetaks
töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.
Eelkõige seoses eluasemetega ja ühiskondlike hoonetega tuleb tähelepanu pöörata
piirkonna radoonitasemele.
Tagada tööhõive ja teenuste kättesaadavus erinevatele sotsiaalsetele gruppidele.
Töökohtade loomine planeeringualal on oluline pendelrände vähendamiseks. Lisaks
töökohtade loomisele teeninduses ja turismimajanduses on oluline ka sobivate
tootmisettevõtete ja põllumajanduse arendamine. Arendada piirkonna klastripõhist
majandamist.
Analüüsimist vajab, mida kogukond võidab ja mida kaotab elades rahvuspargis. Soovitav
oleks jätkata huvitatud osapoolte omavahelisest diskussioonist antud teemal, et välja
selgitada poolte seisukohad, soovid ja huvid ning analüüsida, millest on tekkinud
vastuolud ja kas need on põhjendatud ja lahendatavad kaitseala tingimustes. Koostada
Lahemaa rahvuspargi sotsiaalmajanduslik analüüs. Leida võimalused majandustegevuse
mitmekesistamiseks ja põllumajanduse arendamiseks rahvuspargi kaitse-eeskirjast
tulenevate piirangute tingimustes. Tõhustada koostööd Keskkonnaameti, Vihula
vallavalitsuse, Lääne-Viru Maavalitsuse ja huvigruppide vahel. Koostöö peaks
keskenduma mõistliku tasakaalu leidmisele, et looduskaitse ja pärandkultuuri kaitse
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kõrval oleks rahvuspargi elanikel võimalik rahuldada oma sotsiaalseid ja majanduslikke
vajadusi ning jätkata traditsioonilist maaelu.
Tuleb leida vastus küsimusele, kas Lahemaa rahvuspark on muuseum või kodu? Kas
elamine rahvuspargis on privileeg või karistus? Kuidas tagada mõistlik tasakaal ajaloolise
pärandi ja kaasaegsete vajaduste vahel? Kas ja kuidas kompenseerida omanikele kaitseeesmärkidest tulenevad kohustused kultuuripärandi säilitamiseks? Kaasaegsed
mugavused tuleks integreerida oskuslikult ja pieteeditundega ajaloolise hoonestuse ja
miljööga.
Kohaliku identiteedi tugevdamisel on oluline nii riikliku kaitse all olevate kui ka kohalike
pärandkultuuriobjektide jt ajalooliste väärtuste säilitamine, selle vajaduse teadvustamine
ning elanike ja arendajate harimine nimetatud teemal. Selle abil saab maaomanik oma
eneseteadvust tõsta ja tekib nn omanikukaitse. Kogukonna ülesannete hulka kuulub nii
maaomanike kui uusasukate suhtumise kujundamine, et säilitada ja väärustada need
objektid tulevastele põlvedele.
Tegevuste kavandamisel järgida miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike maastike
ja miljööväärtusega alade kaitse põhimõtteid.

1.3. Keskkonnamõju seireks kavandatud meetmed ja mõõdetavad
indikaatorid
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 42 järgi on
seiremeetmete
kavandamise
eesmärk
teha
varakult
kindlaks
strateegilise
planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnev oluline negatiivne keskkonnamõju ja
rakendada seda mõju ennetavaid ja leevendavaid meetmeid. Kinnitatud seiremeetmed on
strateegilise planeerimisdokumendi elluviijale järgimiseks kohustuslikud. Seire teostamisel
võib kasutada olemasolevat keskkonnaseiresüsteemi või strateegilise planeerimisdokumendi
elluviimisega kaasneva keskkonnamõju jälgimiseks kavandatud seiret. Seiret võib teha ühe
või mitme strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatud tegevuse raames.
Rannikuala maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega kaasneva
keskkonnamõju seire tuleb ühitada maakonna teiste planeeringute ja arengukavadega
kavandatava tegevusega rakendatava seiresüsteemiga, et saada omavahel võrreldavaid
andmeid. Oluline on maakonna erinevate strateegilise (sh ruumilise) planeerimise
dokumentide KSH-des kavandatud seiremeetmete ja mõõdetavate indikaatorite
omavaheline kooskõla.
Vastavalt keskkonnaseire seaduse 1 § 2 lg 1 on keskkonnaseire keskkonnaseisundi ja seda
mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, mis hõlmab keskkonnavaatlusi ja -analüüse ning
vaatlusandmete töötlemist.
Keskkonnaseire eesmärgid on [§ 2 lg 2]:
1)
2)
3)
4)
5)

1

keskkonda mõjutavate tegurite hindamine ja analüüsimine;
meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste tegurite ning nende muutuste jälgimine, hindamine ja prognoosimine;
keskkonnaseisundi hindamine ja selle muutuste prognoosimine;
taastuvate loodusvarade seisundi ja hulga määramine;
abinõude rakendamist või täiendavat uurimist nõudvate keskkonnamuutuste väljaselgitamine;

Elektrooniline Riigi Teataja; vt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=905398
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6) saasteainete kauglevi jälgimine ja rahvusvaheliste lepingute alusel võrdlusuuringute tegemine;
7) keskkonnaseisundit iseloomustavate näitajate süsteemi arendamine ja täiendamine;
8) lähteandmete saamine programmide, planeeringute ja arengukavade koostamiseks.

Riiklikku keskkonnaseiret korraldab Keskkonnaministeerium. Riiklikku keskkonnaseiret
teostatakse keskkonnaministri kinnitatud programmi alusel. Riikliku keskkonnaseire
koostisosa võib olla ka rahvusvaheliste programmide alusel tehtav keskkonnaseire.
Kohalik omavalitsus teostab keskkonnaseiret temale seadusega pandud ülesannete
täitmiseks või oma töö korraldamiseks. Kohaliku omavalitsuse keskkonnaseire aluseks on
valla või linna keskkonnaseire programm. Keskkonnaseire programmi täitmise ja selle alusel
kogutavate keskkonnaseire andmete töötlemise ja säilitamise korra kehtestab kohalik
omavalitsus.
Lääne-Viru rannikuala maakonnaplaneeringu KSH-ga otseselt seiremeetmeid ei kavandata.
Seiratavad keskkonnanäitajad määratakse õigusaktide alusel seireprogrammide ja
keskkonnalubadega (vee-erikasutusluba, jäätmeluba, välisõhu saaste luba, maavara
kaevandamisluba jne). Seiremeetmeid kavandatakse ka mitmete tegevuste puhul, mis
lähtuvad erinevatest strateegilise planeerimise dokumentidest (näiteks ÜVK arengukava,
kaitsekorralduskava, veemajanduskava jms). Mõõdetavate indikaatorite loetelu sõltub
konkreetsetest kavandatavatest seiremeetmetest (seirekavast).
Maakonnaplaneeringu realiseerimise seisukohalt on oluline ja piisav tagada nende
seiremeetmete rakendamine, mida kavandatakse:
-

riikliku ja kohalike omavalitsuste seireprogrammidega;
ettevõtetele keskkonnalubade väljastamisel;
pinnaveekogude ja põhjavee valgala kaitseks (veemajanduskavaga);
kaitsealade kaitsekorralduskavadega;
teiste, maakonnaplaneeringu lahendusega kooskõlas olevate kavade, planeeringute
ja projektide realiseerimiseks.

Maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasneva tegevuse mõjude mõõtmiseks on soovitav
rakendada järgmisi indikaatoreid ja analüüse:
naabrussuhetel ja avalikul huvil põhinevate vastuväidete arv ja iseloom
üldplaneeringute menetlemisel, neist rahuldamata jäänud vastuväidete osakaal;
planeeringulised kaalutlused maakonnaplaneeringu muutmisel üldplaneeringutega.
Lisaks sellele tuleks seire kavandamisel ja mõõdikute väljatöötamisel juhinduda järgmistest
elukeskkonna seisukohalt oluliste eesmärkide saavutamise tasemest:
rannikumere ja planeeringuala siseveekogude seisund on paranenud;
väärtuslike maastike ja pärandkultuuri objektide säilimine on halduslikult tagatud;
on tagatud rohevõrgustiku säilimine ning kergliiklusteede arendamine;
on tagatud igaüheõiguse kasutamine, sh avalike veekogude kallastel ja mererannas;
sotsiaalmajanduslike näitajate paranemine, elanike heaolu kasv ja tervisenäitajate
paranemine.
Mõõtmise sagedus: Riigikogu valimisperiood (5 aastat).
Üks oluline keskkonnaseire rakendusi riigi ja maavalitsuse tasandil on
maakonnaplaneeringute regulaarne ülevaatamine vastavalt planeerimisseaduse §-le 29 lg 21:
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Maavanem vaatab hiljemalt nelja kuu jooksul pärast Riigikogu korralisi valimisi kehtestatud
maakonnaplaneeringu üle ning esitab ülevaatamise tulemused ja ülevaate
planeerimisalasest olukorrast maakonnas, sealhulgas informatsiooni kehtestatud
üldplaneeringutest, regionaalministrile. Seda kohustust tuleb käsitleda võimalusena
analüüsida planeeringute elluviimisega kaasnevaid mõjusid ja kavandada ilmnenud
ebakõladele uute planeeringutega leevendavaid meetmeid.
Sagedus: Riigikogu valimisperiood (5 aastat).
Üldplaneeringute menetlemisel tuleb järgida maakonnaplaneeringu nõudeid. Kui
üldplaneeringuga tehakse ettepanek maakonnaplaneeringut muuta, tuleb rakendada
leevendavaid meetmeid, et tagada maakonnaplaneeringuga seatud põhimõtete ja
eesmärkide saavutamise võimalus.
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2.

Sissejuhatus

Keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
aruanne
on
osa
Lääne-Virumaa
maakonnaplaneeringust „Lääne-Viru maakonna rannikuala”. Keskkonnamõju strateegilisel
hindamisel selgitati, kirjeldati ja hinnati strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega
kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja
ülesandeid, arvestades strateegilise planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat
territooriumi.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisel võeti arvesse olemasolevaid
teadmisi ja üldtunnustatud hindamismetoodikat; planeeringu sisu ja kehtestamise tasandit;
missugusel määral saab mitmekordse hindamise vältimiseks teatavaid küsimusi täpsemalt
hinnata.
KSH aruanne koostati mahus, mis vastab Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 40 nõuetele. Ekspertgrupp kasutas aruande
koostamisel piirkonna kohta tehtud varemkoostatud arengudokumente, planeeringuid,
uuringuid, mõõtmisi, analüüse jne.

2.1.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) objektiks on Lääne-Viru maakonna
rannikuala maakonnaplaneeringuga kavandatav tegevus. Planeeringuala hõlmab valdava osa
Vihula vallast, Kunda linna ning suure osa Viru-Nigula vallast (vt ka pt 3).
Maakonnaplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud
Lääne-Viru maavanema 17.03.2009.a korraldusega nr 45 (vt programmi lisa 1). Sellekohased
teated ilmusid väljaandes Ametlikud Teadaanded, maakonnalehes, maavalitsuse kodulehel
ja maakonna infoportaalis (vt programmi lisad 2a-2d).
Maakonnaplaneeringu peamised ülesanded on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja
suundumuste määratlemine ning riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide
tasakaalustamine.
Maakonnaplaneering koostatakse tulenevalt Lääne-Viru arengustrateegiaga 2007-2015
seatud eesmärkidest. Maakonnaplaneeringu koostamise ja selle elluviimisega kaasneva
keskkonnamõju strateegilise hindamise lähteülesanne (tehniline kirjeldus) on esitatud KSH
programmi lisana 3.

2.2.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 2 (KeHJS) § 2 lg 2 järgi on
keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk:
1) arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel
ning kehtestamisel;
2) tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse;
3) edendada säästvat arengut.

2

Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13118440
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Vastavalt KeHJS § 33 lg 1 p. 2 viiakse KSH läbi strateegilise planeerimisdokumendi
koostamise käigus. Maakonnaplaneeringu koostamisel võetakse arvesse KSH tulemusi (PlanS
§ 7 lg 6).3
KSH eesmärk on maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevuse elluviimisega kaasnevate
oluliste keskkonnamõjude prognoosimine ja hindamine, alternatiivide kirjeldamine ja
hindamine, hinnatavate alternatiivide eeliste väljatoomine ning võimalike negatiivsete
mõjude vältimise ja leevendamise meetmete kavandamine, et tagada keskkonnakaalutluste
integreerimine maakonnaplaneeringusse.
KSH viiakse läbi alljärgnevate põhimõtete järgi:
-

KSH käigus määratletakse, kirjeldatakse ja hinnatakse kavandatava tegevuse ja selle
võimalike alternatiivsete lahenduste võimalikku mõju keskkonnale, hinnatakse nende
mõjude ulatust ja olulisust, analüüsitakse negatiivsete mõjude vältimise või
leevendamise võimalusi ja tehakse ettepanekud sobivamate alternatiivide valikuks;

-

KSH käigus järgitakse Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi asjassepuutuvat seadusandlust;

-

KSH viiakse läbi koostöös planeeringu koostaja ja konsultandiga (vt p. 8) ning teiste
asjassepuutuvate osapooltega.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine lõpetatakse enne planeeringu kehtestamist.

2.3.

Maakonnaplaneeringu ja KSH koostajad

Otsustajad:
Lääne-Viru maavanem – maakonnaplaneeringu algataja ja kehtestaja
Aadress: Kreutzwaldi tn 5, 44314 Rakvere
Maavanem Einar Vallbaum, tel 3258 000
Keskkonnaamet – KSH järelevalvaja
Narva mnt 7a, 15172 Tallinn; tel 6272 193; e-post: info@keskkonnaamet.ee
Keskkonnaameti Viru regiooni kontaktisik: Kristina Külaots, Pargi 15, Jõhvi; tel
3324 423; e-post: kristina.kulaots@keskkonnaamet.ee
Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja (vastavalt maavanema korraldusele) ja
koostaja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 34 lg 2 mõistes
(korraldab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande avalikud
väljapanekud ja arutelud ning esitab programmi ja aruande heakskiitmiseks
Keskkonnaametile):
Lääne-Viru Maavalitsus
Aadress: Kreutzwaldi tn 5, 44314 Rakvere
Kontaktisikud:
- arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi, tel 3258 010; e-post: mati.jogi@lvirumv.ee
- planeeringu spetsialist Jaan Kangur, tel 3258 015, e-post: jaan.kangur@l-virumv.ee

3

Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13203168
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Planeeringu koostamise konsultant:
OÜ E-Konsult
Aadress: Laki t 12-A501, 10621 Tallinn
Töörühma juht: Andres Levald
andres.levald@ekonsult.ee

–

projektijuht,

tel

6646

775,

e-post:

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija:
OÜ E-Konsult
Aadress: Laki 12 A-501, 10621 Tallinn, tel 6646 730, e-post: admin@ekonsult.ee
Töörühma koosseis:
Eike Riis – töörühma juht, bioloog, keskkonnamõju hindaja litsents KMH0013;
tel 6646 779, e-post: eike.riis@ekonsult.ee
Andres Levald – maastikuarhitekt (EAL), keskkonnamõju hindaja litsents KMH0011;
Kairi Mänd – keskkonnaekspert, geoökoloogia magister
KSH töörühma juht Eike Riis omab sellekohast õigust vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 34 lg 3, sest:
-

-

on omandanud riiklikult tunnustatud kõrghariduse (=MSc) bioloogia erialal (Tartu Ülikool
1987);
omab pikaajalist praktilist kogumust keskkonnamõju hindamise valdkonnas: töötab OÜ-s
E-Konsult keskkonnaeksperdina ja keskkonnamõju hindajana alates 1997. aastast; 1988-1997
töötas Tallinna Keskkonnaametis juhtivspetsialistina keskkonnaekspertiisi alal ja korraldas
projektide läbivaatamise komisjoni tööd;
on läbinud 2006.a mais kursuse Jätkusuutliku ettevõtluse strateegiline juhtimine 2 ainepunkti
ulatuses (vt programmi lisa 7);
tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid, protseduuri ja hindamisega
seonduvaid õigusakte.

Töörühm (ekspertgrupp) on koostatud arvestusega, et selle liikmed kataksid kõik olulised
keskkonnavaldkonnad. Töörühmas on spetsialiste (Eike Riis, Andres Levald), kes omavad
praktilist kogemust nii ruumilise planeerimise kui keskkonnamõju strateegilise hindamise
valdkonnas. Vajadusel kaasatakse ekspertgruppi konsultante spetsiifiliste küsimuste
lahendamiseks. Konsultantide kaasamine kooskõlastatakse maavalitsusega.

16

E-Konsult töö E1190 – Lääne-Viru rannikuala MP KSH aruanne heakskiitmiseks – 30.06.2010

3.

Maakonnaplaneeringu sisu ja peamised eesmärgid

Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on Lääne-Viru maakonna rannikuäärse
piirkonna arengu põhisuundade ja tingimuste määramine järgnevaks 10 aastaks, olulisemate
infrastruktuuri objektide asukoha määramine ning maa- ja veealade üldiste
kasutustingimuste määramine. Oluline on eelkõige vaadelda antud piirkonda ühtse
tervikuna.4
Maakonnaplaneeringu
koostamisel
käsitletakse
maakonnaplaneeringu lähteülesanne – programmi lisa 3):

järgnevaid

teemasid

(vt

-

puhke- ja virgestusalade määramine, sh sobilikud alad puhkekompleksideks ja
aktiivse kasutusega rannapuhkusealad;

-

tuuleenergia tootmiseks sobilike alade määramine;

-

sadama asukohtade määramine (väikesadamad ja Kunda reisisadam);

-

kergliiklusteede määramine;

-

Kunda linna ümbersõidu teekoridori asukoha määramine;

-

olemasolevate detailplaneeringu koostamise kohustusega alade piiride täpsustamine
või vajadusel uute alade määramine;

-

vajadusel rohelise võrgustiku asukoha täpsustamine;

-

üleriigilise tähtsusega riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine (Rutja
lennuväli, Letipea ja Rutja laskealad);

-

kaitsealade ja nende kasutustingimuste täpsustamine, vajadusel ettepanekute
tegemine uute kaitsealade loomiseks;

-

olemasolevate elamualade laiendamise võimaluste väljaselgitamine või ettepanekute
tegemine uute maa-alade määramiseks;

-

olemasolevate ettevõtlusalade laiendamise võimaluste
ettepanekute tegemine uute maa-alade määramiseks;

-

ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamise või suurendamise vajadus;

-

korduva üleujutusega alad (looduskaitseseaduse § 35 lg 31);

-

avalikud juurdepääsuvõimalused kallasrajale (looduskaitseseaduse § 36 lg 2);

-

maavarade võimalike uute kaevealade hindamine ja nende mõju keskkonnale.

väljaselgitamine

või

4

Maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru maakonna rannikuala“ tehniline kirjeldus. Koostaja: Lääne-Viru
Maavalitsus
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4.
Planeeringu seos muude asjakohaste strateegiliste
planeerimisdokumentidega
Alljärgnevalt on välja toodud maakonna olulisemate strateegiliste planeerimisdokumentide
põhiseisukohad, mis haakuvad koostatava rannikuala maakonnaplaneeringuga ning millest
planeeringu koostamisel on lähtutud.

4.1.

Lääne-Virumaa arengustrateegia 2007-2015

Lääne-Virumaa arengustrateegia (kinnitatud Lääne-Virumaa maavanema 19.03.2008
korraldusega nr 67):
teadvustab maakonna arengueeldused, probleemid, arengusuunad ja edueesmärgid;
võimaldab otstarbekamalt koondada ja suunata ressursse;
loob sisendi erinevate maakondlike, valdkondlike ja institutsionaalsete arengudokumentide väljatöötamiseks;
annab tuge ja pakub väljakutseid maakonna arendusorganisatsioonidele
võimaldab eri huvigruppide koondamist maakonna arenguliste ühishuvide
selgitamiseks, ühiste kokkulepete sõlmimiseks ja otsuste tegemiseks.
Koostatud strateegiadokument on maakonna omavalitsustele, ettevõtjatele, riigiasutustele
ja kolmandale sektorile alusdokumendiks arvestamaks oma arengukavade- ja suundade
väljatöötamisel, milliste eluvaldkondade ja paikkondade arengut strateegia dokumendi
alusel suunatakse ning millised on maakonna arengu võtmeprobleemid, edutegurid ning
kuidas neid mõõta.
Arengustrateegias märgitakse, et nii kasvupiirkondade kui ka äärealade areng sõltub ühelt
poolt nende sisemisest võimest leida ja ära kasutada spetsiifilisi arenguressursse ning teiselt
poolt võimest kontsentreerida jõupingutused olukorrast tulenevate kitsaskohtade
likvideerimisele. Kvaliteetne elukeskkond, ettevõtete ja avaliku sektori aktiivne koostöö ning
kogukonnasisesed sidemed muutuvad tulevikus üha olulisemaks piirkondade arenguteguriks.
Arenguvisioon 2015 (väljavõte lähtuvalt rannikuala maakonnaplaneeringust):
Maakond on tasakaalustatult arenenud. Kunda ja maakonna teised linnad koos KirdeEesti suurte tööstuslinnadega on kujundanud vastukaalu Tallinna tõmbejõule elu- ja
tööpaigana. Inimeste väljaränne maakonnast on peatunud. Lääne-Viru on tuntud
säästliku arengu ja jätkusuutliku maakonnana, kus maakonna üldsus on teadvustanud
“rohelise maakonna“ idee. Tuule ja bioenergia tootmine on kiirelt kasvanud, mis on
kindlustanud stabiilse varustatuse energiaga.
Maakonna edukas areng põhineb kohalike eelduste – rannik, atraktiivne loodus, hea
teedevõrk, mitmekesine majandus ja kultuurilised traditsioonid – oskuslikul ja
uuenduslikul kasutamisel.
Maakonna püsivat konkurentsivõimet kindlustavad innovatsioonipotentsiaaliga
keskused, sh Kunda linn, ja erinevaid huvigruppe ning institutsioone kaasav ja väliseid
võimalusi kasutav järjepidev arendustegevus. Mitmekesine haridusasutuste võrk
tagab võimalused elukestvaks õppeks ja hariduse ning oskuste omandamaks
olemasolevatel tasanditel, arvestades piirkonna vajadusi. Tööle on rakendatud
optimaalne kultuuri- ja vabaajaasutuste võrk, tagamaks kõikidele maakonna
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elanikele, sõltumata nende elukohast, võrdsed
meelepärases tegevuses, kultuuri- ning spordielus.

võimalused

osalemiseks

Maakonnas on töökohad, teenused ja rahvastik tänasest enam koondunud
maakonna suurematesse asulatesse. Mere äärsest piirkonnast on kujunenud
eeskujuliku infrastruktuuri ja teenindusega turismi- ja puhkepiirkond. Kiiresti
arenevad Tallinn–Narva arenguvööndi ettevõtted ja infrastruktuur.
Maa-asustus, sealhulgas ka maakonna piirialadel, on elujõuline. Välja on kujunenud
intensiiv- ja mahepõllumajanduse piirkonnad ning efektiivsed talud. Elanike kasvav
mobiilsus seob maakonna ja ümberkaudsed linnad ning maa-asustuse. Pendelränne
ja kaugtöö võimaldavad osa inimeste jaoks ühitada maaelu töökohaga linnas. Välja
on kujundatud uued suvekodu- ja elamupiirkonnad. Paljudel linlastest on maakonnas
suvekodu. Maaelu pakub turvalist, puhast ja avatud elukeskkonda, hariduse ja
tervislike eluviiside väärtustamist.
Transport, side, tehnilised infrastruktuurid ja muud kommunikatsioonid on välja
arendatud. Maakonna keskusi seob omavahel ja nende tagamaaga sage ning
usaldusväärne ühistransport. Maanteed, raudtee ning Kunda kauba- ja reisisadam
koos väikesadamatega moodustavad ühtse logistilise võrgustiku.
Visiooni poole liikumiseks on tulenevalt hetkeolukorra analüüsist vaja maakonnas viia ellu
tegevusi eeskätt järgmistest strateegilistest eesmärkidest lähtuvalt:
-

ettevõtlusaktiivsuse, ettevõtete uuendusmeelsuse ja tootlikkuse kasv
elanikkonna heaolu kasv ja hariduse, kultuuri areng
looduslik mitmekesisuse säilitamine, keskkonnakoormuse vähendamine
haldussuutlikkuse, arendustegevuse ja koostöö võimekuse kasv

Rannikuala maakonnaplaneering loob ruumilised eeldused arengustrateegia eesmärkide
elluviimiseks planeeringualal.

4.2.

Lääne-Virumaa turismi arengukava 2015

Turismi areng Lääne-Virumaal võimaldab mitmekesistada Eesti turismitoodete valikut,
vähendada külastuste Tallinna-kesksust ja pakkuda alternatiive maaelu elavdamiseks. LääneVirumaa turismi eripära peitub ühepäevakülastajate suures arvus. Siseturism moodustas
2003.a 75% majutatute koguarvust Lääne-Virumaal.
Tuleks teha jõupingutusi turistidele maakonnas pakutavate teenuste laiendamiseks selliselt,
et sellega kaasneks kohapealne majutus. See omakorda eeldab turismiatraktsioonide,
vaatamisväärsuste, kultuurisündmuste kooskõlastatud ja hästi läbimõeldud pakendamist ja
müümist. Seejuures on oluline suurendada välisturistide kohalikku majutamist, mis
võimaldab oluliselt parandada turismimajanduse efektiivsusnäitajaid. Siit omakorda
tulenevad võimalused turismimajanduse laiendamiseks ja elanike sissetulekute
parandamiseks. Iseküsimus on see, kuidas tagada majutuste aastaringsus.
Lääne-Virumaa võib looduse, asustuse ja inimtegevuse eripäralt turismimajanduse arengust
lähtuvalt jaotada põhjast lõunasse kolmeks allregiooniks: Põhjaranniku, vahevöö ja lõunaosa.
Põhjaranniku allregioon (kuhu kuulub ka rannikuala planeeringuala) on osa Põhja-Eesti
rannikupiirkonnast, mis on Eesti turismiarengustrateegia järgi riigi üks parima
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(välis)turismiressursiga
alasid,
kus
turismikeskused
kuuluvad
esmajärjekorras
väljaarendamisele. Peamisteks arengueeldusteks on seal kaunis loodus, mererand ja
mõisaarhitektuur, neid on väärtustud Lahemaa rahvuspargi moodustamisega. Lahemaa
rahvuspark on loodud Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas
ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku
looduskasutuse säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Siin kaitstakse metsa-, soo- ja
rannaökosüsteeme, samuti poollooduslikke kooslusi (loopealsed), geoloogiamälestisi (balti
klint) ning ajaloo- ja arhitektuurimälestisi. Oluline potentsiaal peitub loodusturismi ja
keskkonnateadlikkuse kujundamisel põhineval turismi laiendamisel. Mõisakomplekside
baasil on kasvupotentsiaali mõisakultuuri tutvustamiseks, unikaalsete kultuurisündmuste ja
elamusürituste läbiviimiseks (kontserdid, teatrietendused, näitused, eksklusiivsed
ühisüritused). Selle kõrval on võimalikud rannategevused, aktiivne puhkus, sport ja
konverentsiturism.
Lääne-Viru peamiseks turismiressursiks on looduskeskkond, ajaloo- ja kultuuripärand. LääneVirumaa turismitoodete puhul on võimalus mitte keskenduda ainult ühele domineerivale
tootele, vaid maakonna eeliseks on just toodete mitmekesisus, mis ühtsesse turismiklastrisse
koondatuna pakub kindlasti olulisi konkurentsieeliseid võrreldes teiste maakondadga.
Lääne-Viru turismimajanduse visioon aastal 2015:
Turismimajandus on maakonna majanduskompleksis omandanud olulise koha.
Lääne-Virumaa on kultuuri- ja loodusturismi, aktiivse puhkuse veetmise atraktiivne
paik Põhja-Eestis. Rikkalik kultuuripärand, mererand ja looduskaunid kohad annavad
maakonnale omanäolisuse ja kordumatuse. Lääne-Virumaal on võimalik õppida
tundma looduse saladusi.
Lääne-Virumaa on enam tuntud oma kaunite mõisakomplekside ja parkide, ürgse
looduse, heakorrastatud kultuurmaastiku ja tööstuspärandi poolest. Mitmekesised
kultuuri- ja spordisündmused toimuvad aasta läbi ja pakuvad osasaamisrõõmu ning
enesetäiendust. Võimalused on maaturismiks, aktiivseks puhkuseks taludes, mere- ja
konverentsiturismiks, harrastusteks (näiteks ratsutamine, kalapüük, purjetamine),
rannategevusteks ning terviseedendamiseks. Saab tutvuda traditsioonilise Eestimaa
elulaadiga.
Tänu maakonna ida-lääne suunal heale kättesaadavusele (Tallinn - Peterburi maantee
ja raudtee) ning Tallinna lähedusele on Lääne-Virumaa oluline külastuspaik. Tihe
teedevõrk ja teede hea sõidetavus võimaldavad avastada Lääne-Virumaa
vaatamisväärsusi ja külastuspaiku autoga, jalgrattaga ja jalgsi. Laienenud on
mereturism. Tallinna saabuvatele turistidele ja maakonda läbivatele transiitturistidele
on Lääne-Viru ühepäeva lemmiksihtpunkt – unikaalsete elamuste ja sündmustega
tutvumise allikas. Mereturismi kiire areng, investeeringud infrastruktuuri, majutus-,
toitlustus- ja tervist väärtustavatesse ettevõtmistesse on avanud uusi külastuskohti ja
elavdanud rannaelu.
Lääne-Virumaa pakub turvalist mõnusat majutust, aktiivset puhkust taludes, teatri- ja
muuseumikülastusi ning osasaamist nii materiaalsest kui vaimsest kohalikust
kultuuripärandist. Lahemaa rahvuspark on jätkuvalt kõige atraktiivsem
külastuskeskkond, kuid turismimajanduse kandepind võrrelduna tänasega on
maakonnas oluliselt laienenud.
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Lääne-Virumaa turismivõimalusi saab kokkuvõtlikult iseloomustada lausega „Elav
kultuurilugu rohelisel maal”. Sihtkohta meelitab külalisi kogu pakutav elamus tervikuna.
Rannikuala planeering arvestab arengukava eesmärkidega ja loob ruumilised eeldused
nende elluviimiseks.

4.3.

Lääne-Viru maakonna spordi arengukava 2008-2015

Lääne-Viru maakonna spordi arengukava 2008-2015 (kinnitatud Lääne-Viru maavanema
13.10.2008 korraldusega nr 185) on maakonna arengustrateegiat toetav dokument, kuhu on
kirja pandud maakonna tegevussuunad spordi valdkonnas aastateks 2008-2015 ning
spordivaldkonna visioon aastani 2015. Arengukava eesmärgiks on kujundada ühtset
nägemust spordist ja sellele toetuvat tasakaalustatud spordielu korraldamist ja arendamist.
Spordivaldkonna visioon aastani 2015: Lääne-Virumaal väärtustatakse sporti kõikidel
tasanditel. Maakonnas on loodud materiaalsed tingimused harrastajatele, tegevsportlastele
ning nende juhendajatele tagamaks Lääne-Virumaa, kui oma kodukoha, väärikas esindamine
igas spordivaldkonnas.
Vajadused aastani 2015:
Maakonnakeskuses ja suuremates spordikeskustes vajalikud
vabariiklike ja rahvusvaheliste spordivõistluste korraldamiseks.

spordirajatised

Kohalike omavalitsuste tasandil spordirajatised nii oma elanikkonnale sportimiseks
kui ka maakondlike spordivõistluste korraldamiseks.
Liikumisrajad maakonna kõigis piirkondades lähtudes kodulähedasest printsiibist.
Rannikuala planeering arvestab arengukava eesmärkidega ja loob ruumilised eeldused
nende elluviimiseks.

4.4.

Lääne-Viru maakonnaplaneering 2010+

Lääne-Viru maakonnaplaneering 2010+ (kehtestatud maavanema 29.05.2000 korraldusega
nr 134) määratleb maakonna arenguvisiooni: Pandivere kõrgustikul laiuv ideede ja vete
allikas kogu Eestile. Puhas loodus, hea tervis, kõrge haridustase on eesmärgid ja eeldused
tulutoova majanduse arendamiseks. Meie tarkus ja ettevõtlikkus peab saama selleks
mootoriks, mis teeb ja viib Lääne-Virumaa tooted ja teenused maailmakaardile.
Lääne-Virumaa arengu eeldused:
1. Geograafiline asend (merepiir; Tallinna lähedus).
2. Keskkonnasõbralik (Lahemaa Rahvuspark, rannik, Pandivere kõrgustik).
3. Hea teedevõrk (hea ühendus teiste piirkondadega; kõige rohkem kõvakattega teid,
Via Viroonia trass).
4. Tugevad kultuuritraditsioonid (Viru Säru, Rakvere Teater, mõisad).
5. Majanduslikult mitmekülgne (kalandus, põllumajandus, metsandus, tsemendi
tootmine, põllumajandussaaduste ümbertöötlemine, turism).
6. Turvaline, puhas ja avatud elukeskkond.
7. Konkurentsivõimelisus.
8. Hariduse ja tervislike eluviiside väärtustamine.
9. Hästi arenenud sotsiaalne infrastruktuur.
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10. Tugev maakonna keskus koos soodsa asukohaga (keskel) – Rakvere linn.
11. Investeeringute juurdesaamine tänu pealinna lähedusele.
Lääne-Virumaa arengu takistused:
1. Tallinna lähedus – elanikkonna äravool, eriti “ajude” ja noorte inimeste lahkumine.
2. Looduskeskkond – seab piirid tööstusega tegelemiseks teatud piirkondades (Vihula
vald jne).
3. Pandivere kõrgustik – eelkõige mahepõllumajanduse arendamine.
4. Liigne enesekindlus ja kriitilisus – pole mõtet rabeleda, kõik on olemas.
5. Vähe kõrgtehnoloogilisi töökohti.
6. Inimeste passiivsus ideede rakendamisel – oodatakse kala, mitte õnge.
7. Kartus uuenduste suhtes ning kapseldumine.
8. Maakonna nimi Lääne-Virumaa – millal üks osa Ida-Virumaast, millal Läänemaa.
9. Ääremaadel süvenev sotsiaalse taseme langus.
Maakonna piire ületava tähtsusega objektid ja piirkonnad planeeringualal:
• Kunda sadam koos planeeritava laienduse ja raudtee pikendusega
• Lahemaa Rahvuspark ning kogu rannikupiirkond
• Kunda tsemenditehas
Maakonna omavalitsusüksused on tinglikult jaotatud nelja erinevat tüüpi regiooniks,
arvestades kohalikku ettevõtlustaset, rahvastiku tihedust piirkonnas ja kaugust maakonna
keskusest. Planeeringuala omavalitsusüksustest on Kunda linn ja Viru-Nigula vald
määratletud kui kohalikud keskused koos tagamaadega ning Vihula vald ääremaana.
Planeeringuala omavalitsusüksuste arengueelduste ja tegevusaladena on märgitud järgmist:
•

Kunda linn – arengueeldused on seotud sadama ja väikeste tootmisettevõtete
arenguga (raudtee, teedevõrk, sadam). Põhiliseks tegevusalaks on tsemendi
tootmine;
• Vihula vald – arengueelduseks on tegelemine turismiga. Tähtsamateks
tegevusaladeks on turism, kalapüük, põllumajandus.
• Viru-Nigula vald – arengueeldusteks on valla asukoht (Tallinn-Narva maantee ja
raudtee), sadama lähedus, puhkemajanduse arenguks 22 km rannajoont ja Pada org.
Tegevusaladeks on puidutööstus, õlle tootmine.
Eesmärgid riigimaanteede
planeeringualast):

ja

mitteriiklike

maanteede

arengustrateegias

(lähtudes

• Sõidetavuse ja ohutu liikluse tagamine, jalgrattateede väljaehitamine.
• Suuremat majanduslikku ja kultuur-ajaloolist tähtsust omavate kohalike teede
korrashoid.
• Olemasoleva teedevõrgu ja selle infrastruktuuri säilitamine ning renoveerimine.
• Teede tehnilise täiuse saavutamine (elanikkonna ohutu liikluse tagamiseks).
Eesmärgid transiitveo osas (lähtudes planeeringualast):
• Tagada juurdepääs peamistele transiidisõlmedele ja -trassidele.
• Arendada Kunda sadam transiidifunktsioonide täitmiseks.
• Asendada maanteetransport raudteetranspordi või multimodaalse
kombineeritud (mere/maantee) transpordiga keskkonnakaitse seisukohalt

ehk
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• Soodustada logistikafirmade teket.
Maakonna ühistranspordi planeerimise ja korraldamise lähtealuseks on piirkonna ja
mistahes maakasutuse planeerimisel ühistranspordi korraldamise ja vastava liinivõrgu
vajaduste arvestamine. Üheks eesmärgiks muuhulgas on maakonna ääremaade ja piirialade
arendamine transpordiühenduse parandamisega.
Lääne-Viru maakonnas on tagatud eeldused väikesadamate arenguks. Väikesadamate
arengusuundade kohaselt tuleb sadamad muuta aktiivselt tegutsevateks üksusteks, kus
kõrvuti mere- ja tavaturistide teenindamisega säilib kohalikele harrastuskaluritele võimalus
paatide hoidmiseks ning remondiks.
Põllumajanduse arendamise eesmärgid:
•
•
•
•
•

Maaelanike elatustaseme tõstmine ja elukvaliteedi parandamine.
Tagada kindlustatus omatoodetud toiduainetega.
Looduslike reservide maa, metsa ja loomade tootmispotentsiaali säilitamine.
Maa asustamine elanikkonnaga ja maale kultuurse väljanägemise andmine.
Selliste tootmismeetodite kasutamine põllumajandustootjate poolt, mis ei kahjusta
inimeste või loomade tervist ega degradeeri keskkonda, kaasaarvatud bioloogilist
mitmekesisust.

Eesmärke metsamajanduse valdkonnas:
•

Kaitstavate loodusobjektide (paiknevad peamiselt metsades) piiritlemise ja
tsoneerimise lõpetamine ja neile kaitse-eeskirjade kinnitamine.
• Tulundusmetsadesse võtmebiotoopide loomine ohustatud, ohualdiste või haruldaste
liikide kaitseks.
• Metsastamiseks sobivate jäätmaade väljaselgitamine maakonnas. Liitumine
lehtpuumetsade säästva majandamise Eesti-Rootsi koostööprojektiga.
Puhkamisvõimaluste ja turismi arendamise üldisi eesmärke (vt joonis 4-1):
• Vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine ja kvaliteedi parandamine.
• Lääne-Virumaa elanike üldise elukeskkonna ja -kvaliteedi parandamine (keskkonna
säilitamine).
• Lagunevate turismiobjektide restaureerimine, konserveerimine ja atraktiivseks
muutmine.
• Rannikualadel sadamate ja väikesadamate arengu soodustamine.
• Majanduse arendamine, soodustades uute majutus- ja toitlustuskohtade teket
vähemaktiivsetes piirkondades (tööhõive suurendamine) – ümber ehitades
nõukogudeaegseid rajatisi (ka spordikeskusi) ning rakendada neid vaba aja veetmise
eesmärgil.
• Taluturismi arendamine kasutades ära looduslikku omapära, nii rannikualadel kui ka
sisemaal ning puutumatut-hästisäilinud loodust.
• Arendada alternatiivturismi, et mitte sõltuda liialt Eestimaa lühikesest suvest ja
ebakindlast kliimast.
• Turismi arendamisel lähtuda jätkusuutliku arengu põhimõtetest.
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Joonis 4-1. Puhke- ja turismialad Lääne-Virumaa rannikualal (väljavõte Lääne-Viru
maakonnaplaneeringu 2010+ kaardist)
Säästev kalandus on saavutatud siis, kui on tagatud nii kalapopulatsioonide pidev
taastootmine neile sobivas keskkonnas kui ka stabiilsed ja optimaalsed majandustingimused
kalanduses hõivatud isikutele ja organisatsioonidele. Eesti keskkonnastrateegia tegevuskava
alusel on kalandusstrateegia põhieesmärk siseveekogude ja rannikumere ökoloogilise
tasakaalu tagamine ning kalavarude ja vee-elustiku looduslik taastootmine.
Rannikuala maakonnaplaneering lähtub Lääne-Viru maakonnaplaneeringus püstitatud
eesmärkidest ja täpsustab kavandatavaid tegevusi vastavalt planeeringu lähteülesandele.

4.5. Teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused”
Teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” (kehtestatud
maavanema 18.07.2006 korraldusega nr 114) üheks olulisemaks eesmärgiks on loodus -ja
keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine. Tuginedes erinevate
infrastruktuuride paiknemise ja vajaduste analüüsile, seatakse aladele vajalikud nõuded ning
soovitused maakonna territooriumi ettenägelikumaks ja tasakaalukamaks kasutamiseks.
Teemaplaneering seab maakasutuse tingimused, kuid maastike säilimine tulevastele
põlvedele on siiski maa kasutaja tõekspidamistest, vajadustest, võimalustest ja kujundatud
hoiakutest lähtuv. Seetõttu tuleb sõltuvalt kavandatava tegevuse ulatusest iga konkreetset
juhtu käsitleda eraldi ning maa kasutamisega seotud otsuste tegemisel järgida väga erinevaid
asjaolusid ja tingimusi. Teemaplaneering seab nõuded ajas säilinud väärtuslikele maastikele
ja kogu maakonda kärjetaoliselt katvale rohelisele võrgustikule.5
Teemaplaneeringu on üks olulisemaid alusmaterjale rannikuala maakonnaplaneeringu
koostamisel. Töö käigus on teemaplaneeringus käsitletud teemasid vajadusel täpsustatud ja
täiendatud.

5

Lääne-Viru Maavalitsuse koduleht: http://www2.l-virumv.ee/?id=549
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4.6.

Teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“

Teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ (vastu võetud
maavanema 23.03.2009.a korraldusega nr 52) annab alused maakonna sotsiaalse
infrastruktuuri optimeerimiseks ja arendamiseks ning loob eeldused haldussüsteemi
korrastamiseks. Planeeringu konkreetne eesmärk on soovituste kujul otstarbekamate
lahenduste leidmine sotsiaalsete teenuste kättesaadavuse tagamiseks erinevatele LääneViru maakonna piirkondadele (kantidele). Teemaplaneeringu elluviimisega ei kaasne
tegevusi, mis muudaksid füüsilist keskkonda. Pigem on tegemist korralduslike meetmete
kavandamisega sotsiaalse infrastruktuuri paremaks toimimiseks ning vajadusel olemasoleva
infrastruktuuri ümberstruktureerimiseks.
Teemaplaneeringuga on maakond jaotatud kantideks. Kant on sotsiaalne ja kultuuriline
asustuse algkooslus, millel on ühine „meie-tunne“. Ala, mida asustab konkreetne kogukond
ja mis on neile „oma“. Moodustub enamasti mitmest asulast. Kandi moodustavad kas keskus
ja selle ümber koondunud asulad või asulate rühm ilma olulise keskuseta (vt joonis 4-2).

Joonis 4-2. Kandi tüübid rannikuala planeeringualal. Väljavõte teemaplaneeringust
„Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“
Rannikuala maakonnaplaneeringus arvestatakse nende teemaplaneeringu aspektidega, mis
on mõlemale planeeringule ühised ning mis aitavad luua eeldusi seatud eesmärkide
elluviimiseks.
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4.7.

Valdade arengukavad ja üldplaneeringud

Alljärgnevalt on toodud lühiülevaade põhilisemast planeeringuala omavalitsuste
arengudokumentides, millega on arvestatud rannikuala maakonnaplaneeringu ja KSH
koostamisel.
4.7.1. Vihula valla arengukava aastani 2011 (2012)
Vihula valla arengukava aastani 2011 (kehtivust pikendatud kuni 2012.a lõpuni 6) nendib, et
arvestades üha suurenevat nõudlust maailmas loodusliku ja puhta keskkonnaga seotud
privaatsete turismi- ja puhkevõimaluste järele ning Vihula valla tugevaid külgi – mitmekesine
looduskeskkond – on vallas suurimad eeldused puhke- ja turismimajanduse arendamiseks ja
selle abil uute töökohtade loomiseks.
Via Viroonia areng, mis aitab kaasa arengukoridoride tekkimisele ja töövõimaluste
kättesaadavusele ning Vihula valla looduslik atraktiivsus ja tihe teedevõrk loovad tulevikus
eeldused valla atraktiivsuse tõusuks püsielupaigana, mis võimaldab suurendada valla
püsielanikest maksumaksjate arvu ja omakorda parandada valla majanduslikku elujõudu.
Võimaluse realiseerimiseks on oluline vajalike elamualade reserveerimine, kaasaegse
tehnilise infrastruktuuri sh kaasaegsete kommunikatsioonivõimaluste väljaarendamine, valla
haridusvõimaluste mitmekesistamine ja konkurentsivõime tõstmine. Oluliseks peetakse
koostööd Lahemaa rahvuspargi loodus- ja kultuuripärandi säilitamise nimel.
Suurimaks ohuks valla arengule peetakse hetkel haldusterritoriaalse reformi elluviimisest
tulenevaid võimalikke negatiivseid mõjusid. Tõsiseks ohuks peetakse piirkonna tähtsuse
vähenemist suvitus- ja puhkepiirkonnana. Ohu allikaks on ka valla negatiivsest iibest
tulenevad protsessid, mis põhjustavad elanikkonna vananemist, töövõimelise elanikkonna
vähenemist ja valla üldise majandusliku elujõu langus.
Vihula valla arenguvisioon aastaks 2011
Vihula vald on:
-

-

-

mereäärne kauni looduse, valdavalt Lahemaa Rahvuspargi territooriumiga kaetud,
looduslikku mitmekesisust säilitav, kaitsev ja väärtustav ning säästva arengu
põhimõtteid järgiv omavalitsus;
heakorrastatud ja hästitoimivate kultuuri- ja huviväärtuste ning aktiivse kultuurieluga
puhke- ja turismipiirkond Läänemere regioonis;
kaasaegse infrastruktuuriga, väljaarendatud väikesadamatega ning kõigi piirkondade
elanike vajadusi rahuldava ühistranspordikorraldusega tasakaalustatud arenguga
omavalitsus;
looduslähedane, turvaline, tervislik ja mainekas elamispiirkond;
konkurentsivõimelise haridusvõimaluse pakkuja;
koostööle ja ühistegevusele tuginev, sihipärase ning stabiilse arenguga atraktiivne ja
edukas omavalitsus.

6

Kinnitatud Vihula Vallavolikogu 09.11.2006.a määrusega nr 38; muudetud 25.10.2007.a määrusega nr 59,
11.09.2008.a määrusega nr 75 ja 19.03.2009.a määrusega nr 91; kehtivust pikendatud Vihula Vallavolikogu
26.06.2009.a määrusega nr 101; vt Vihula valla kodulehekülg: http://www.vihula.ee/index.php?main=677
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4.7.2. Vihula valla üldplaneering
Vihula valla üldplaneeringu (kehtestatud vallavolikogu 13.08.2003.a määrusega nr 19)7
põhieesmärgiks on kujundada Vihula vallast meeldiv elamis- ja suvekodude piirkond.
Ehitustegevuse reguleerimiseks on üldplaneeringuga seatud ehitustegevuse ja maakasutuse
reeglid. Ehitustegevust võib arendada selleks sobivatel aladel, tagades sealjuures
paikkonnale ainuomaste maastike (sh kultuurmaastike) ning asulate ajaloolise ja
kultuuriväärtusliku miljöö säilimise.
Teiseks prioriteediks on looduskeskkonda säästva ja kohalikku ressurssi kasutava
majandustegevuse arendamine. Vald peab tähtsaks arendada puhketegevust ja kujundada
Vihula vallast mitmekesiseid puhketegevusi võimaldav piirkond. Vald peab oluliseks ka
sadamate ja ajalooliste lautrikohtade taastamist.
Lahemaa Rahvuspark on tõmbekeskus turistidele, mis annab vallale unikaalse võimaluse
arendada keskkonnasõbralikku turismi ja puhketegevust. Vallas on eelistatud reisikorralduse
viisiks ökoturism. Puhkajaile osutatavate teenuste mitmekesisust tuleb suurendada. Tuleb
tähelepanu pöörata sellele, et turismihooaeg oleks kahesesoonne – suvine ja talvine.
Kasutamata potentsiaal on talu- ja mereturism. Põhirõhk rekreatiivsete teenuste pakkumisel
on vaja asetada keskkonnasõbralikule turismile ja puhketegevusele, hajutades tegevust
võimalikult laiale alale.
Kõige aktiivsemateks ettevõtluspiirkondadeks jäävad tõenäoliselt Võsu alevik ning Käsmu,
Palmse ja Vergi küla. Planeerimine jätkab vallas väljakujunenud maakasutamise traditsiooni
– uusi maid ettevõtluse arendamiseks on reserveeritud olemasolevatesse aktiivsetesse
ettevõtluspiirkondadesse. Oluliseks ettevõtluse arendamisel ja ettevõtjate ligimeelitamisel
on korralik (kvaliteetne) hästi funktsioneeriv ja tehniliselt heal tasemel olev infrastruktuur.
Vihula vallas on korraliku teedevõrgu ning elektri- ja sidetrasside olemasolu kõrval
puuduseks veevarustuse ja kanalisatsiooni puudumine paljudes külades. Kõigi uute tööstus-,
tootmis- ja ärihoonete ja rajatiste (ka põllumajandusliku suurtootmise jaoks rajatavad
ehitised) ehitamine Vihula vallas toimub ainult detailplaneeringu alusel.
Põllumajanduse osas on prioriteediks parema viljakusega muldadega alade säilitamine
põllumajanduslikuks otstarbeks. Sealjuures tuleb võimaluste piires säilitada põllukultuuride
liigiline mitmekesisus. Otseseid võimalusi selleks pakub mahepõllundus. Metsade
majandamisel peab säilitama nende bioloogilise mitmekesisuse ja sellega seotud väärtused:
metsaressursid, ainulaadsed ja ohustatud ökosüsteemid ning maastikud.
Elamumaade planeerimise üks põhimõtetest on olemasolevate kompaktse struktuuriga
külade tihendamine ja laiendamine. Elamumaid on reserveeritud nii olemasolevatesse
kompaktsetesse tiheda asustusega rannaküladesse kui ka külade laiendusena. Vähemal
määral on elamumaid reserveeritud eraldi piirkondadesse hajaasustuses. Need on
piirkonnad vallas, mis oleksid potentsiaalselt eelisarendatavad elamuehituse jaoks. Oluline
on, et nendes piirkondades ei tekiks kompaktseid tihedaid asumeid.
Vältima peaks vanade, piirkonnale omaste, kurviliste teede õgvendamist (nii horisontaalselt
kui vertikaalselt) ja laiendamist, kuna teede asukoht ning ilme on üheks otsesemaks
maastikul toimunud inimtegevuse peegeldajaks. Oluline on avada vaateid teelt merele.

7

Vihula valla kodulehekülg: http://www.vihula.ee/index.php?main=772
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Vihula vallas asuvad väikesadamad on Vergi, Vainupea ja Eisma. Sadamate maad on
reserveeritud Käsmu külas ning Võsu alevikus. Kaubaveo eesmärgil kasutatavaid sadamaid ei
ole Vihula valda lubatud rajada.
Üldplaneeringuga on sätestatud maa- ja veealade kasutuspõhimõtted ja kehtivad piirangud
ning reserveeritud maa-alad elamuehituseks, tootmiseks, sadamate tarbeks, äritegevuseks,
üldistes huvides (puhkealadeks), ühiskondlikele hoonetele, supelrandadeks ja riigikaitse
otstarbeks. Üldplaneeringuga on määratletud ehitustingimused ja maakasutus rannikumaal
nii, et maastiku väärtused säiliksid.. Planeeringuga kehtestatakse Kuivoja karstialal (Palmse
lähistel) kohustus rangelt jälgida veekaitsenõudeid ja kogu tegevus alal kooskõlastada Vihula
Vallavalitsusega. Kehtestatud on nõuded Põhja-Eesti paekalda, soode ja rabade,
pärandkultuurmaastike (puisniidud, luhad), väärtuslike maastike kaitseks ja säilimiseks.
Võsu ja Käsmu vahelisel elamuehituse reservmaa teemaplaneering (koostamisel; algatatud
vallavolikogu 13.10.2004.a otsusega nr 237) 8
4.7.3. Kunda linna arengukava 2003-2015
Vastavalt Kunda linna arengukava 2003-2015 9 visioonile on Kunda aastal 2015 meeldiva
elukeskkonnaga säästvat arengut propageeriv, turvaline ja looduskeskne, hästi arenenud
infrastruktuuriga roheline sadama- ja tööstuslinn. Kunda on mitmekülgse majandusega linn,
kus on kvalifitseeritud tööjõuga tugev tööstussektor.
Aastal 2015 on Kunda head haridust väärtustav ja võimaldav väikelinn, kus pakutakse
konkurentsivõimelist keskharidust ning mitmekülgset huviharidust, toimib koostöövõrgustik
haridusasutuste, õppurite ja lapsevanemate vahel ning võimaldatakse elukestvat õpet.
Kunda kultuurielu on mitmekülgne ja arenenud - selle tagavad aktiivsed ja organiseerunud
inimesed, korrastatud ja hästi toimivate kultuuriasutustega.
Kunda on aastaks 2015 kujunenud ümbruskonna spordi- ja tervisekeskuseks. Linnaks, kus on
kõikidele vanus- ja sotsiaalsetele gruppidele tagatud võrdsed võimalused ning toimib
koostöövõrgustik laste- ja noorteprobleemide ennetamiseks. Kunda on linn, kus inimeste
heaolu on linnaeelarve prioriteediks.
4.7.4. Kunda linna üldplaneering
Kunda linna üldplaneeringus 10 on linnaruumi arendamisel tuginetud väljakujunenud
hoonestusstruktuurile, looduslikule eripärale ning lähtutud arvestusest, et jätkub
majanduslik tõus. Kunda üldplaneeringu põhimõte näeb ette tööstuse maa-alade
arendamise linna kirdeosas Lontova ja mere vahelisel alal, kuhu koonduks koos sadamaga
arenev ettevõtlus. Ühe eeldusena selleks on raudtee- ja maanteeharu pikendamine linna
idaosas üle klindiastangu sadama arendusalani, mis võimaldaks teostada raskeveoste
transporti sadama alani linna läbimata. Elamurajooni arendamine on kavandatud
olemasolevast põhja pool klindiastangul ning lõuna pool, praeguste aiamajade kohal. Samuti
on vajalik linnastruktuuri tihendamine ja rekonstrueerimine kaasaja vajadustest lähtuvalt.
8

Ülevaade Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste üldplaneeringutest seisuga 01.01.2008. Maavalitsuse
kodulehekülg: http://www2.l-virumv.ee/public/Omavalitsuste_ldplaneringud_01.01.08.doc
9

Kinnitatud Kunda Linnavolikogu 27.03.2003.a määrusega nr 4, korduvalt parandatud ja täiendatud

10

Kehtestatud Kunda Linnavolikogu 21.06.2001.a määrusega nr 20
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Olemasolevate elurajoonide tihendamine on eriti oluline Võidu, Rahvamaja ja Tammiku
tänavate piirkonnas, kus pereelamud paiknevad väga hajusalt. Rekonstrueerimist vajavad
Võidu tänava ääres paiknevad korruselamud. Väikeettevõtluse, kaubanduse, toitlustamise
jms areng on kavandatud kesklinna, perspektiivsed büroohooned võiksid asuda lähemal
sadamapiirkonnale, s.o Tammiku tänava ääres ja Lontovas. Oluline osa linnastruktuuri
korrastamisel on endise prügila ja jäätmaade rekultiveerimisel ning parkmetsade ja
kaitsehaljastuse parendamisel.
4.7.5. Viru-Nigula valla arengukava 2007-2013
Viru-Nigula valla arengukavas aastateks 2007-2013 11 esitatud visiooni kohaselt on ViruNigula vald aastal 2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aktiivse, mobiilse, jõuka ja kasvava elanikkonnaga piirkond.
Aktiivse külaeluga, heade elamistingimustega, turvaline ja heakorrastatud elukeskkond.
Elukestvat õpet väärtustav, lapsesõbralik, heade õppimisvõimalustega õpikeskkond.
Hästi säilitatud paikkonna kultuuripärandi, mitmekesiseid vabaaja veetmise võimalusi ja
meelepäraseid tegevusi pakkuv kultuurikeskkond.
Atraktiivsete töökohtade ja kaasaegse infrastruktuuriga arenev, konkurentsivõimeline ja
jätkusuutlik ettevõtluskeskkond.
Efektiivse ja professionaalselt toimiva vallaorganisatsiooni, kodanikualgatusele, koostööle ning ühistegevusele tugineva stabiilse ja tasakaalustatud arenguga omavalitsus.

Olulised põhimõtted valla arendamisel:
-

Avalikkuse kaasamine. Kõigi huvitatud osapoolte kaasamine arengute kavandamisel,
rahastamisel ning vastavate otsuste ettevalmistamisel.
Eesmärgikindlus. Valla püsiva toimetuleku- ja arenguvõime loomine.
Arendustegevuse pidev eesmärgistamine, elushoidmine.
Konservatiivne eelarvepoliitika.
Omaalgatuse toetamine. Külade ja seltside poolt algatatud arengule kaasaaitavate
projektide käivitamise ja läbiviimise toetamine.
Partnerlus ja koostöö. Aktiivses ühistegevuses osalemine maakonna omavalitsuste
liidu ja naaberomavalitsustega.
Uuenduslikkus. Õppimise, enesetäiendamise ning uuenduslike ideede ja tegevuste
toetamine.
Valla terviklikkus. Valla arendamine sisemiste piirkondade, keskuste ja ääremaade
vastastikusest sõltuvusest lähtudes.

Viimasel ajal on tõmbekeskuste mõju tõttu välja kujunemas 3 suuremat piirkonda, mille
piirid on üsna hajusad: Selja kant, Kunda kant ja Viru-Nigula kant.
4.7.6. Viru-Nigula valla üldplaneering
Viru-Nigula valla üldplaneeringus 12 tuuakse välja valla asendist tulenevad
arenguvõimalused. Viru-Nigula valla füüsilis-geograafiline asend on soodne. Valda läbib
Tallinn-Narva põhimaantee (E20), mis kuulub rahvusvahelisse Trans European Network
11

Kinnitatud Viru-Nigula Vallavolikogu 21.06.2007.a määrusega nr 9

12

Kehtestatud Viru-Nigula vallavolikogu 22.11.2007.a määrusega nr 13. Üldplaneeringu materjalid vt ViruNigula valla kodulehel: http://www.viru-nigula.ee/?id=345

29

E-Konsult töö E1190 – Lääne-Viru rannikuala MP KSH aruanne heakskiitmiseks – 30.06.2010

Transport (TEN-T) teedevõrgustikku ja moodustab osa Via Virooniast, praegu tähtsaimast
Eestit läbivast Venemaa ja Lääne-Euroopa vahelisest transpordikoridorist. Valda läbib
Rakvere-Kunda kaubaraudtee. Viru-Nigula vallast ida pool asub Ida-Viru maakond, mis
vastavalt Ida-Viru arengustrateegiale 2005-2013 (2005) on suurima potentsiaaliga
tööstuspiirkond Eestis.
Viru-Nigula vald paikneb rõngasvallana ümber Kunda linna ja jääb selle tagamaale, mis loob
võimalused nii ettevõtluse arendamiseks kui ka valla elanikkonna kasvuks. Soodsaks teguriks
on ka paiknemine Soome lahe kaldal, mis loob võimalused turismi jm liiki ettevõtluse
arendamiseks (sh meretransport) kui ka elamu- ja maakodude piirkonna väljakujundamiseks.
Hea ühendus linnadega on eelduseks igapäevasele pendelmigratsioonile, mis on oluliseks
aspektiks valla elanikkonna püsimajäämisel ja edasisel kasvamisel. Olemasolev teedevõrk
vallas on piisava tihedusega, esmatähtsaks tuleb pidada kohalike teede seisukorra ja
sõidetavuse parandamist.
Üldplaneeringuga on eelistatud olemasolevate hoonestatud alade tihendamist ja
laiendamist, et soosida kompaktse struktuuriga elamupiirkondade teket väljakujunenud
infrastruktuuri baasil. On tehtud ettepanek määrata Viru-Nigula küla alevikuks.
Viru-Nigula valla eesmärgiks on sotsiaalse infrastruktuuri arendamine vastavalt
asustustihedusele ning tingimuste loomine elanikele vajalike sotsiaalteenuste ja turvatunde
tagamiseks ühtses sotsiaalses ruumis.
Puhkealadena käsitleb Viru-Nigula vald eelkõige Soome lahe äärseid rannaalasid ja Padaoru
alasid, mida tuleb suure rekreatiivse väärtuse tõttu lugeda hinnaliseks looduslikuks
ressursiks. Puhkealaks loetakse nii looduslikku kui rajatud haljastust sh parke, haljasalasid,
haljakuid, kallasradu, supelrandu. Alade stiihiline kasutamine või ülekoormamine võivad
kaasa tuua tagajärgi, mille tõttu nende alade väärtus mitte üksnes ei vähene, vaid võib
muuta need pikaks ajaks kasutuskõlbmatuks. Arendustegevuse puhul kõikidel puhkealadel
tuleb arvestada alade rekreatsioonitaluvusega ja vajadusel läbi viia sellekohaseid uuringuid.
Rannaaladel puhkemajanduse arendamine toimub vastavalt vajadustele ja võimaluse korral
koostöös maaomanikega.
Jahituristide arvu perspektiivse arvu võimaliku suurenemise tõttu, on planeeritud arendada
Mahu väikesadamat. Avalikke supelrandu vallas ei ole. Supluskohti on kokku neli, millest
kolm asuvad Mahu ja üks Letipea ranna-alal.
Olemasolevale tööstusettevõttele laienemise võimaluse loomiseks ja uute ettevõtete
rajamiseks on alade reserveerimisel olulisemaks faktoriks sobivus keskkonnaga ning
ümbruskonna suhtes võimalikult väikse saastava efekti saavutamine, samuti nende alade
sobilik paiknemine teede, raudtee, trasside ning elamupiirkondade suhtes. Tootmise
arendamisel tuleks esmalt kasutusse võtta endised tootmishooned, alles seejärel võtta
kasutusele üldplaneeringuga reserveeritud tootmisalad. Laiendatav/rajatav ettevõte peab
tootmisalasse mahtuma koos temaga kaasneva piiranguvööndiga.
Maatulundusala moodustavad põllumaa ja metsamaa. Väärtuslike põllumaadena on
üldplaneeringus toodud kõrge viljelusväärtusega põllumaad, mis on määratud mullastiku
viljakuse ja maaharimise sobivuse alusel.
Väärtuslike aladena kuuluvad esiteks säilitamisele need alad, mida asustavad teaduslikust
seisukohast eriti huvipakkuvad taime- ja loomaliigid, või mis pakuvad huvi oma geoloogilise
ehituse ja omapäraste pinnavormide tõttu. Eriti seepärast, et nende hävimisel ei ole inimesel
30

E-Konsult töö E1190 – Lääne-Viru rannikuala MP KSH aruanne heakskiitmiseks – 30.06.2010

neid võimalik taastada ega uuesti luua. Sellised alad on näiteks: Natura alad Selja, Toolse,
Kunda ja Pada ja Kongla jõgede ääres; sooalad Sämi maastikukaitsealal, Mahu külas ning
Varudi ja Kunda soos; maetud klindiastang, Selja, Malla, Iila ja Kurna külas ning
rannamaastikud Toolsel, Letipeal ja Mahus.
Teiseks kuuluvad säilitamisele need alad, kus inimese mõju on märgatav, kuid see on rohkem
suunav, kui valitsev, näiteks kus on säilinud endine kultuurmaastik koos kiviaedade,
muinaspõldude ja vanade ehitistega. Viru-Nigula vallas on nendeks aladeks loopealsed
Paaskülas, Kivikülas, Ojakülas Kutsala, Aasukalda, Tüükri ja Pada-Arukülas.
Väärtusliku maastiku omapärast tulenevalt on väärtuslikele maastikele teemaplaneeringuga
seatud teatud eritingimusi, mis kehtivad üksnes antud ala piires. Kõigile väärtuslikele
maastikele on seatud üldine soovitus maastikuhoolduskavade koostamiseks. Hoolduskavad
on aluseks väärtuslike maastike säilitamisele ja taastamisele. Maastikuesteetilistel põhjustel
tuleks vältida kaunite teelõikude õgvendamist ja mustkatte alla viimist. Vajadusel tuleks
parandada nende teede sõidetavust, mis on tähtsad piirkonna puhkemajanduse potentsiaali
kasutamiseks.
Üldplaneeringuga tehakse ettepanek määrata täiendavalt 11 miljööväärtuslikku ala.
Üldplaneeringuga sätestatakse, et avatuna tuleb hoida kallasrajad, ranna- ja kaldaaladele ja
puhkealadeni viivad teed ning mitte neid piirete või keelavate viitadega sulgeda.
Üldplaneeringuga on tehtud ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks järgmistel
aladel:
•

Mahu külas, teest nr 31 lääne poole jääv ala (ehituskeeluvööndit on vähendatud
20-60 m;
• Mahus Pikaneeme ja Kaupsaare neeme vahelisel poolsaarel (vähendamise ulatus on
70 m kuni teeni nr 867).
Üldplaneeringuga on maakonna tasandil konstrueeritud rohevõrgustikku täpsustatud valla
tasandile ning seatud rohelise võrgustiku tuumaladele, astmelaudadele ja koridoridele
üldised kasutustingimused, mis peavad tagama rohelise võrgustiku toimimise.
Ehitusalade valik, sh ka infrastruktuuride rajamiseks, peab väljaspool elamumaad edaspidi
lähtuma rohelisest võrgustikust. Ehitiste ja tehnokoridoride maastikusse paigutamisele
hajaasustuses peab eelnema uuring, mis selgitab mõjud looduskeskkonnale sh maastiku
terviklikkusele. Maksimaalselt tuleb säilitada rannaala rohealasid. Seda on võimalik teha, kas
avalike puhke- ja haljasaladena või metsa, kõrghaljastuse ja üksikpuude säilitamise
kohustusega eramaadel. Nii eraomandis olevate kui ka avalike rohealade koostoimimine on
rohestruktuuri kui terviku jaoks vältimatult oluline. Rohevõrgustiku aladel tuleb eelistada
kergliiklust ja siduda kergliiklusteed võimaluse korral roheliste koridoridega.
Letipea-Mahu osaüldplaneering survetorustiku ja süvaveelasu ala osas on kehtestatud
24.03.2003.a. 13

13

Ülevaade Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste üldplaneeringutest seisuga 01.01.2008. Maavalitsuse
kodulehekülg: http://www2.l-virumv.ee/public/Omavalitsuste_ldplaneringud_01.01.08.doc
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4.8.

Muud asjakohased planeerimisdokumendid ja arengukavad

4.8.1. VASAB 2010
Rannaalade planeerimise põhimõtteid sätestav Läänemere-äärsete riikide kokkuleppe alusel
sündinud dokument VASAB 2010 (Visions and Strategies around the Baltic 2010) formuleerib
Läänemere piirkonna ruumilisi ühishuvisid väljendava visiooni. VASAB 2010
programmdokumendi Soovitused Läänemere rannikualade planeerimiseks kohaselt tuleb
rannikualad loodus- ja kultuuriressursse ning puhkehuvisid kahjustada võivatest ehitistest ja
infrastruktuurist hoida nii puhtana kui võimalik, tuleb tagada rannikualade puhkeväärtuste ja
looduse ilu kaitse ning inimeste juurdepääs rannikule ja kogu rannajoonele ja igasugune
tegevus rannikualadel peab soodustama säästlikku arengut, kindlustama elanikele sobivad
elamistingimused ning garanteerima rannajoone dünaamilise tasakaalu, bioloogilise
mitmekesisuse ja kultuuripärandi säilimise.
Lääne-Viru rannikuala maakonnaplaneeringu koostamisel on nendest põhimõtetest
lähtutud.
4.8.2. HELCOM ja Läänemere tegevuskava
Eesti Vabariik on 1995.a ratifitseerinud Läänemere merekeskkonna kaitse konventsiooni, on
Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjoni (Helsingi Komisjoni) liige ning võtnud endale
kohustuse järgida Komisjoni soovitusi. Soovituse HELCOM 15/1 Rannajoone kaitse kohaselt
tuleks konventsiooni osalistel võtta tarvitusele kõik meetmed tagamaks rannajoone kaitse ja
mitte lubada rannaaladel tegevusi, mis muudavad pöördumatult loodust ja maastikku nagu
mineraalide ja pinnase kaevandamine, ehitamine (v.a juba käimasoleva põllumajandamise
või kalanduse tarbeks, olemasolevatele hoonetele saunade ehituseks) sadamate, teede,
kämpingualade rajamine jne, välja arvatud juhul, kui on tõendatud ülisuur avalikkuse huvi ja
vähemtundlike alade kasutamise võimatus.
HELCOMi Läänemere tegevuskava (HELCOM Baltic Sea Action Plan)
saavutada Läänemere hea keskkonnaseisund 2021. aastaks.

14

on vastu võetud, et

HELCOM võttis vastu järgmised ökoloogilised eesmärgid, mis kajastavad eutrofeerumisest
mõjutamata Läänemere omadusi:
-

looduslikule tasemele lähedased toitainete kontsentratsioonid;
selge vesi;
vetikate õitsemise looduslik tase;
taimede ja loomade looduslik levik ja esinemine;
looduslikul tasemel hapnikusisaldus.

Ökoloogiliste eesmärkide elluviimiseks on kokku lepitud Läänemere merekeskkonna head
ökoloogilist ja keskkonnaseisundit kajastavates näitajates ja sihtväärtustes. Ökoloogiliseks
põhieesmärgiks valiti selge vesi, mille puhul on näitajaks vee läbipaistvus.
HELCOMi ohtlike ainete puhul kokkulepitud eesmärk on ohtlikest ainetest rikkumata
Läänemeri.

14

Vastu võetud 15.11.2007 Poolas Krakovis Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni
ministrite erakorralisel kohtumisel (HELCOM Ministerial Meeting) – vt: http://www.envir.ee/882607
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Seda sihti iseloomustavad neli ökoloogilist eesmärki:
-

ohtlike ainete kontsentratsioonid on looduslikule lähedased;
kõik kalad on söömiseks ohutud;
taimestik ja loomastik on terved;
radioaktiivsus on Tšernobõli-eelsel tasemel.

Ökoloogiliste eesmärkide täitmiseks lepitakse kokku Läänemere merekeskkonna head
ökoloogilist ja keskkonnaseisundit kajastavates näitajates ja sihtides.
HELCOM on võtnud bioloogilise mitmekesisuse soodsa kaitsestaatuse saavutamiseks vastu
ökoloogilised eesmärgid, mis hõlmavad järgmisi valdkondi:
-

-

merepõhja puutumatuse taastamine ja säilitamine sellisel tasemel, mis tagab
ökosüsteemide toimimise;
elupaikadele, kaasa arvatud nendega seotud liikidele omane, valdavatele
füsiograafilistele, geograafilistele ja ilmastikuoludele vastav levik, rohkus ja kvaliteet
ning
veekvaliteet, mis võimaldab säilitada või taastada ökosüsteemi puutumatuse,
struktuuri ja toimimise.

Kooskõlas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga seisneb HELCOMi Läänemere
mitmekesisuse soodsa kaitsestaatuse üldine eesmärk järgmises kolmes ökoloogilises sihis:
-

looduslikud mere- ja rannikumaastikud;
jõudsalt arenevad ja tasakaalus taime- ja loomakooslused ning
elujõulised liikide populatsioonid.

Tegevuskavas on esitatud HELCOMi soovitused Läänemere merekeskkonna parandamiseks,
mis muuhulgas puudutavad ka tegevust maismaal:
-

soovitus 28E/4: Maal paiknevatest reostusallikatest pärineva reostuse vältimise
meetmed ja kriteeriumid;
soovitus 28E/5: Asulareovee puhastamine;
soovitus 28E/6: Üksikmajapidamiste, väikeettevõtete ja kuni 300 inimekvivalendiga
(ie) asulate reovee kohtpuhastus;
soovitus 28E/8: Väikestest põletusseadmetest pärit dioksiinide ja muude ohtlike
ainete heitkoguste vähendamise ja vältimise keskkonnahoidlikud tavad;
soovitus 28E/9: Ulatuslike mere ruumilise planeerimise põhimõtete väljatöötamine
läänemere piirkonnas;
soovitus 28E/12: Alampiirkondliku õnnetustele reageerimise alase koostöö
tugevdamine;
soovitus 28E/14: Kogu läänemere valgla hajureostusallikatest pärit kadude koguselise
väljendamise ühtlustatud põhimõtete väljatöötamine.

Koostatud on Läänemere tegevuskava riiklik rakendusplaan aastateks 2008–2011 15 (edaspidi
LTRP). Plaan koosneb neljast põhilisest osast:
1. Merekeskkonna eutrofeerumise inimtegevusest põhjustatud lisamõjude piiramine ja
vältimine (toitainete merekeskkonda sattumise vähendamine);

15

Heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 11.12.2008.a istungi protokollilise otsusega
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2. Looduse kaitse ning bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja võõrliikide sissetungi
piiramine;
3. Ohtlike ja kahjulike ainete merekeskkonda sattumise piiramine ja vältimine;
4. Mereline tegevus (laevaliikluse korraldamise parandamine, merekeskkonnas
toimunud õnnetuste ohjamine, laevadelt pärineva reostuse piiramine ja vältimine).
LTRPi eesmärk on HELCOMi Läänemere tegevuskavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks
kokku lepitud esmase tegevuse täpsustamine ja jaotamine ministeeriumide vahel, mis
võimaldaks merekeskkonna kaitset aastatel 2008–2011 riigi tasandil ellu viia. Plaani
rakendamiseks tuleb ministeeriumidel oma arengukavades ja tööplaanides kavandada
vajalikud tööd, kaasates valitsemisala asutusi, ettevõtjaid ning kutseliitusid.
4.8.3. Üleriigiline planeering
Kehtiv üleriigiline planeering „Eesti 2010” on heakskiidetud ja selle tegevuskava kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 19. septembri 2000.a korraldusega nr 770-k. Kehtiva üleriigilise
planeeringuga samal ajal koostati ka Eesti regionaalarengu strateegia, samalaadne
paralleelne protsess on kavas ka üleriigilise planeeringu uuendamisel. Uue regionaalarengu
strateegia koostamist kavandatakse alustada 2010. aastal.
Üleriigilise planeeringu „Eesti 2010” kesksed eesmärgid on:
-

inimese põhivajaduste rahuldamise ruumiline tagamine;
Eesti asustussüsteemi- ja maastikustruktuuri väärtuste
edasiarendamine;
asustuse ruumiline tasakaalustamine;
Eesti hea ruumiline sidumine Euroopaga;
looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine.

säilitamine

ja

Kehtiva üleriigilise planeeringu koostamisel on lähtutud arusaamast, et ajalooliselt
väljakujunenud asustussüsteem ja maastikustruktuur on Eesti kultuuri ja ajaloolise
järjepidevuse üks olulisi väljendusi ning rahvuslikku identiteeti ja keskkonnakvaliteeti
kindlustav tegur. Ligi kolmveerand Eesti territooriumist hõlmavad metsad ja sood ning rikas
ja mitmekesine looduskeskkond on meie üks väärtuslikum kaasavara uude sajandisse.
Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja edasine parandamine on Eesti ruumilise
korralduse, asustuse, maakasutuse, transpordi, energeetika ja kogu majanduse arengu üks
oluline baastingimus.16
Vabariigi Valitsuse 04.02.2010.a korraldusega nr 32 algatati üleriigilise planeeringu „Eesti
2030+” koostamine, mille eest vastutab Siseministeerium.17 Regionaalministri 16.02.2010.a
käskkirjaga nr 23 algatati üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” keskkonnamõju strateegiline
hindamine.18
Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” koostamise aluseks on lähteseisukohad.19 Planeeringu
koostamine peab kaasa aitama majandusarengule ja samal ajal tagama nii soodsa

16

http://www.siseministeerium.ee/eesti2030

17

http://www.siseministeerium.ee/public/YRP_algatamise_korraldus.pdf

18

http://www.siseministeerium.ee/public/YRP_KSH_algatamise_kk.pdf

19

http://www.siseministeerium.ee/public/TLU_Lahteseisukohad_Eesti_2030_koostamiseks.pdf

34

E-Konsult töö E1190 – Lääne-Viru rannikuala MP KSH aruanne heakskiitmiseks – 30.06.2010

elukeskkonna inimesele kui tervikliku ja jätkusuutliku looduskeskkonna. Üleriigiline
planeering on pikaajaline strateegiline kava, mis on suunatud otstarbeka ruumikasutuse
saavutamisele Eesti riigi kui terviku vaatekohast.
4.8.4. Arendusprogramm ÕSMAAP
Kaitseministeeriumi algatatud arendusprogrammi „Õhutõrje ja suurtükiväe (merele
orienteeritud) laskmisvõimaluste ja mereväe väljaõppe läbiviimiseks võimalike asukohtade
selgitamine” (ÕSMAAP) põhieesmärgiks on analüüsida õhutõrje ja suurtükiväe merele
orienteeritud laskmisvõimalusi ning võimalikke asukohti mereväe väljaõppeks.
Arendusprogrammiga määratakse piirkonnad, kus on merele orienteeritud õppused
võimalikud, ning tingimused, mis on kohustuslikud järgida õppuste eel ja ajal.20
Arendusprogrammi koostamise käigus on võimalike väljaõppekohtadena käsitlusel olnud
kaks Lääne-Viru rannikuala maakonnaplaneeringu piiridesse jäävat asukohta – Rutja (Vihula
vald) ja Letipea (Viru-Nigula vald) – vt pt 6.3.5.
4.8.5. Eesti looduskaitse arengukava aastani 2035 (koostamisel)
Arengukava 21 eesmärgiks on looduskaitse korraldamine järgneva 30 aasta jooksul nii, et
tagataks looduse väärtuste võimalikult hea säilimine, hävinud (hävimisohus) väärtuste
taastamine ning loodusvarade jätkusuutlik kasutamine. Arengukava fookuses on
looduskaitse kogu selle ulatuses (kaitstavad loodusobjektid vastavalt looduskaitseseadusele,
looduskaitsega seotud tegevused ja valdkonnad ning vastasmõjud seonduvate
valdkondadega ja majandussektoritega).
Arengukavas on määratletud 8 ala-valdkonda, mille arendamine järgmise 30 aasta
perspektiivis on oluline: loodusmaastikud, kultuurmaastikud, rikutud maastikud, liigikaitse,
loodusteadlikkus, teadus- ja seirepõhine informatsioon, looduskaitselised seosed teiste
tegevusaladega, administratiivsed meetmed looduskaitse korraldamisel.
Ala-valdkondade raames on analüüsitud hetkeolukorda ning on esitatud peamised
probleemid. Arengukavas on püstitatud 42 pikaajalist eesmärki, mille saavutamiseks on
detailsemalt kavandatud vajalikud tegevussuunad. Tegevussuunad annavad lähtealuse
konkreetse perioodilise rakenduskava koostamiseks (keskkonnategevuskava raames).
Sisuliste eesmärkide ja tegevussuundade elluviimiseks on arengukavas horisontaalselt
kirjeldatud selle rakendamise korraldust ja mehhanisme (erinevate institutsioonide rollid,
rahastamisvajadused ja -võimalused, tulemuslikkuse hindamine ning õiguslik analüüs).
Detailsemalt on looduskaitse arengukavas kajastatud järgmised tegevusvaldkonna arengukavale
iseloomulikud teemad:
hetkeolukorra analüüs, mis sisaldab looduskaitse valdkonna probleemide ning olemasolevate
võimaluste analüüsi (ala-valdkondade raames);
looduskaitse pikaajalised eesmärgid, sh. on selgitatud eesmärkide tausta (eesmärgi püstitamise
vajadus) ja eesmärgi saavutamise mõõdetavust (indikaatorid), esitatud on oodatud tulemused
ning eesmärgi saavutamise eeldused ja/või takistada võivad tegurid;
20

Arendusprogrammi ja selle KSH materjalid on leitavad Kaitseministeeriumi kodulehel
http://www.kmin.ee/et/ohutorje-suurtukivae-ja-merevae-asukohtade-arendusprogramm
21

Keskkonnaministeeriumi kodulehekülg:
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=181566/Looduskaitse_arengukava100506.pdf
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eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste üldisem määratlus: rakendamisviisid
(tegevussuunad);
arengukava rakendamise korraldus, koostöö ja rollijaotus erinevate osapoolte vahel (sh eri
valdkondades) looduskaitse eesmärkide saavutamisel (sh nii eri institutsioonide (vajadusel
nende üksuste) tegevus ja kohustused kui ka eri sektorite koostöö ja rollid);
prognoos arengukava rakendamiseks kasutatavate rahastamisallikate ja -võimaluste kohta;
majandushoobade kasutamine ja kasutatavus looduskaitse eesmärkide saavutamiseks;
eesmärgid finantspoliitikate suunamiseks/mõjutamiseks, et tagada püstitatud eesmärkide ning
kavandatud meetmete elluviimine;
looduskaitsepoliitika tulemuslikkuse hindamise korraldus, saamaks tagasisidet arengukava
täitmiseks kasutatud meetmete tulemuslikkuse (sh tulemuste kvaliteedi) ja tõhususe kohta (ning
võimaldamaks vajadusel meetmeid kohandada või muuta); seosed muude seireprogrammidega
– sh nii riiklik keskkonnaseire kui eelarvega seotud dokumentide (RAK, MAK, RES jt) täitmise
seire.
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5.

Hindamismetoodika kirjeldus

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus:
- kirjeldati kavandatavaid tegevusi ja võrreldi võimalikke alternatiivseid lahendusi;
- hinnati kavandatava tegevusega kaasnevaid võimalikke olulisi keskkonnamõjusid (mõju
olulisus selgub planeeringu koostamise käigus), määratleti mõjude ulatus;
- pöörati tähelepanu piirkonna senisest ja kavandatavast maakasutuse spetsiifikast
tulenevatele probleemidele ja valdkondadele: rohevõrgustik, kaitsealad, elamu- ja
tööstuspiirkonnad, veevarustuse ja kanaliseerimise küsimused, puhke- ja
virgestusalade piisavus ja võimalik kasutuskoormus, liiklusega seotud aspektid,
kergliikluse arendamine jms;
- hinnati võimalikke kumulatiivseid mõjusid;
- analüüsiti kavandatava tegevuse vastavust planeeringute ja arengukavadega ning
asjassepuutuva keskkonnaseadusandlusega;
- anti soovitused võimalike negatiivsete mõjude vältimiseks ja leevendamiseks.
Lähtudes maakonnaplaneeringu eesmärgist ja määratletud maa-alast käsitleti KSH aruande
koostamisel:
1) maakonna rannikuala arendamise võimalikke alternatiive ning üldisemal tasandil maa-ala
erinevaid kasutusvõimalusi (muuhulgas 0-alternatiivi), kuid ei vaadelda alternatiivseid
asukohti väljaspool kavandatud planeeringuala;
2) maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevuse võimalikku olulist mõju planeeringuala
looduskeskkonnale, keskkonnaseisundile ja elanikele ning võimaliku mõjuala ulatuses
väljaspool planeeringuala sõltuvalt mõjuallikast ja mõjutatavatest keskkonnaelementidest;
3) maakonnaplaneeringu vastavust Lääne-Viru
teemaplaneeringule “Asustust ja maakasutust
„Maakonna
sotsiaalne
infrastruktuur“,
planeerimisdokumentidele (sh planeeringuala
arengukavadele.

maakonnaplaneeringule 2010+ ja
suunavad keskkonnatingimused” ja
samuti
muudele
asjakohastele
omavalitsuste üldplaneeringud) ja

KSH käigus selgitati välja planeeringuga kavandatavad tegevused, millel võib eeldatavasti olla
positiivne või oluline negatiivne mõju. Planeeringulahenduse väljatöötamise üheks
põhimõtteks olin, et kavandatav tegevus avaldaks tulevikus planeeringuala keskkonnale
kokkuvõttes positiivset mõju. KSH ekspertide analüüsitulemused edastati töö käigus
planeeringu koostajale ja koostamise konsultandile teadmiseks ja arvestamiseks.
Negatiivne keskkonnamõju on oluline juhtudel, kui see:
- eeldatavalt ületab tegevuskohas looduskeskkonna taluvust,
- põhjustab kas looduses või sotsiaalmajanduslikus keskkonnas pöördumatuid muutusi
või
- seab ohtu inimese tervise või heaolu, kultuuripärandi või vara.
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On rida asjaolusid, mis mõjutavad konkreetseid kavandatava tegevusega seotud otseseid,
kaudseid ja kumulatiivseid mõjusid ning mõjude interaktiivsust. Vastavalt sellele valiti töö
käigus praktiline(sed) ja sobiv(ad) metoodika(d) või nende kombinatsioonid, mille puhul oli
võimalik arvesse võtta mõju iseloomu, saadaolevate andmete olemasolu ja kvaliteeti ning aja
ja muude ressursside olemasolu. Arvestades maakonnaplaneeringu tasandi üldistusastet oli
ka keskkonnamõju ja selle olulisuse hindamine ning mõju parameetrite määratlemine
üldjuhul ligikaudne, kuid vajadusel anti KMH aruandes soovitused keskkonnamõjude
olulisuse ja ulatuse täpsustamiseks järgmistel planeerimise tasanditel.
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6.

Mõjutatava keskkonna kirjeldus

6.1.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus

Maakonnaplaneering koostatakse Lääne-Viru maakonna territooriumi osa kohta –
planeeringuala skeem vt joonis 6-1. Planeeringuala eeldatav pindala on 524 km2.
Planeeringuala piir kulgeb Vihula valla ja Viru-Nigula valla territooriumil maismaa suunal
veepiirist kuni 10 kilomeetri kaugusel ja hõlmab 0,5 km laiust mereala. Kunda linn jääb
tervikuna planeeritava ala sisse. Planeeringuala piirneb läänest Harju maakonna (Kuusalu
valla) ja idast Ida-Viru maakonna (Aseri valla) territooriumiga. Lõunast piirneb planeeringuala
Kadrina, Haljala ja Sõmeru valdade piiriga (Lääne-Viru maakond).

Joonis 6-1. Lääne-Viru maakonnaplaneeringu ala skeem (allikas: Lääne-Viru Maavalitsus)
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Mõjuala ulatuseks loetakse esialgu planeeringuala. Keskkonnamõju ruumilist ulatust
hinnatakse lisaks planeeringu alale vajadusel ka ümbritseval alal. Sealjuures hinnatakse
erinevaid mõjusid erinevas ruumilises ulatuses ja koosmõjus, sõltuvalt sellest, kus
konkreetset mõju saab lugeda oluliseks. Mõju ulatust täpsustatakse planeerimise ja KSH
käigus. Kui selgub, et võimalik mõju ulatub väljapoole planeeringuala, siis see tuuakse välja
KSH aruandes vastava mõju analüüsi ja järelduste osas.

6.2.

Looduskeskkond

6.2.1. Kliima
Lääne-Viru maakonna põhjaosa kliimale avaldab mõju Soome lahe lähedus – iseloomulik on
mõõdukalt külm talv, väheste sademetega jahe kevad, mõõdukalt soe, algul suhteliselt kuiv,
aga teisel poolel vihmane suvi ning pikk soe sügis. Suurt mõju avaldavad Atlandilt tulevad
tsüklonid, millest johtub kogu Eesti ilmastiku muutlikkus. Ilmastik on eriti vahelduv külmal
aastaajal, kui tsüklonid toovad lund ja sula. Soojal aastaajal põhjustab suhteliselt jahe
mereõhk sageli jahedat vihmast ilma. Kõrgrõhkkonnaga kaasneb kevadel päikesepaisteline,
väheste sademetega ning hiliste öökülmadega kuiv ilm, sügisel varaste öökülmadega kuiv
ilm. Talviti on ka kestvat pakast. Kevaditi mõjutavad õhutemperatuuri sulavad jäämassid,
mistõttu saabub kevad Põhja-Eestisse poolteist kuni kaks nädalat hiljem kui Lõuna-Eestisse.
Sügisel seevastu avaldab meri soojendavat mõju. Erinevusi võib märgata ka
õhutemperatuurides võrreldes Lääne-Eestiga. Saartel ja mandri lääneosas on talvekuudel
3-5°C soojem kui käsitletavas piirkonnas. Maksimaalne temperatuur on suvel ca +29°C ja
minimaalne talvel ca -25°C. Veebruari keskmine temperatuur on piires -6,1...-6,5°C ja juuli
keskmine +16,6...+16,8°C. Selget ilma on kõige rohkem kevadel ja suvel, sügisel ja talvel on
valdavalt pilvine. Sademete levikule antud piirkonnas avaldab mõju Pandivere kõrgustik.
Väike-Maarja hüdrometeoroloogiajaama andmetel on paljude aastate keskmine sademete
hulk 570 mm, samal ajal võib see aga Pandivere lõunaosas ulatuda kuni 700 mm-ni. Kõige
vihmasemad kuud on juuli ja august. Lumikatet on harilikult novembri esimesest poolest
aprilli keskpaigani, püsiv lumekate kestab enamasti detsembri teisest poolest märtsi lõpuni.
Lumikate püsib keskmiselt 130 päeva ja selle keskmine paksus 25-28 cm. Samal ajal võib
lumerohkus olla üsna kõikuv. Atlandilt tulevate õhumasside tõttu esineb talvekuudel sageli
sulasid, mis mõnel aastal hävitavad lumikatte täielikult. Pinnase maksimaalne
külmumissügavus on 100-106 cm. Suhteliselt tasane ja kõrge pinnamood soodustab tugevate
tuulte puhumist. Valdavateks tuulteks piirkonnas on loode- ja läänetuuled.22
6.2.2. Planeeringuala geoloogiline ehitus
Omapärane maastikulise liigestuse element planeeringualal on Põhja-Eesti paekallas ehk
klint. Lääne-Viru maakonnas on see mattunud kvaternaarsete setete alla ning eemaldunud
tänapäevasest rannajoonest (maksimaalselt 20 km), olles maastikul hästi jälgitav. Klindist
sisemaa poole jääv Kirde-Eesti lavamaa kujutab endast tasase reljeefi ja õhukese
pinnakattega lubjakiviplatood, mida liigestavad mattunud ürgorud. Levinud on alvarid, kus
vaid õhukese pinnasekihi all algab juba aluspõhi. Klindist mere poole jääva Põhja-Eesti
rannikumadaliku reljeefi ja setete kujunemisel on jääaja-järgse Läänemere tegevusel olnud
oluline tähtsus. Piki rannikut on levinud rannavallid ja luited. Pinnakate koosneb moreenist ja

22

Allikad: Kunda linna üldplaneering, Viru-Nigula valla arengukava
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merelistest setetest. Rohkesti esineb rändrahne ja kivikülve. Vihula vald on
rändkivirikkamaid piirkondi Eestis. Suurejoonelisemaks on Käsmu kivikülv. Tihedaid kivikülve
on ka klindiastangu juures Sagadi, Vihula, Eru ja Võhma küla ümbruses.
Rannajoon on maakonna läänepiirilt kuni Vergini tugevasti liigestatud. Käsmu ja Vergi
poolsaarte ümbrusesse on koondunud hulk saari. Suuremad neist on: Kuradisaar e.
Saartneem, Suur ja Väike Krummal, Älvi saar, Vergi saar. Vergist ida pool on rannajoon
vähem liigestatud.
Aluskorra kivimiteks on graniidid ja gneisid. Nende kohal asuvad aluspõhjakivimid (liivad,
savi, lubjakivid ja dolomiit). Kõige kõrgemal, lubjakividel, paiknevad pinnakatte setted, mille
paksus on keskmiselt 2-10 meetrit.
Kunda linn asub klindiastangu serval Soome lahe ääres. Viru-Nigula vald asub Põhja-Eesti
lavamaal. Rannajoont liigestavad Kunda laht ja Letipea poolsaar. Põhja- Eesti rannikumadalik
ning Kirde-Eesti lavamaa on teineteisest eraldatud selgesti jälgitava maetud Põhja-Eesti
paekaldaga, mis Kuura küla piirkonnas saavutab Eesti kõrgeima taseme 62 m üle merepinna.
Lavamaa on tasane, seda liigendavad osaliselt mattunud Pada, Kunda ja Toolse ürgorud neis
voolavate jõgedega.23
Planeeringuala geoloogilist ehitust iseloomustavad kaardipildid on toodud rannikuala
maakonnaplaneeringu materjalides.
6.2.3. Radoon
Radooni esinemine on otseselt seotud piirkonna geoloogilise ehitusega. Radoon tekib
looduslikult uraani radioaktiivsel lagunemisel. Looduslikku uraani leidub mineraalides,
kivimites, setetes, mullas, samuti suuremal või vähemal määral mineraalse koostisega
ehitusmaterjalides. Radooni esinemisega tuleb arvestada hoonete kavandamisel, sest
radoon võib põhjustada tervisehäireid (vt pt 7.3.1.5).
Planeeringualal asuvad radooniriski levikualad on toodud joonisel lisas 1a.
6.2.4. Maavarad
Vihula valla territooriumil leidub ehitusliiva, kruusa, turvast ja järvemuda. Valla territooriumil
maavarade kaevandamist ametlikult ei toimu.24 Alustatud on lubjakivimaardla uuringuid
Paasi külas.
Kunda linna territooriumi all paiknevad osaliselt Põhja-Eesti fosforiidimaardlad (need
ulatuvad lõuna poole Assamallani ning edela poole Tapani). Linna piires asuvad tsemendi
tootmiseks kinnitatud savivarud. Tsemendi tootmiseks vajalikku liiva kaevandatakse
väljaspool linna territooriumi Toolsel ja paekivi Aru karjääris.25
Viru-Nigula vallas leidub fosforiiti, põlevkivi, lubjakivi, turvast ja järvemuda.26

23

Allikad: Lääne-Viru maakonnaplaneering 2010+. Pt 1.4. Looduslikud tingimused; Vihula valla üldplaneering;
Kunda linna üldplaneering, pt 2.2.4; Viru-Nigula valla üldplaneering
24

Vihula valla arengukava aastani 2011; Vihula valla üldplaneering

25

Kunda linna üldplaneering, pt 2.2.3

26

Viru-Nigula valla üldplaneering
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Keskkonnaregistrisse kantud maardlad vt pt 6.3.4.
Eesti Geoloogiakeskus on läbi viinud piirkonna maavarade geoloogilise kaardistamise,
arvestades nii maapõue geoloogilist ehitust kui selle rakenduslikke kasutusvõimalusi.27
Ülevaade maavarade perspektiivaladest planeeringualal on lisatud informatiivsetel
eesmärkidel (vt lisa 1b).
6.2.5. Põhjavesi, sh kaitsmata põhjaveega alad
Planeeringuala asub Ida-Eesti vesikonna Viru alamvesikonnas.
Joonisel toodud põhjaveekogumite
(PVK) nimetused ja koodid:
- Kambrium-Vendi Gdovi PVK (1)
- Kambrium-Vendi Voronka PVK (2)
- Kambrium-Vendi PVK (3). LääneEesti valgalapiirkonnast
- Ordoviitsium-Kambriumi PVK (4).
Lääne-Eesti valgalapiirkonnast
- Siluri-Ordoviitsiumi ühendatud
PVK (9.2). Ida-Eesti ala
Joonisel on näidatud alal esinevate
põhjaveekogumite koodid ülalt
alla.

Joonis 6-3. Planeeringuala maapinnalt esimesed ja sügavamal paiknevad põhjaveekogumid.
Allikas: Viru alamvesikonna veemajanduskava (väljavõte joonisest 9).
Vihula vallas tarbitakse Ordoviitsium-Kambriumi ja Kambrium-Vendi veekihtide vett. Vihula
valla puurkaevudes ja tsentraalsetes veesüsteemides kasutatakse Kambrium-Vendi
veekompleksi põhjavett.28
Planeeringuala klindialuse osa põhjavesi on valdavalt kaitstud. Klindipealse ala põhjavesi on
kaitsmata või nõrgalt kaitstud (vt joonis 6-4).

27

Eesti Geoloogiline baaskaart. 7411 Võsu. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus. Tallinn 2005:
http://geoportaal.maaamet.ee/docs/geoloogia/7411Seletuskiri.pdf ;
Eesti Geoloogiline baaskaart. 7412 Karepa. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus. Tallinn 2006:
http://geoportaal.maaamet.ee/docs/geoloogia/7412Seletuskiri.pdf ;
Eesti Geoloogiline baaskaart. 6433 Kadrina. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus. Tallinn 2005:
http://geoportaal.maaamet.ee/docs/geoloogia/6433Seletuskiri.pdf
Eesti Geoloogiline baaskaart. 6434 Rakvere. Seletuskiri. Eesti Geoloogiakeskus. Tallinn 2006:
http://geoportaal.maaamet.ee/docs/geoloogia/6434Seletuskiri.pdf
28

Vihula valla arengukava aastani 2011, pt 1.1.5.1.1. Põhja- ja pinnavesi
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Joonis 6-4. Põhjavee looduslik kaitstus planeeringualal. Allikas: Maa-amet
Planeeringualale ei jää riikliku tähtsusega jääkreostuskoldeid.29
6.2.6. Voolu- ja seisuveekogud
Planeeringualal asuvate vooluveekogude nimekiri koos iseloomustavate andmetega (allikas:
Keskkonnaregister) on toodud KSH aruande lisas 1c.
Kõik planeeringualal asuvad vooluveekogud kuuluvad Soome lahe vesikonda. Planeeringuala
jõgede vee keemilise seisundi hinnang on esitatud joonisel 6-5. Planeeringuala peamiste
jõgede seisund on toodud tabelis 6-1. Planeeringualal asuvad lõhe, jõeforelli, meriforelli ja
harjuse kudemis- ja elupaigana määratud vooluveekogud on esitatud tabelis 6-2.

29

Viru alamvesikonna veemajanduskava. Kaart: Riikliku tähtsusega jääkreostuskolded Viru alamvesikonnas.
Keskkonnaministeeriumi kodulehekülg:
http://www.envir.ee/vesikonnad/static/files/95.Joonis%2013_Viru_JRK.pdf
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Joonis 6-5. Planeeringuala jõgede vee
keemiline seisund. allikas: Viru alamvesikonna
veemajanduskava
Tabel 6-1. Planeeringuala peamiste jõgede seisund. Allikas: Viru alamvesikonna
veemajanduskava
Jrk
nr

Jõe nimetus

1.
2.
3.
4.
5.

Loobu jõgi
Mustoja
Selja jõgi
Kunda jõgi
Pada jõgi

Keemiline seisund
(algus / suue)

Ökoloogiline seisund
(algus / suue)

Keskmise või
mitterahuldava
seisundi põhjus
P, NH4, paisud
paisud
P, N, O2, BHT
paisud

Hea seisund
Keskmine seisund
Mitterahuldav seisund
Tugevasti muudetud veekogu

Tabel 6-2. Planeeringualal asuvad lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja
elupaigana määratud vooluveekogud. Allikad: Keskkonnaregister, keskkonnaministri
15.06.2004.a määrus nr 73 30
Veekogu nimetus
Loobu jõgi
Selja jõgi
Kunda jõgi
Läsna jõgi
Toolse jõgi
Vainupea jõgi
30

Kudemis- ja elupaigana määratud veekogu osa
kogu ulatuses
kogu ulatuses
kogu ulatuses
kogu ulatuses
Ubja-Kohala maantee sillast suubumiseni Soome lahte
Karula oja suudmest suubumiseni Soome lahte

Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=898474
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Veekogu nimetus
Võsu jõgi
Pada jõgi
Altja oja
Mustoja
Kongla oja

Kudemis- ja elupaigana määratud veekogu osa
Laviku paisjärve paisust suubumiseni Soome lahte
Viru-Kabala–Sonda maanteest suubumiseni Soome lahte
Oandu paisjärve paisust suubumiseni Soome lahte
Vihula mõisa paisust suubumiseni Soome lahte
kogu ulatuses

Planeeringualal asuvate seisuveekogude nimekiri koos iseloomustavate andmetega (allikas:
Keskkonnaregister) on toodud KSH aruande lisas 1d.
Käsmu järve ökoloogiline seisund on hinnatud keskmiseks, põhjuseks fooniline
reostuskoormus.31
Lääne-Virumaa siseveekogudel toimub vaid harrastuslik kalapüük.
6.2.7. Rannikumeri ja rannavöönd
Planeeritava ala rannajoone pikkus on umbes 100 km. Planeeringuala hõlmab lisaks
maismaaosale ka 500 m laiuse rannikumere osa.
Planeeringuala ulatuses esineb nii liivaseid kui kiviseid rannaribasid. Rannavööndis esineb
mere poolt perioodiliselt üleujutatavaid alasid (Mahu, Kunda, Vergi, Lobi jt piirkondades).
Üleujutatavatel rannaniitudel ja madalates lahesoppides esineb kohati intensiivset
roostumist.
2007.a seiretulemuste alusel on (vastavalt keskkonnaministri 2001.a määrusele nr 33)
rannikuveekogumite seisundi koondhinnang planeeringuala läänepoolses osas hea,
idapoolses osas rahuldav.32
Eesti rannikumere seire allprogrammi Ohtlikud ained raames kogutakse elustiku proove
Narva lahest Kunda ja Narva piirkonnast. Kaadmiumi, elavhõbeda, plii, vase ja tsingi
kontsentratsioon Eesti rannikumere organismides on võrreldav kogu Läänemere kohta
toodud keskmiste väärtustega. Praktiliselt kõigi uuritud raskemetallide kontsentratsioon
organismides on aastail 2001-2003 madalam kui 1990. aastatel. Tulemused ohtlike ainete
sisalduse kohta organismides ei ole vastuolus EL veekaitsealastes normides toodud kvaliteedi
eesmärgiga – ohtlike ainete sisaldus ei tohi oluliselt suureneda ajas. Ohtlike ainete sisaldus
Viru rannikumere organismides on võrreldav teiste Eesti piirkondadega.
Viru rannikumere seisund vastavalt Veepoliitika Raamdirektiivi lisa V 1.2.4. morfoloogia osas
toodud kvaliteedinäitajate alusel on valdavalt hea või väga hea.33
6.2.8. Taimestik ja loomastik
Planeeringuala taimkate on eripalgeline. See on seotud planeeringuala geoloogilise ehituse
ja mullastikutingimustega. Klindialuses piirkonnas on valdavalt metsaga kaetud alad. Klindi
peal leidub avatud alasid niidukooslustena. Lahemaa rahvuspargi piires ning sellest lõuna
pool levivad suuremad metsamassiivid.
31

Viru alamvesikonna veemajanduskava. Pt. 4.4.1: http://www.vesikonnad.envir.ee/?dl=58

32

http://www.keskkonnainfo.ee/failid/seire/Teemakaardid/lk_185

33

Viru alamvesikonna veemajanduskava. Pt 4.5: http://www.vesikonnad.envir.ee/?dl=58
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Rannikumere põhjataimestiku iseloom sõltub valdavalt põhjasubstraadist. Planeeringuala
idapoolsele osale kõige lähemad põhjataimestiku vaatlused on läbi viidud Narva lahes
(Sillamäe piirkonnas).34 Sillamäe piirkonnas on põhjataimestiku liigiline mitmekesisus väike,
iseloomulik on niitjate vetikate domineerimine. Viidatud uuring oli aluseks Mahu
väikesadama rekonstrueerimise KMH aruande 35 koostamisel.
Planeeringuala maismaaosa loomastiku liigiline koosseis ja paiknemine on seotud piirkonna
looduslike tingimuste ja sobivate elupaikade olemasoluga.
Suure osa planeeringualast hõlmavad kaitsealad, sh Lahemaa rahvuspark, kus kaitseeesmärkideks on muuhulgas ka kaitsealuste taime- ja loomaliikide kasvukohtade ja
elupaikade kaitse.
6.2.9. Roheline võrgustik
Maakonna teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
käsitletavat rohelist võrgustikku iseloomustab alljärgnev: 36
Eesmärk kujundada looduslike alade nii ökoloogilisest, loodus- ja
keskkonnakaitselisest kui ka sotsiaalsest aspektist põhjendatuim ruumiline struktuur.
Laiemas mõttes on see planeerimisalane mõiste, mis funktsionaalselt täiendab
kaitsealade võrgustikku, ühendades need looduslike aladega ühtseks terviklikuks
süsteemiks.
Neis toimub inimtekkeliste mõjude pehmendamine, korvamine, ennetamine, ja
koosluste areng looduslikkuse suunas -see kõik toodab bioloogilist mitmekesisust ja
tagab stabiilse keskkonnaseisundi.
Orienteeritud valdavalt liikidele ja kooslustele;
Hoiab alal inimesele elutähtsaid keskkonda kujundavaid protsesse (põhja- ja pinnavee
teke, õhu puhastumine, keemiliste elementide looduslikud ringed jne).
Toetab rohelist mõtteviisi.
Rohelise võrgustiku planeerimise eesmärgiks on:
väärtuslike maastike, ökosüsteemide ja liikide kaitse;
looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni planeerimine ning looduslike
alade ruumilise kättesaadavuse tagamine;
keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine inimesele vajalikul tasemel;
loodus- ja keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine.
Vihula vallas on üks Eesti kaheteistkümnest rahvusvahelise tähtsusega tuumalast – Lahemaa
rahvuspargi territoorium. Oluline on valda läbivate metsavööndite säilitamine massiivina,
samuti väiksemate metsavööndite terviklikkuse tagamine.

34

Martin, G., Kotta, J. 2006. Narva laht (Sillamäe). Põhjataimestiku seire ja uuringud. TÜ Eesti Mereinstituut.
Tellija: Keskkonnaministeerium
35

Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas Mahu külas Mahu väikesadama rekonstrueerimise KMH aruanne. Corson
OÜ töö nr 0803. Tallinn 2009 – vt:
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1095423/KMH+aruanne+19.02.09+-+eeln%F5u.pdf
36

Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
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6.2.10. Väärtuslikud maastikud
Väärtuslikud maastikud on maakonna kõige väärtuslikumad alad, mis jagunevad kolme
erinevasse klassi: 37
I klassi alad – kõige väärtuslikumad, riikliku tähtsusega alad (I);
II klassi alad – väga väärtuslikud, maakondliku tähtsusega alad (II);
III klassi alad – väärtuslikud, kohaliku tähtsusega alad (III);
Seesugune klassifitseerimine pole jääv. Maastikud on ajas muutuvad ja nende väärtus võib
aja möödudes tõusta või langeda. Teemaplaneeringu koostamise ajal ekspertiisi tulemusel
enim väärtustatud Lääne-Viru rannikualal paiknevad väärtuslikud maastikud on toodud
joonisel 6-6 ja tabelis 6-3.

Joonis 6-6. Väärtuslikud maastikud rannikuala planeeringualal. Väljavõte teemaplaneeringust “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”. Legend: sinine –
riikliku tähtsusega; roheline – maakondliku tähtsusega; punane – kohaliku tähtsusega.
Tabel 6-3. Väärtuslikud maastikud rannikuala planeeringualal. Väljavõte teemaplaneeringust
“Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” (järjekorranumber tabelis vastab
numbrile joonisel 6-6).
Jrk
nr
4
5
6
11
13
15
20

37

Ala nimetus

Omavalitsus

Lahemaa
Letipea-Mahu
Malla-Iila-Kutsala-Padaorg
Selja jõe alamjooks
Vainupea-Rutja-KarepaToolse-Kunda rannik
Annikvere
Kiviküla

Vihula, Kadrina
Viru-Nigula, Kunda linn
Viru-Nigula
Vihula, Haljala
Vihula, Viru-Nigula,
Kunda linn
Vihula
Viru-Nigula

Pindala,
ha
72500
1498
4466
306

Väärtusklass
I (riikliku tähtsusega)
I (riikliku tähtsusega)
I (riikliku tähtsusega)
I (riikliku tähtsusega)

2100

I (riikliku tähtsusega)

391
980

II (maakonna tähtsusega)
II (maakonna tähtsusega)

Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
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Väärtuslikud maastikud Vihula vallas
Vastavalt maakonna teemaplaneeringu käigus läbiviidud inventeerimise tulemustele on
Vihula vallas järgmised väärtuslikud maastikud:38
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vainupea-Rutja (objektid: Selja jõe alamjooksu org, Vainupea jõgi, Vainupea sadam,
Eisma – hästi säilinud küla, Vainupea – kabel, sadamahoone, Karepa-Rutja –Selja jõe
org, luiteline mererand, kaunid männimetsad, Kalamäe kaluritalu, kunstnike kodud);
Karula (objektid: paisjärv, asundustalud Karula ja Vihula vahel, ajalooline küla, vanad
hooned, säilinud asustusstruktuur, tiik Karula ojal, kivikalmed);
Karepa-Toolse (objektid: Toolse linnus, Toolse tammik, Toolse linnamägi, Selja jõe
org, rand, Toolse jõe org, Toolse park ja parkmets)
Annikvere (objektid: Annikvere kool, loopealsed, luhad, vanad kiviaiad, säilinud
asustusstruktuur, hooned)
Palmse (objektid: Palmse mõis koos kõigi mõisaansamblisse kuuluvate hoonetega,
mõisa park teeradadega, jõeorud, sillad, kloostrikivid, Presti paviljon Oruveski kõrgel
kaldal ja rändrahnude rühm, näljakangrud, Hiieniinepuu, rändrahn Vahakivi ja vana
verstakivi – Huntkivi)
Sagadi (objektid: mõisakompleks koos kõigi hoonetega, tiik ja dendropark)
Vihula (objektid: mõisakompleks koos kõigi hoonetega ja paistiik)
Altja (objektid: rannaküla, taastatud rannatalud, külakõrts, kiigemägi ja võrgukuurid)
Vergi (objektid: rannaküla ja sadam)
Lahe ja Lobi (objektid: rannakülad, Lobineeme metsad ja rändrahnud)
Käsmu (objektid: rannaküla, kivikülv ja rändrahnud, meremuuseum, kalmistu)
Esku (objektid: kabel ja kalmistu)
Vatku-Tõugu-Ilumäe (objektid: kabel ja kalmistu, sepis- ja kiviristid, hiieniinepuu,
kivikalmed, muistsed põllud, säilinud asustusstruktuur)

Väärtuslikud maastikud Viru-Nigula vallas
Viru-Nigula üldplaneeringus on käesoleva maakonnaplaneeringu alale jäävatest väärtuslikest
maastikest nimetatud:
• Letipea-Mahu (I väärtusklass)
• Malla-Iila-Kutsala (I)
• Padaorg (I)
• Sämi-Kuristiku (I)
• Toolse-Kunda (I)
• Kiviküla (II)
Kõigile väärtuslikele maastikele on seatud üldine soovitus maastikuhoolduskavade
koostamiseks. Hoolduskavad on aluseks väärtuslike maastike säilitamisele ja taastamisele.
Nende põhjal kavandatakse hoolduseks vajalikke meetmeid.
Väärtuslikud maastikud Kunda linnas
Kunda linnas territooriumile ulatuvad Vihula valla poolt Vainupea-Rutja-Karepa-ToolseKunda rannik ja Viru-Nigula valla poolt Letipea-Mahu väärtuslik maastik (vt joonis 6-6).
Kunda linna üldplaneering väärtuslike maastike teemat ei käsitle.
38

Vihula valla üldplaneering
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6.2.11. Ilusad teelõigud ja vaatekohad 39
Atraktiivseks võib nimetada teelõiku, mis läbib esteetiliselt ilusat väärtuslikku maastikku ja
kust avanevad vaated ümbrusele (vt joonis 6-7 ja tabelid 6-4 ja 6-5). Üldjuhul ei kuulu
atraktiivsete teede kategooriasse suuremad, tiheda liiklusega või enamjaolt sirge teetrassiga
laiad maanteed (müra, heitgaasid, stress, ohud). Erandlikult võib selliselt maanteelt avanev
vaade väga ilusale või omapärasele maastikule kaaluda üles nimetatud häirivad tegurid.

Joonis 6-7. Ilusad teelõigud (rohelise joonega) ja vaatekohad (punase täpiga) rannikuala
planeeringualal. Väljavõte teemaplaneeringust “Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused”
Tabel 6-4. Ilusad teelõigud rannikuala planeeringualal. Väljavõte teemaplaneeringust
“Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
Jrk nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teelõigu nimi
Sagadi – Vihula – Karula teel
Annikvere – Vihula teel
Vainupea – Eisma – Rutja – Karepa – Toolse teel
Eisma – Andi – Kiva – Kandle teel
Linnuse – Malla – Iila – Kanguristi – Vasta teel
Unukse – Mahu teel
Samma – Metsavälja teel
Katela – Selja – Toolse teel

Asukoht (vald)
Vihula
Vihula
Vihula
Vihula, Haljala
Viru-Nigula
Viru-Nigula
Viru-Nigula
Viru-Nigula, Sõmeru

Pikkus, km
10,1
5,0
13,2
5,8
12,6
5,7
3,0
5,3

Tabel 6-5. Ilusad vaatekohad rannikuala planeeringualal. Väljavõte teemaplaneeringust
“Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
Jrk nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
39

Vaatekoht
Selja – Kaliküla – Kunda teel Kalikülas
Kunda vaatekoht
Kunda – Viru-Nigula teel Malla külas
Narva mnt ja Viru-Nigula tee ristil Võrkla külas
Viru-Nigula – Koila – Aseri teel Koila külas
Viru-Nigula – Koila – Aseri teel Kurna külas
Tallinn-Narva maanteel Tüükri külas

Asukoht (vald)
Viru-Nigula vald
Viru- Nigula vald
Viru-Nigula vald
Viru-Nigula vald
Viru-Nigula vald
Viru-Nigula vald
Viru- Nigula vald

Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
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6.2.12. Väärtuslikud põllualad 40
Põllumajandus on olnud Lääne-Virumaa põhiline elatusallikas läbi aegade. Kõrge
viljelusväärtusega põllumaa (vt joonis 6-8) on määratud mullastiku viljakuse ja maaharimise
sobivuse alusel. Hindamisel on tuginetud mullakaardi mullahindepunktidele. Arvestades
maakonna mullahindepunktide keskmist väärtust, on kõrge boniteediga põllumaa valikul
aluseks võetud 41 mullahindepunktist suurema väärtusega maad. Eraldi on esile tõstetud üle
50 hindepunktiga alad. Mulla viljakus boniteedi punktidega 41-63 on üle Eesti keskmisest
mullaviljakusest.

Joonis 6-8. Väärtuslikud põllualad rannikuala planeeringualal. Väljavõte teemaplaneeringust
“Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
6.2.13. Kaitstavad loodusobjektid
Kaitstavad loodusobjektid on: 1) kaitsealad (rahvuspargid, looduskaitsealad,
maastikukaitsealad); 2) hoiualad; 3) kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid; 4)
püsielupaigad; 5) kaitstavad looduse üksikobjektid; 6) kohaliku omavalitsuse tasandil
kaitstavad loodusobjektid.41
Maakonnaplaneeringu tasandil ei käsitleta kaitsealuseid liike ning kohaliku omavalitsuse
tasandil kaitstavaid loodusobjekte.
6.2.13.1.

Kaitsealad

Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus
säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust.42
Lahemaa rahvuspark (RP; registrikood KLO1000511 43) on loodud Põhja-Eestile iseloomuliku
looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike,
rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. 44

40

Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”

41

Looduskaitseseadus, § 4. Elektrooniline Riigi Teataja: http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13197318

42

Looduskaitseseadus, § 4 lg 2. Elektrooniline Riigi Teataja: http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13197318

43

Keskkonnaregister: http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000511&mount=view
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Lahemaa RP territooriumist (pindala kokku 72 504,3 ha, millest 47 414,3 ha on maismaa ja
25 090,0 ha veeala) paikneb 21 400 hektarit Vihula vallas (ülejäänud osa Harju maakonnas).
See moodustab ca 60% kogu Vihula valla territooriumist. Lahemaa RP koosseisus paikneb
Vihula valla piires 13 sihtkaitsevööndit ja 2 loodusreservaati kogupindalaga 6196 hektarit,
mis on 29% rahvuspargi territooriumist Vihula vallas ja 17% kogu valla territooriumist.45
Loodusreservaat on rahvuspargi otsesest inimtegevusest puutumatu maa-ala, kus tagatakse
koosluste areng üksnes loodusliku protsessina. Loodusreservaadis on keelatud
majandustegevus ja loodusvarade kasutamine ning inimeste viibimine, välja arvatud
teaduslike välitööde tegemiseks rahvuspargi valitseja nõusolekul ning järelevalve- ja
päästetöödel.
Sihtkaitsevöönd on rahvuspargi osa seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja
poollooduslike koosluste säilitamiseks. Sihtkaitsevööndites on keelatud majandustegevus ja
loodusvarade kasutamine. Lubatud on kooskõlas kaitse-eeskirjaga mõningad koosluste ja
liikide säilimiseks vajalikud või neid mittekahjustavad tegevused (nt marjade ja seente
korjamine; looduslike vooluveekogude hooldustööd; ulukite arvukuse reguleerimine; teede,
õhuliinide jm kommunikatsioonide hooldustööd rahvuspargi valitseja nõusolekul;
õpperadade ja rahvuspargi eksponeerimiseks vajalike ehitiste rajamine jms).
Piiranguvöönd on rahvuspargi majanduslikult kasutatav ning pärandkultuurmaastikuna
säilitatav osa, kus majandustegevuses tuleb arvestada kaitstavate loodusobjektide seaduses
ning selle alusel käesolevas kaitse-eeskirjas kehtestatud tingimustega. 46

Selja jõe maastikukaitseala (MKA; registrikood KLO1000179; pindala 639,4 ha) asub LääneViru maakonnas Vihula vallas Karepa, Rutja, Kiva ja Tidriku külas ning Haljala vallas Pehka ja
Varangu külas.47
MKA kaitse-eesmärk on Selja jõe oru ja seal esinevate koosluste ning EÜ nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I
lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõgede ja ojade (3260)48, lamminiitude (6450), vanade
loodusmetsade (9010*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), laialehiste lammimetsade
(91F0), rohunditerikaste kuusikute (9050) ja vanade laialehiste metsade (9020*) ning II lisas
nimetatud liikide – jõesilmu ja lõhe kaitse.49
Toolse looduskaitseala (LKA; registrikood KLO1000180; pindala kokku 512,2 ha, sellest
maismaaosa 261,8 ha ja veeosa 250,4 ha) asub Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas Toolse
külas ja Viru-Nigula vallas Ojaküla külas ning Kunda linnas.50

44

Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri. Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 03.06.1997.a määrusega nr 109.
Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=977160
45

Vihula valla üldplaneering

46

Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri. Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 03.06.1997.a määrusega nr 109.
Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=977160
47

Keskkonnaregister: http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000179&mount=view

48

Sulgudes on siin ja edaspidi kaitstava elupaigatüübi koodinumber vastavalt nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I
lisale. Tärniga (*) on tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid.
49

Selja jõe maastikukaitseala kaitse-eeskiri. Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 06.06.2005.a määrusega nr 118.
Elektrooniline Riigi Teataja: http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13134718
50

Keskkonnaregister: http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000180&mount=view
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LKA kaitse-eesmärk on:
1) Kirde-Eestis ainulaadse soovikutammiku, väärtuslike metsakoosluste, merelinnustikule
olulise puhke- ja toitumisala ning kaitsealuste liikide kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivis 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetatud
rändlinnuliikide – soopardi ehk pahlsaba-pardi (Anas acuta), rääkspardi (Anas strepera),
suur-laukhane (Anser albifrons), hallhane ehk roohane (Anser anser), rabahane (Anser
fabalis), kühmnokk-luige (Cygnus olor) kaitse;
3) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja
loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – väikesaarte ning laidude
(1620)3, jõgede ja ojade (3260), vanade loodusmetsade (9010*), rusukallete ja jäärakute
metsade (pangametsade) (9180*) ning II lisa liigi vasakkeermese pisiteo (Vertigo
angustior) elupaiga kaitse.51
Letipea maastikukaitseala (MKA; registrikood KLO1000516; pindala kokku 601,3 ha, sellest
maismaaosa 113,7 ha ja veeosa 487,6 ha) asub Viru-Nigula vallas Simunamäe ja Letipea
külas.52
MKA põhieesmärk on pesitsevate ja läbirändavate lindude, koosluste ja maastike kaitse.53
Mahu-Rannametsa looduskaitseala (LKA; registrikood KLO1000273; pindala 410,5 ha) asub
Viru-Nigula vallas Mahu, Unukse, Kurna ja Pärna külas ning Ida-Virumaal Aseri vallas Kalvi
külas.54
LKA on kaitse alla võetud nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõgede
ja ojade (3260), lammi- ja lodumetsade (91E0*), vanade loodusmetsade (9010*) ja vanade
laialehiste metsade (9020*) ning II lisas nimetatud loomaliigi kaitseks.55
Padaoru maastikukaitseala (MKA; registrikood KLO1000182; pindala 176,7 ha) asub ViruNigula vallas Võrkla, Pada, Metsavälja ja Samma külas.
Padaoru maastikukaitseala kaitse-eesmärk on EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud
elupaigatüüpide - jõgede ja ojade (3260), lamminiitude (6450), puisniitude (6530*), vanade
loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute
(9050) ning lammi- ja lodumetsade (91E0), samuti II lisas nimetatud liigi - jõesilmu (Lampetra
fluviatilis) kaitse.56

51

Toolse looduskaitseala kaitse-eeskiri. Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 06.06.2005.a määrusega nr 117.
Elektrooniline Riigi Teataja: http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13134700
52

Keskkonnaregister: http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000516&mount=view

53

Letipea maastikukaitseala kaitse-eeskiri. Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 30.05.2000.a määrusega nr 171.
Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13130134
54

Keskkonnaregister: http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?reg_kood=KLO1000273&mount=view

55

Mahu-Rannametsa looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri. Vastu võetud Vabariigi Valitsuse
28.02.2006.a määrusega nr 56. Elektrooniline Riigi Teataja:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13131676
56

Padaoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri. Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 11.07.2005.a määrusega nr 172.
Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=921886
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Kaitsealused pargid ja puistud on kaitseala eriliik. Planeeringualal asuvad kaitsealused
pargid ja puistud on toodud tabelis 6-6.
Tabel 6-6. Kaitsealused pargid ja puistud planeeringualal. Allikas: Keskkonnaregister
RegistriNimetus
kood*
KLO1200419 Palmse park ja
parkmets
KLO1200421 Sagadi park
PLO1000183 Vihula park
KLO1200423 Vihula park
parkmetsaga
PLO1000172 Toolse park
KLO1200319 Toolse park

Asukoht (vald/linn – küla)
Vihula – Võsupere,
Metsanurga, Muike, Palmse
Vihula – Tepelvälja,
Kakuvälja, Lauli, Sagadi
Vihula – Vihula
Vihula – Vihula

Pindala,
ha
278,4
10,0
9,3
41,8

Vihula – Toolse
Vihula – Toolse

2,0
1,8

KLO1200342 Kunda linna
park
PLO1000154 Kunda
linnapark
KLO1200006 Kunda end.
mõisa põlispuude grupp
PLO1000155 Kunda mõisa
põlispuud
PLO1000160 Malla mõisa
park
KLO1200353 Malla park

Kunda linn

10,5

Kunda linn

10,0

Viru-Nigula – Kunda küla

30,8

Viru-Nigula – Linnuse

15,6

Viru-Nigula – Malla

7,5

Viru-Nigula – Malla

6,6

PLO1000181 Vasta mõisa
park
KLO1200326 Vasta park

Viru-Nigula – Vasta

3,1

Viru-Nigula – Vasta

2,2

Märkused
uuendamata eeskirjaga
park Lahemaa RP-s
uuendamata eeskirjaga
park Lahemaa RP-s
uuendamata eeskirjaga
park
uuendamata eeskirjaga
park
uuendamata eeskirjaga
park

uuendamata eeskirjaga
park

uuendamata eeskirjaga
park

* Keskkonnaregistris esitatud registrikoodidega objektid, mis algavad PLO..., tähistavad muutmisel olevate
välispiiridega kaitsealuseid parke ja puistuid (planeeritav objekt). Tegemist on Vabariigi Valitsuse määruse
eelnõu „Lääne-Virumaa kaitsealuste parkide ja puistute piirid“ järgsete parkide ja puistute nimede- ja piiridega.

Planeeringualal paiknevad kaitsealad on kantud planeeringu joonisele.
6.2.13.2.

Hoiualad

Hoiuala on elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille säilimise tagamiseks
hinnatakse kavandatavate tegevuste mõju ja keelatakse ala soodsat seisundit kahjustavad
tegevused.57 Planeeringualal asuvad hoiualad on toodud tabelis 6-7.

57

Looduskaitseseadus, § 4 lg 3. Elektrooniline Riigi Teataja: http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13197318
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Tabel 6-7. Planeeringualal asuvad hoiualad. Allikas: Keskkonnaregister
Registrikood

Nimetus

Asukoht (vald –
küla)
Vihula – Rutja,
Eisma

Pindala,
ha
0,8

KLO2000062

Järveoja
hoiuala

KLO2000063

Kunda
jõe
hoiuala

Viru-Nigula –
Siberi ja
Linnuse küla;
Kunda linn;
Rägavere ja
Sõmeru vald

37*

KLO2000140

Pada jõe
hoiuala

Viru-Nigula –
Pärna, Koila,
Pada, Mahu,
Unukse,
Aasukalda küla;
Ida-Virumaa,
Aseri vald

13,9

Kaitse-eesmärk
EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas
nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade
(3260) kaitse
EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas
nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade
(3260) – kaitse ning II lisas nimetatud liikide
– hariliku võldase (Cottus gobio), hariliku
hingi (Cobitis taenia), lõhe (Salmo salar) ja
paksuseinalise jõekarbi (Unio crassus) –
elupaikade kaitse
EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas
nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja ojade
(3260) kaitse ning II lisas nimetatud liigi –
jõesilmu (Lampetra fluviatilis) elupaiga
kaitse

* Pindala hõlmab ka väljapoole planeeringuala jääva osa

Planeeringualal paiknevad hoiualad on kantud planeeringu joonisele.
6.2.13.3.

Kaitsealused liigid

Kaitsealuste liikide leiukohti on planeeringualal asuvate omavalitsuste territooriumidel
Keskkonnaregistri andmetel registreeritud järgmiselt:
6.2.13.4.

Vihula vallas 285 leiukohta;
Kunda linnas 4 leiukohta;
Viru-Nigula vallas 73 leiukohta.
Püsielupaigad

Püsielupaik on väljaspool kaitseala või selle piiranguvööndis asuv piiritletud ja erinõuete
kohaselt kasutatav: 1) kaitsealuse looma sigimisala või muu perioodilise koondumise paik; 2)
kaitsealuse taime või seene looduslik kasvukoht; 3) lõhe või jõesilmu kudemispaik; 4)
pruunkaru talvitumispaik; 5) jõevähi looduslik elupaik; 6) mägra rohkem kui kümne
suudmega urulinnak.58
Planeeringualal asuvate kaitsealuste liikide püsielupaigad on toodud tabelis 6-8.

58

Looduskaitseseadus, § 4 lg 5; Elektrooniline Riigi Teataja:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13197318
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Tabel 6-8. Kaitsealuste liikide püsielupaigad planeeringualal. Allikas: Keskkonnaregister
Registrikood
KLO3000617
KLO3001045
KLO3000851
KLO3000684
KLO3000630

KLO3001030

6.2.13.5.

Objekti nimetus
Andi metsise
püsielupaik
Eisma merikotka
püsielupaik
Koolimäe merikotka
püsielupaik
Toolse kanakulli
püsielupaik
Vila metsise
püsielupaik
Simunamäe merikotka
püsielupaik

Asukoht
Vihula vald

Vööndid
piirangu- ja
sihtkaitsevöönd
sihtkaitsevöönd

Pindala, ha
729,7

Vihula vald, Koolimäe
küla
Vihula vald, Toolse küla

sihtkaitsevöönd

10,2

sihtkaitsevöönd

15,5

Vihula vald, Vila küla
(jääb osaliselt
planeeringualast välja)
Viru-Nigula vald,
Simunamäe küla

piirangu- ja
sihtkaitsevöönd

453,3

sihtkaitsevöönd

12,5

Vihula vald, Eisma küla

12,5

Kaitstavad looduse üksikobjektid

Kaitstav looduse üksikobjekt on teadusliku, esteetilise või ajaloolis-kultuurilise väärtusega
elus või eluta loodusobjekt, nagu puu, allikas, rändrahn, juga, kärestik, pank, astang, paljand,
koobas, karst või nende rühm, mida kaitstakse looduskaitseseaduse alusel.59
Planeeringualal paiknevad kaitstavad looduse üksikobjektid on toodud lisas 1e.
6.2.14. Natura 2000 alad
Natura-alad jagunevad linnualadeks ja loodusaladeks. Loodusalad jagunevad omakorda
kaitsealadeks (rahvuspargid, looduskaitsealad, maastikukaitsealad), hoiualadeks ja
püsielupaikadeks – vt ka pt 6.2.13.
Planeeringualal paiknevate Euroopa Liidu kaitselade võrgustiku Natura 2000 linnu- ja
loodusalade põhiandmed ning nende alade kaitse-eesmärgid on toodud lisas 1f. Nimetatud
alad on kantud planeeringu joonisele.
Natura 2000 ala kaitse eesmärk määratakse kindlaks, lähtudes ala tähtsusest EÜ Nõukogu
direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest I lisas nimetatud linnuliikide või selles
nimetamata rändlinnuliikide või EÜ Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade
ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest I lisas nimetatud looduslike või
poollooduslike elupaigatüüpide või II lisas nimetatud liikide soodsa seisundi säilitamise või
taastamise jaoks, samuti lähtudes Natura 2000 võrgustiku terviklikkuse saavutamise
vajadusest ning silmas pidades ala degradeerumis- ja hävimisohtu.60

59

Looduskaitseseadus, § 4 lg 6; Elektrooniline Riigi Teataja:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13197318
60

Looduskaitseseadus, § 70. Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13197318
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6.2.15. Vääriselupaigad
Vääriselupaik (VEP) on kuni seitsme hektari suuruse pindalaga kaitset vajav ala väljaspool
kaitstavat loodusobjekti, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide
esinemise tõenäosus on suur.61
VEP-e on planeeringualal
registreeritud järgmiselt:
-

6.3.

paiknevates

omavalitsustes

Keskkonnaregistri

andmetel

Vihula vallas 213;
Kunda linnas 8;
Viru-Nigula vallas 34.

Tehiskeskkond

6.3.1. Infrastruktuur
6.3.1.1.

Teedevõrk

Planeeringala teedevõrk koosneb riigi tugimaanteedest, riigi kõrvalmaanteedest ja kohalikest
teedest. Planeeringuala piirneb kaguosas riigi põhimaanteega nr 1 (Tallinn-Narva; E-20)
lõigus Padaorust kuni maakonna piirini.
Planeeringuala läbib EuroVelo tähistatud jalgrattamarsruut: (Vihasoo) > Palmse, Võsu, Vergi,
Altja, Käsmu, Sagadi, Vainupea, Toolse, Kunda, Viru-Nigula > (Kalvi).
Teedevõrk on kantud planeeringu joonisele.
6.3.1.2.

Sadamad

Veeteede Ameti andmetel on 2009.a juuni seisuga riiklikku sadamaregistrisse kantud kaks
Lääne-Virumaa sadamat: Kunda sadam ja Vergi sadam. Puudub täpne vastus, kui palju on
Lääne-Virumaal tegelikult sadamaid (vt lisa 1g).62 Infot sadamate kohta (asukoht, seisukord,
omanik jne) on kaardistanud keskkonnateenistus Viru-Peipsi veemajanduskava koostamise
käigus (vt joonis 6-9).
Maavalitsuse andmetel on maakonna väikesadamad: Altja, Eisma, Eru, Karepa, Mustoja,
Rutja, Toolse, Pedassaare, Vergi, Vainupea, Käsmu, Võsu, Mahu. Väikesadamatest on
arengukava olemas Eisma, Vergi ja Eru sadamal. Teiste sadamate tegevus piirdub kohalike
kalurite tegevusega. Maakonna väikesadamad (v.a Vergi) on tehniliselt amortiseerunud, ilma
korralike navigatsioonimärkide ning rannaehitisteta.63

61

Metsaseadus, § 23 lg 1. Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13119089

62

Allikas:
http://www.virumaa.info/static/files/058/cdocuments_and_settingshilje_pakkanenmy_documentsar_2009sad
amad_2009.doc
63

Lääne-Viru maakonnaplaneering 2010+. Pt 6. Sadamad
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Joonis 6-9. Väljavõte Viru-Peipsi veemajanduskava sadamate kaardist. Allikas: Viru-Peipsi
veemajanduskava: http://www.envir.ee/viru.peipsi/file/Joonis_21_Viru-Peipsi_sadamad.pdf
Vihula vallas asuvad väikesadamad on Vergi, Vainupea ja Eisma. Olemasolevad
väikesadamad (v.a Vergi) on tehniliselt amortiseerunud ja ilma korralike
navigatsioonimärkide ning rannaehitisteta. Väikesadamate funktsioon piirdub peamiselt
turismi ja kohalike kalurite tegevusega. Potentsiaalsed väikesadamakohad on Võsul ja
Käsmus, kus on olemas muul.64
Viru-Nigula vallas asuvat Mahu väikesadamat kasutavad praegu kohalikud kalurid. Vald
plaanib Mahu sadamast kujundada moodsa jahisadama. Sadam on plaanitud
rekonstrueerida praegusel kohal. Algatatud on Mahu väikesadama rekonstrueerimise
keskkonnamõju hindamine.65
Kunda sadam 66
Kunda sadam on AS-i Kunda Nordic Tsement omandis. Sadama garanteeritud sügavus on
sõltuvalt kaist kuni 9,5 meetrit ning seal on võimalik töödelda kuni 12 000-tonnise
kandevõimega aluseid. Sadama territoorium on 14 ha. Kunda sadama akvatooriumi piirid on
kinnitatud Vabariigi Valitsuse 27.07.1999.a määrusega nr 232.67
Töötavad vedelkaupade- ja kuivlastiterminaal, lisaks Estonian Cell-i toodangu väljaveoks.
Valmimas on ca 5000 m2 suurune angaar ilmastikutundlikele lastidele. Töö toimub 24 tundi
päevas puhkepäevadeta.
2008.a oli sadama kaubakäive 1,57 mln tonni, 2007.a 1,74 mln tonni. Sadamat külastas 2008.
aastal 624 kaubalaeva, 2007. aastal 603 kaubalaeva. Suurimad sadama kliendid on
ümarpuidu ja teiste puidutoodete eksportijad. Tähtsamad ekspordiartiklid on paberipuu,
puiduhake, saepurugraanul ja turvas ning impordiartiklid killustik ja saepalk. Kunda Nordic
64

Vihula valla arengukava aastani 2011, pt 1.1.9.2

65

Allikas:
http://www.virumaa.info/static/files/058/cdocuments_and_settingshilje_pakkanenmy_documentsar_2009sad
amad_2009.doc
66

AS Kunda Nordic Tsement kodulehekülg:
http://www.heidelbergcement.com/ee/et/kunda/kunda_sadam/index.htm ; Kunda linna kodulehekülg:
http://www.kunda.ee/index.php?page=276
67

Elektrooniline Riigi Teataja: http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=26023
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Tsement kasutab sadamat tsemendi ja tsemendiklinkri ning tsemendi tootmiseks vajaliku
kipsi ja tahkekütuse impordiks.

Foto 6-1. Kunda sadam. Allikas:
http://www.heidelbergcement.com/ee/et/kunda/kunda_sadam/asukoht/sadam.htm
Vergi sadam 68
Vergi sadam asub Vergi poolsaare idarannikul, Vergi neeme ja seda tammiga ühendava saare
varjus asuvas abajas. Madal rannik sadama lähiümbruses on metsane ja ääristatud kuni 1
meremiili laiuse rannamadalaga. Sadamasse saavad siseneda alused süvisega kuni 3 m.
Veesügavus kai ääres 2,5-3 m. Sadamateenused: mageda vee punkerdamine, elektrikilbid
kail, prügi vastuvõtt, kütusetankla. Sadamas pakutakse ujuvvahendite hoiustamisvõimalust,
laevade puhastusteenust, majutust, toitlustust jms.

Foto 6-2. Vergi sadam. Allikas: Vergi sadama kodulehekülg:
http://www.vergiport.eu/index.php?go=sadam
Planeeringu joonisele on kantud Kunda sadama (kaubasadama) ja väikesadamate asukohad.

68

Vergi sadama kodulehekülg: http://www.vergiport.eu/index.php?go=sadam
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6.3.1.3.

Tuulepargid

Planeeringualale jääb kaks tuulepargi ala: olemasolev Viru-Nigula tuulepark (osaliselt) ja
kavandatud Ojaküla tuulepark.
Viru-Nigula tuulepark 69
Tuulepark asub Viru-Nigula vallas Tüükri külas
Tallinn-Narva maantee ääres, 6 km Soome lahe
rannikust, 60 m kõrgusel merepinnast avatud
platool (vt joonis 6-10).
Tuulepark koosneb 8 tuulegeneraatorist, igaüks
võimsusega 3 MW. Tuulepargi aastaseks
toodanguks on prognoositud 64 GWh.

Joonis 6-10. Viru-Nigula tuulepargi asukohaskeem. Allikas: OÜ Nelja Energia koduleht:
http://www.4energia.ee/index.php/article/viru-nigula
Ojaküla tuulepark

Joonis 6-11. Ojaküla tuulepark. Väljavõte detailplaneeringu joonisest.
Kavandatud tuulepark asub Viru-Nigula vallas Ojaküla külas (Kunda linnast lõunas) – vt joonis
6-11). Detailplaneeringuga 70 (kehtestatud Viru-Nigula Vallavolikogu 24.09.2009.a määrusega

69

Allikas: OÜ Nelja Energia koduleht: http://www.4energia.ee/index.php/article/viru-nigula

70

Allikas: Hendrikson ja Ko: http://www.hendrikson.ee/files/Viru_Nigula_tuulikupark/Ojakyla_seletuskiri.pdf
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nr 24) on kavandatud 3 elektrituulikut ja vajalik infrastruktuur. Detailplaneeringule on
koostatud KSH.71
6.3.2. Olemasolevad ja kavandatavad elamualad
Planeeringu koostamise aluseks on planeeringuala kohalike omavalitsuste üldplaneeringutes
määratud elamualad. Täiendavaid uusi elamualasid planeeringualale ei kavandata.
Elamualad on planeeringu joonisel hõlmatud asustuse arengualade koosseisu.
6.3.3. Tootmispiirkonnad
Tootmispiirkonnad planeeringualal asuvad valdavalt Kunda linnas ja selle lähiümbruses (ViruNigula vallas). Tootmise tarbeks on olemas maa-ala ka Palmse külje all, mida käesoleva
planeeringuga on mõnevõrra laiendatud.
6.3.4. Maardlad
Planeeringualal paiknevate maardlate andmed on toodud lisas 1h. Maardlate piirid on
kantud maakonnaplaneeringu joonisele.
Maavarade kaevandamist Vihula valla territooriumil ametlikult ei toimu.72
6.3.5. Riigikaitselised objektid
Rutja õppeväljak
Rutja õppeväljak (kinnistu pindala 199,19 ha, sh metsamaad 175,10 ha, sihtotstarve 100%
riigikaitsemaa; endine nõukogude sõjaväelennuväli) on Kaitseliidu Viru maleva põhiline
harjutusväljak. Ala kasutatakse taktikaliseks ja laskeväljaõppeks. Seal asuvad lasketiirud (100
m, 300 m, püstolitiir), lisaks kaitserajatisi ja hooneid. Ca 2,5 km pikkune betoonkattega
maandumisrada on kasutatav ka lennukitele (piloodi vastutusel).73
Vihula Vallavalitsus on 09.02.2009.a korraldusega nr 52 väljastanud projekteerimistingimused Kaitseliidule lasketiiru projekteerimiseks Rutja õppeväljakule, milles on märgitud,
et KMH vajalikkus otsustatakse pärast eskiisprojekti esitamist vallavalitsusele.
Rutja ja Letipea merele orienteeritud laskeväljad (kavandatavad)
Kavandatavad asukohad on valitud arendusprogrammi ÕSMAAP (vt pt 4.8.2) käigus.
Vastavalt kaitseväe väljaõppekavale toimuvad harjutused kaks korda aastas 3-5 päeva
korraga ning liikumispiirangud valitavates piirkondades kehtivad ainult harjutuste läbiviimise
ajal ehk kokku maksimaalselt 10 päeva aastas. Statsionaarseid ehitisi harjutusaladele plaanis
rajada ei ole, välja arvatud juhul, kui vajalik harjutuste jälgimiseks ja ohutuse tagamiseks
linnuvaatlustorniga sarnase vaatetorni rajamine.74

71

Allikas: Hendrikson ja Ko: http://www.hendrikson.ee/files/Viru_Nigula_tuulikupark/ViruNigula%20Ojak%fcla%20tuulepargi%20KSH%20aruanne%20-%20V%c4LJATR%dcKK%2005.02.09.pdf
72

Vihula valla arengukava aastani 2011, pt 1.1.5.1. Loodusvarad

73

Allikad: Kaitseliidu Viru maleva koduleht: http://www.virumalev.ee/kl/?page_id=570 ; Maa-amet

74

Kaitseministeeriumi 06.08.2009.a kiri nr 12.4-2.1/3096 (vt KSH programmi lisa 5f1)
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Programmi käigus on läbi viidud kavandatavate laskeväljade keskkonnamõju hindamine.
Arendusprogrammi ja selle KSH materjalid on leitavad Kaitseministeeriumi kodulehel.75

6.4.

Sotsiaalmajanduslik ja kultuuriline keskkond

6.4.1. Rahvastik
Põhiosas on Lääne-Viru maakonnas tegemist maarahvastikuga (56%), kuid see tendents on
mööduv, oluliselt on kasvama hakanud linnad ja keskasulad, seega toimub linnastumine.
Paralleelselt linnastumisega on saanud valdavaks pendelränne (pendeldaja – oma elukohast
õppimis- või töökohta regulaarselt liikuja). Linnastumine toimub majanduslik-sotsiaalse
olukorra muutumise tulemusel. Tuleviku prognoose selles protsessis on kahte liiki: esiteks
veelgi suurem tung linnalistesse asulatesse ja teiseks inimeste väärtushinnangute muutmise
tulemusel suund maale (puhas keskkond, rahulik jne).
Lääne-Virumaa rahvastiku vanusstruktuur on ühtlane, mis näitab stabiilsust, kuigi
domineerivaks saab olema vananev rahvastik. Toimub tööealise elanikkonna noorenemine,
kuid seejuures toimub hõivekoormuse (töötavate ja ülalpeetavate inimeste arvuline suhe)
suurenemine (ülalpeetavaid rohkem kui töötavaid). Sellest tulenevalt suurenevad tulevikus
investeeringud elamumajanduse-, hoolekande- ja tervishoiusüsteemi kohandamiseks
vanuritele veelgi.76
Teemaplaneeringus „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015” toodud andmetel on
planeeringuala rahvastiku arvukuse trend planeeringualal valdavalt positiivne (vt joonis
6-12).

Joonis 6-12. Rahvastiku trendid aastani 2015 kantide kaupa. Väljavõte teemaplaneeringust
„Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015”
6.4.2. Tervist mõjutavad tegurid
Käesolevas peatükis käsitletakse inimeste tervist mõjutavate faktoritena keskkonnatervise
valdkonda, mis on osaliselt suunatav ruumilise planeerimise kaudu. Ei käsitleta tervist

75

Vt: http://www.kmin.ee/?op=body&id=443

76

Lääne-Viru maakonnaplaneering 2010+, pt 1.5. Rahvastik
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mõjutavaid faktoreid, mis olenevad inimeste tervisekäitumisest, eluviisist, pärilikest
eeldustest jms.
6.4.2.1.

Joogivee kvaliteet

Terviseameti 2008.a andmetel ei vastanud veekvaliteet valdavas osas planeeringuala
ühisveevärkides kehtestatud nõuetele (vt lisa 1i). Mittevastavused seisnesid peamiselt raua
(Fe), mangaani (Mn) ja ammooniumi (NH4) sisalduse ületamises. Radioloogiliste näitajate
ületamine tuvastati Kunda linna veevärgi vees.
Terviseamet teostab regulaarset järelevalvet veevärkide joogivee kontrolli kava ja selle
täitmise üle.
Paljusid maapiirkondi ja suvilarajoone, aga ka linnalähipiirkondi ei varustata joogiveega ühtse
veetrassi kaudu, vaid kasutusel on salvkaevud ehk šahtkaevud, pumbakaevud (või madalad
puurkaevud) ja sügavad puurkaevud. Salv- ja pumbakaeve esineb kõikjal, kus pinnakatte
setete veeandvus on piisav nende rajamiseks. Need kaevud pärinevad põhiliselt eelmise
sajandi algus- ja keskperioodist. Viimastel aastatel on hakatud rohkem rajama puurkaeve.
Kaevu asukoht peaks olema ümbrusest kõrgemal, kuid igal juhul peavad kõikvõimalikud
reostusallikad olema kaevust võimalikult kaugel. Enamus salvkaevusid on maapinnalt lähtuva
reostuse eest kaitsmata. Väga sobivad maa-asulate veevarustuses on aastate jooksul olnud
pumbakaevud, kus vesi saadakse maasse puuritud või mehaaniliselt maasse taotud toru
kaudu, mis on täiesti kinnine ega võimalda reostusel tungida maapinnast torru ja selle kaudu
põhjaveekihtidesse. Tavaliselt on need kaevud mõnekümne meetri sügavused. Sama
põhimõte kehtib ka sügavate puurkaevude puhul.77
2001.-2003.a viisid Kiirguskeskus ja Geoloogiakeskus läbi uuringud radionukliidide osas, mille
tulemusena selgus, et kasutatavates kambrium-vendi (Cm-V) puurkaevude vees ületavad
suuremas osas radioloogilised näitajad joogivee kvaliteedinõuetega määratud efektiivdoosi
(Ra-226, Ra-228) normi, mis on 0,10 mSv/a. Kunda linnas ületab efektiivdoos normi 0,9
mSv/a. Nõuetele vastavad radionukliidide sisalduse suhtes Vihula kooli ja Võsu veevärkide
vesi. Laboratoorselt ei ole uuritud Vihula küla veevärki.78
6.4.2.2.

Suplusvee kvaliteet 79

2009.a lõpuks on planeeringualal (Lääne-Virumaal) ametlikud supluskohad mere ääres Võsu,
Karepa ja Kunda. Supelrandade omanik või valdaja on valdavalt omavalitsus. Karepal
tegutseb suviti noortelaager ja seal on omanik Tallinna Huvikeskus „Kullo“ Karepa
Noortelaager. Suplushooaeg kestab ametlikult 1. juunist kuni 31.augustini. Eelmistel aastatel
on proove võetud suplushooaja jooksul iga 2 nädala tagant. Supluskoha omanik või valdaja
korraldab suplusvee seire vastavalt Terviseameti Ida talitusega kooskõlastatud
seirekalendrile. Suplusvee kvaliteeti hinnatakse kahe mikrobioloogilise indikaatornäitaja
alusel: soole enterokokkide ja Escherichia coli (E. coli) bakterite sisalduse alusel.
Suplusvee hindamine ja klassifitseerimine toimub vastavalt direktiivile 76/160/EMÜ:

77

Aino Kerde. Kui joogivesi tuleb kaevust. Terviseamet:
http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/erakaevuvesi.html
78

Info Terviseameti Ida piirkonna juhtivinspektor Sirje Nõmtak, 22.03.2010.a e-kiri

79

Info Terviseameti Ida piirkonna juhtivinspektor Sirje Nõmtak, 22.03.2010.a e-kiri
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väga hea vee kvaliteet: vastab kõigile nõuetele (nii suplusvee EL direktiivi
kohustuslikele ja soovituslikele kui ka Eesti VV määruse nõuetele)
hea vee kvaliteet: vastab EL direktiivi kohustuslikele ning Eesti VV määruse nõuetele,
kuid mitte EL direktiivi soovituslikele nõuetele
halb vee kvaliteet: ei vasta EL direktiivi ega Eesti VV määruse nõuetele
Tabel 6-9. Suplusvee kvaliteet planeeringuala ametlikes supluskohtades aastatel 2005-2009.
Allikas: Terviseamet
Supluskoht / Aasta

2005

2006

2007

2008

2009

Võsu rand
Kunda rand
Karepa rand
Kunda rannas on viimastel aastatel suvel vähemalt korra tuvastatud mikrobioloogiliste
näitajate ületamine. Kuna määrus lubab võtta asendusproovi, mis on olnud korras, siis see ei
ole tabelis 6-9 kajastatud. Reostuse põhjus on jäänud selgitamata. Aastatel 2002-2006 oli
Võsu rand sinilipurand. Kahjuks on Eestis praegu sinilipu liikumine peatunud ning
supelrandade sinilipuga tunnustamist ei toimu.
Ülaltoodud randades võib esineda lühiajalist reostust, mille puhul on mikrobioloogiliste
näitajate piirväärtuste lühiajaline ületamine, kuid mis ei mõjuta suplusvee kvaliteeti kauem
kui 72 tundi. Lühiajalist reostust võib esineda ainult juhtudel, mis võib olla põhjustatud mõne
potentsiaalse reostusallika (nt reoveepuhasti, Kunda sadam) avariist
või
ilmastikutingimustest, näiteks:
-

väga ilusate ilmade korral, kui suplejate arv kasvab oluliselt, võib fekaalsete bakterite
sisaldus vees suureneda;
pikaajalise vihmaperioodi korral voolab suplusvette palju pinnavett, mis toob kaasa ka
mikroorganisme;
äikesetormid ja tugev tuul võivad keerutada üles põhjasetteid, mis suurendavad vee
hägusust. Samuti põhjast üles uhutud pinnasega võib vette sattuda ka seal olnud
toitaineosakesi

6.4.2.3.

Müra

Tervisekaitsetalituse Lääne-Virumaa osakonnale saabus 2009.a avaldus Kunda linna elanikult
seoses liiklusmüraga. Laekunud avaldus liiklusmüra kohta oli Tervisekaitsetalituse hinnangul
põhjendatud. Osakonna järelepärimisele vastas Kunda Linnavalitsus, et probleemi
lahendamiseks on kaebuse esitajale pakutud elamispinda Kundas teises linnaosas, kuid
elanik keeldus sellest. Kunda linn on otsinud võimalikke projekte tee renoveerimise
rahastamiseks. Oktoobris 2008 esitati taotlus EAS-le. Taotluse eelprojekt kiideti heaks, kuid
alates 22.01.2009.a on meetmete taotluste vastuvõtt kuni käesoleva aasta teise pooleni
peatatud.80

80

Füüsikaliste ohutegurite järelevalve 2009 aastal. Terviseameti kodulehekülg:
http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Keskkonnatervis/fyysikalised_tegurid/Fuusikaliste_ohutegurite_jare
levalve_2009.pdf
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Aastatel 2005-2008 esines üksikuid põhjendatud kaebusi seoses kõrgenenud müratasemega
hoonetes või seoses meelelahutuskohtadega (Võsul).81
6.4.2.4.

Elektromagnetkiirgus kõrgepingeliinidest

Kõrgepingeliinide võimaliku mõju kohta piirkonnas Terviseametile kaebusi esitatud ei ole,
samuti pole teostatud elektromagnetkiirguse mõõtmisi.82
6.4.3. Teenuste kättesaadavus
Teenuste kättesaadavust käsitleb 2009.a koostatud Lääne-Viru maakonna sotsiaalse
infrastruktuuri teemaplaneering. Olemasolevad ja kavandatavad teenused Lääne-Virumaa
kantides on kirjeldatud ka teemaplaneeringu kaartidel.83 Planeeringu üldeesmärgiks on
maakonnaplaneeringu täpsustamine, et tagada Lääne-Viru maakonna elanike põhivajaduste
rahuldamine igapäevaste sotsiaalteenuste kättesaadavuse näol. Planeeringu konkreetne
eesmärk on soovituste kujul otstarbekamate lahenduste leidmine teenuste kättesaadavuse
tagamiseks erinevatele tüüpidele maakonna piirkondadele (kantidele) – vt ka pt 4.6.
Teemaplaneeringu metoodika kohaselt on probleemsetena käsitletavad need kandid, mille
puhul :
- on täheldatud selged vajakajäämised teenuste kättesaadavuse osas,
- rahvastikusuundumused võivad põhjustada muutusi teenindusobjektide paigutuses ja
seega ka teenuste kättesaadavuse osas.
Planeeringuala ääremaalised kandid on Ilumäe, Vihula, Karepa ja Malla – kandid, mida juba
pikaajalise suundumusena on aastakümneid iseloomustanud ääremaastumine: pidevalt
vähenev elanike arv, praktiliselt puuduvad töökohad ja sotsiaalse infrastruktuuri objektid,
hõredad ühendusvõimalused. Olulisi drastilisi muudatusi elanike arvukuses ega ka
ettevõtluskeskkonnas pole ette näha. See tähendab, et ka sotsiaal-majanduslikku baasi
kohapealse tugeva sotsiaalse infrastruktuuri rajamiseks ei ole.
Maalised kandid planeeringualal on Käsmu, Vergi, Sagadi ja Palmse – kandid, millele on
samuti iseloomulikud negatiivsed rahvastikusuundumused ning majandusliku ja sotsiaalse
baasi nõrgenemine. Eelkõige on aga need muudatused seotud lähimineviku ehk 90-ndate
aastate sotsiaal-majandusliku olukorra muudatustega Eesti ühiskonnas. Seega on need
muutused olnud teravamad ja kiiremad võrreldes ääremaiste kantidega, muutuste erisused
maaliste kantides omavahel võivad olla suhtelised suured, aga kuna muutustele eelnev
sotsiaalmajanduslik baas oli tugevam kui ääremaistes piirkondades, siis sotsiaalse
infrastruktuuri objektide ja ettevõtluskeskkonna säilimine on olnud suurem. Tuleviku
suundumused tõenäoliselt olulisi positiivseid murranguid ei luba eeldada, samas säilinud
tugevam infrastruktuur ja ka kogukond võimaldab (sõltuvalt kandist) paremini olemasolevaid
sotsiaalseid teenuseid kohapeal säilitada.

81

Info Terviseameti Ida piirkonna juhtivinspektor Sirje Nõmtak, 22.03.2010.a e-kiri

82

Info Terviseameti Ida piirkonna juhtivinspektor Sirje Nõmtak, 22.03.2010.a e-kiri

83

Teemaplaneeringu seletuskiri: http://www.l-virumv.ee/sots/Seletuskiri%20ja%20kaardid/Seletuskiri.pdf;
Olemasolevate teenuste kaart: http://www.lvirumv.ee/sots/Seletuskiri%20ja%20kaardid/Olemasolevad%20_teenused.pdf; planeeringulahenduse
koondkaart: http://www.l-virumv.ee/sots/Seletuskiri%20ja%20kaardid/Koondkaart.pdf
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Saareliste kantide esindaja planeeringualal on Karepa. Tegemist on maismaasaarelise
kandiga, mis eelkõige geograafilise asukoha ning maastikulise liigestatuse tõttu, millega
tavapäraselt kaasneb suur territoorium ja hõre asustus, on isoleeritud lähematest
keskustest. Isoleeritus tähendab ka ajaliselt ning sageduselt halvemaid transpordiühendusi.
Isoleeritus on kaasa toonud reeglina ka negatiivsed suundumused rahvastikuprotsessides ja
ettevõtluskeskkonna arengus.
Linnalähedane kant on Kunda – suurema keskuse lähedane kant, mida reeglina
iseloomustavad säilinud ja isegi kasvav atraktiivsus elukohana, kuid töökohtade ja ka
teenuste tarbimise koondumine lähimasse linna; teenuse tarbimine töökoha lähedal võib
tähendada kandisiseste olmeteenuste (esmatarbekauplused, apteegid, pangateenus jne)
säilitamise keerukust, mis omakorda paneb raskesse olukorda need kandi elanikud, kelle
töökoht on nimetatud kandis või kes on vähem mobiilsemad (vanurid). Linnalähedased
kandid, kus traditsiooniliselt on puudunud tugev sotsiaalne või majanduslik keskus on
reeglina oma lähedase linnaga kas väga hõredalt ühistranspordiga ühendatud või puudub
korraldatud ühendus üldse, mis omakorda seab kandi elanikud, kellel on piiratud võimalused
oma mobiilisuse tagamiseks, tingimustesse, kus on vaatamata vahemaalisele lähedusele
sotsiaalseid teenuseid lähilinnast ikkagi keeruline tarbida.
Keskuskandid/keskused. Keskusasulad on enamasti ajalooliselt välja kujunenud asulad, kuhu
on koondunud enamus igapäevastest teenustest. Planeeringuala keskusasulateks on
vallakeskused ja Kunda linn. Keskusasulad on teeninduskeskuseks teistele kantidele. Seal
peavad olema tagatud (lubatud erisustega) teemaplaneeringus käsitletud esmatasandi
teenused.
Keskused, tagamaaga üle 2 kandi:
- Võsu alevik – tagamaa: Võsu kant, Käsmu kant, Võhma kant, Palmse kant,
Sagadi kant, Vergi kant;
- Kunda linn – tagamaa: Karepa kant, Malla kant, Kunda kant
Keskus, mis teenindab ainult ühte kanti:
- Viru-Nigula alevik – tagamaa: Viru-Nigula kant
Ühistranspordi suhtes erandolukorras olevad kandid:
- ühistranspordi teenuse kättesaadavus on halb – Karepa kant, Kunda kant;
- puudub otseühendus vallakeskusega – Karepa kant, Kunda kant;
- ei mahu kriteeriumi piiresse, kuna puudub ühendus maakonnakeskusega 2
korda päevas edasi tagasi – Karepa kant (ühendus maakonnakeskusega 3x
nädalas), Vergi kant (ühendus maakonnakeskusega 1x päevas).
Ühistranspordi (korraldatud transpordi) ühendus on teenus, mis on kõige olulisem vahend
sotsiaalsete teenuste tagamiseks igas kandis. Ühistranspordi probleemsus on väljendunud
eelkõige olemasoleva liinivõrgu (teatud kantide) bussiühenduste liiga pikkades intervallides
või väljumiste puudumistes mitte tippaegadel, mis raskendab aga näiteks kultuuri- ja
sporditeenuste kasutamist. Hetke suundumused (riiklike toetusvahendite ebapiisavus;
veohinda mõjutavate komponentide tõus; vähenev kasutajate arv) aga viivad olukorrani, kus
ka olemasolevat riiklikult toetavat liinivõrku on keeruline säilitada, rääkimata selle
tihendamisest ja laiendamisest. Ühenduste hõrenemine või halvenemine panevad suure
löögi alla sotsiaalsete teenuste kättesaadavuse kantides, kus nende olemasolu tagamine
kandisiseselt pole mõttekas.
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6.4.4. Kultuurimälestised ja pärandkultuuri objektid
Planeeringu koostamisel on arvestatud kultuurimälestiste registrisse kantud kaitsealuste
objektidega. Objektide asukohad on kantud planeeringu joonisele.
Maakonnaplaneeringu tasandil pärandkultuuri objekte ei käsitleta, sest tegemist on kohalike
väärtustega. Pärandkultuuri objektide käsitlemisest järgmiste tasandite planeeringutes vt pt
7.4.1.
6.4.5. Miljööväärtuslikud hoonestusalad
Vihula vallas on määratud miljööväärtuslik hoonestusala järgmistes asulates:
Sagadi küla, Tiigi küla, Karula küla, Vihula küla, Vatku küla, Tõugu küla, Võhma küla,
Ilumäe küla, Käsmu küla, Lobi küla, Lahe küla, Natturi küla, Pedassaare küla, Altja küla,
Mustoja küla, Vainupea küla, Eisma küla, Karepa küla, Palmse küla;
Vihula valla miljööväärtusega hoonestusalad on kehtestatud valla üldplaneeringu koosseisus.
Kunda linnas on planeeringutega (üld- ja/või detailplaneeringutega) määratavad
miljööväärtuslikud hoonestusalad ja nende piirid järgmised:
1) I tsemenditehase varemed, Jõe, Jaama, Tammiku ja Mere tänavad ning Kunda park
koos 1888 a. valminud direktori elamuga;
2) Koidu tänava ajalooline hoonetegrupp: 3 moonakatemaja ja nende vastas olev
kivimaja.
Kunda linna miljööväärtuslikud hoonestusalad on nimetatud Kunda linna ehitusmääruses
(Kunda Linnavolikogu 07.07.2009.a otsus nr 12) kui planeeringutega määratavad
miljööväärtuslikud hoonestusalad.
Viru-Nigula valla üldplaneeringuga valla territooriumil miljööväärtuslikke hoonestusalasid
määratud ei ole.
6.4.6. Miljööväärtusega alad
Teemaplaneeringus Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused on tehtud
ettepanek määrata miljööväärtusega aladeks muuhulgas:
1. Noonu (Vihula vald) – säilitada 97 ha suurune kuiva pärisaruniidu pärandkooslus;
taastada kiviaiad;
2. Selja küla (Viru-Nigula vald) – säilitada ja hooldada niiske looniidu pärandkooslus.
Miljööväärtusega alad on kantud planeeringu joonisele.
6.4.7. Kõrge puhkeväärtusega alad 84
Planeeringuala väärtuslikumad puhkealad (vt joonis 6-13) on seotud mere, rannamaastike,
mitmekesiste pinnavormide, metsade, järvede ja rabadega. Nimetatud puhkealad on
põhiosas kaetud rohelise võrgustiku või väärtuslike maastikega. Puhkealadeks nimetamine
tõstab veelgi nende piirkondade väärtust.

84

Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
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Joonis 6-13. Kõrge puhkeväärtusega alad rannikuala planeeringualal.
teemaplaneeringust „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”

Väljavõte
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7.
Maakonnaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneva
keskkonnamõju hindamine
Lääne-Viru maakonna üheks eesmärgiks on eristuda rohelise maakonnana. See eeldab, et ka
rannikuala maakonnaplaneeringus määratavad arengusuunad peaksid olema kooskõlas
nimetatud eesmärgiga, et ei tekiks vastuolu maakonna üldise arengu põhisuundadega.
Järgnevates peatükkides on toodud analüüs, kaalutlused ja hinnangud keskkonnamõju
strateegilisel hindamisel käsitletud valdkondade kaupa lähtudes rannikuala
maakonnaplaneeringus käsitletavatest teemadest.

7.1.

Mõju looduskeskkonnale

7.1.1. Maavarad
Maavara on looduslik kivim, setend, vedelik või gaas, mille omadused või mille lasundi
lasumistingimused vastavad maapõueseaduse § 9 lõike 1 alusel kehtestatud nõuetele või
uuringu tellija esitatud nõuetele ja mille lasund või selle osa on keskkonnaregistris arvele
võetud.85
Planeeringu koostamisel on arvestatud keskkonnaregistrisse kantud maardlate olemasoluga
planeeringualal (vt pt 6.3.4). Samuti on lähtutud maapõue kaitse põhinõuetest:86
(1) Maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tuleb tagada:
1)
2)
3)
4)

arvelevõetud maavara kaevandamisväärsena säilimine;
arvelevõetud maavaravaru kaevandamisväärsena säilimine;
juurdepääs maavaravarule;
kasutada antud maavaravaru optimaalne kasutamine.

(2) Keskkonnaministeerium võib lubada maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat
tegevust, kui kavandatav tegevus ei ole püsiva iseloomuga, välja arvatud käesoleva
paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul.
(3) Maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat püsiva iseloomuga tegevust võib
Keskkonnaministeerium lubada üksnes juhul, kui kavandatav tegevus ei halvenda
maavaravaru kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule juurdepääsu osas
olemasolevat olukorda.
Ülevaade maavarade perspektiivaladest planeeringualal (lisa 1b) on aruandesse lisatud
informatiivsetel eesmärkidel.
Lähtudes HELCOMi soovitustest on planeeringuala maismaaosal määratud 3 km laiune
vöönd rannajoonest, kus maavarade kaevandamine ei ole lubatav. Piirangu eesmärgiks on
rannikuala ja seal paiknevate rannamoodustiste säilimine ja kaitse.
Maardlate kasutamise võimaliku keskkonnamõju analüüs vt pt 7.2.5.
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Maapõueseadus, § 2 lg 2; Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13186989
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Maapõueseadus, § 62; Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13186989
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7.1.2. Põhjavesi
Planeeringualast suure osa hõlmab kaitsmata põhjaveega ala (vt pt 6.2.5). Peamiselt asuvad
kaitsmata alad klindipealses osas. Rannikuala maakonnaplaneeringus on need piirkonnad
valdavalt hajaasustuse arengualad, mis tähendab, et olulist survet ehitustegevuseks nendes
piirkondades ei kavandata. Valdavalt säilivad senised arengusuunad ja maakasutus.
Uute objektide kavandamisel ja olemasolevate ekspluateerimisel on vajalik arvestada
survetegurite ja nende mõjuga põhjaveekogumitele ning järgida veekaitsenõudeid kogu
planeeringuala ulatuses.
Survetegurite mõju põhjaveekogumitele 87
Olulisteks on survetegurid, mis üksi või koosmõjuna võivad viia põhjaveekogumi seisundi
halba veeklassi (vt tabel 7-1).
Tabel 7-1. Survetegurite nimekiri, mis ohustavad planeeringuala põhjaveekogumite seisundit.
Allikas: Viru alamvesikonna veemajanduskava
Olulised survetegurid

Väga tähtis / Tähtis / Vähem tähtis

Hajureostus, sh
Põllumajandustegevus

Tähtis survetegur maapinnalt esimesele põhjaveekogumile: SiluriOrdoviitsiumi ühendatud põhjaveekogum (9.2). Suurfarmide probleemiks
on vedelsõnniku nõuetele mittevastav käitlemine. Põllumajandustegevus
võib teistest surveteguritest sõltumata põhjustada ülalmainitud
põhjaveekogumite halva kvalitatiivse seisundi.

Kogumissüsteemidega
ühendamata
majapidamised

Vähem tähtis survetegur maapinnalt esimestele põhjaveekogumitele:
Siluri-Ordoviitsiumi ühendatud põhjaveekogumi Ida-Eesti alale (9.2). Mõju
piirdub tiheasustusaladega.

Maakasutus linnades

Vähem tähtis survetegur maapinnalt esimesele põhjaveekogumile (9.2).
Mõju piirdub tiheasustusaladega.

Punktreostus, sh
Lekked jäätmete
ladustuskohtadest
(prügilad,
põllumajandusjäätmed)

Vähem tähtis survetegur maapinnalt esimesele põhjaveekogumile: 9.2.

Kaevandusvete heited

Vähe tähtis survetegur Siluri-Ordoviitsiumi ühendatud põhjaveekogumi
Ida-Eesti (9.2) alal.

Heide pinnasesse,
immutamine

Tiheasustusaladel on heitvee immutamine keelatud, kuid küllalt palju
esineb nõude eiramisi rannikuäärsetes suvilapiirkondades.

Veevõtt, sh
Mitte IPPC ettevõtted

Vähem tähtis survetegur Kambriumi-Vendi Voronka (2) ja Gdovi (1)
põhjaveekogumitele.

Kaevanduste
veekõrvaldus

Siluri-Ordoviitsiumi ühendatud põhjaveekogumi Ida-Eesti (9.2) alal
töötavatest paekarjääridest on oluline veekõrvaldus Kunda Nordic
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Olulised survetegurid

Väga tähtis / Tähtis / Vähem tähtis
Tsement AS Aru-Lõuna karjäärist (25000 m3/d), kuid ei see ega ülejäänud
teised väiksemad töötavad pae-, liiva- ja turbakarjäärid ei põhjusta
põhjaveekogumite halba kvantitatiivset seisundit.

Merevee
sissetungimine, sh
Merevee mõju
põhjaveele

Tähtis potentsiaalne survetegur Kambriumi-Vendi Voronka (2) ja Gdovi (1)
põhjaveekogumites rannikualadel. Merevee mõju tänini fikseeritud pole.

Muu vee mõju
põhjaveele

Tähtis survetegur Kambriumi-Vendi Voronka (2) ja Gdovi (1) põhjaveekogumites. Kambriumi-Vendi Gdovi (1) põhjaveekogumi lamamiks
olevates aluskorrakivimites leidub kohati soolast vett. Veepideme
puudumise korral intensiivse veevõtuga piirkondades võib soolasem vesi
ohustada põhjaveekogumi praegust veekvaliteeti nn „hüdrogeoloogiliste
akende” alal. Kuna Kambriumi-Vendi Gdovi (1) põhjaveekogumi vee
soolsus on suurem kui Kambriumi-Vendi Voronka (2) põhjaveekogumis,
võib ka Gdovi põhjavesi avaldada mõju Voronka põhjaveekogumi
kvalitatiivsele seisundile olukorras, kui intensiivse veevõtu tõttu on
Voronka survepind madalamal kui Gdovi survepind.

Veemajanduskava järgi loetakse olulisteks hajureostusallikateks sellised, mis on
potentsiaalselt võimelised ise või koos mõne teise hajureostusallikaga põhjustama põhjavee
kvaliteedinormi ületamist enam kui 10% põhjaveekogumi pindalast või puuraukudest/
kaevudest/allikatest.
Põhjaveekogumitele olulise mõjuga hajureostusallikad on põllumajandus, linnastud ja
tööstusterritooriumid. Maakasutuse intensiivistumisel võib hajureostuse tagajärjel reostuda
Siluri-Ordoviitsiumi ühendatud põhjaveekogumi Ida-Eesti ala (9.2), sest selle kogumi
põhjavesi on reostuse eest suurtel aladel kaitsmata.
Tabel 7-2. Olulised põhjaveekogumeid ohustavad saasteained. Allikas: Viru alamvesikonna
veemajanduskava
Saasteaine

Sisaldus põhjavees

Orgaaniline
koormus

Kõikides põhjaveekogumites on keskmine PHT väiksem kui 5 mg/l O2, üle 5
mg/l KHT väärtusi on alla 10% põhjavee teabe punktidest.

NH4+ ja
NO3-

Kõikides põhjaveekogumites on keskmine NO3- sisaldus alla 30 mg/l, NH4+
sisaldus on aeroobses põhjavees alla 0,5 mg/l ja looduslikult anaeroobses
põhjavees alla 1,5 mg/l. Looduslikult anaeroobne veekeskkond prevaleerib
Eestis sügavamal kui 30 m veekihi sees. Vähemal kui 10% põhjavee teabe
punktidest esineb ületamisi vaadeldud lämmastikuühendite osas.

Ohtlikud
ained

Põhjaveekogumites ei ületa taimekaitsevahendite sisaldus 0,1 μg/l üheski
põhjavee teabe punktis (teavet on ebapiisavalt). Ülejäänud ohtlike ainete
piirnorme ületavaid sisaldusi on täheldatud reostuskollete vahetus ümbruses.

Planeeringuala põhjaveekogumite puhul on tegemist potentsiaalse ohuga seisundi
muutuseks kõigi punktreostusallikate koosmõju korral. Riikliku tähtsusega ohtlikke
jääkreostuskoldeid planeeringualal ei paikne. Punktreostusallikate summaarse mõju
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tagajärjel on potentsiaalselt ohustatud Siluri-Ordoviitsiumi ühendatud põhjaveekogumi IdaEesti ala (9.2). selle põhjaveekogumi põhjavesi on reostuse eest valdavalt kaitsmata.
Olulisteks põhjaveevõttudeks loetakse kõik veevõtud, mille kohta esitatakse veearuandlus
loa väljaandjale. Järgnev info põhineb 2003.a andmetel. Oluline põhjaveevõtt ohustab
Kambriumi-Vendi Gdovi (1) ja Kambriumi-Vendi Voronka (2) põhjaveekogumeid. KambriumiVendi Gdovi (1) ja Kambriumi-Vendi Voronka (2) põhjaveekogumist oli veevõtt 151 kaevuga
kokku 20 865 m3/d (valdavalt Ida-Virumaal). Veevõtt Kambriumi-Vendi Voronka (2)
põhjaveekogumist oli 7000 m3/d ja Kambriumi-Vendi Gdovi (1) põhjaveekogumist 14 000
m3/d. Põhjaveevõtt moodustab 60-80% põhjaveekogumite tegelikust põhjaveeressursist.
Ordoviitsiumi-Kambriumi (4) põhjaveekogumi seisundit veevõtt ei halvenda. Hajusat
veevõttu piiratakse veevaru kontrollarvudega. See on vajalik kõigi veekihi tarbijate huvide
kaitseks praegu ja tulevikus. Põhjaveevõtt moodustab 15-20% tegelikust põhjaveeressursist,
kehtivad veevarud võimaldavad võtta vett kolm korda rohkem.
Merevee sissetungi põhjaveekogumitesse pole täheldatud. See on võimalik KambriumiVendi Voronka (2) ja Kambriumi-Vendi Gdovi (1) põhjaveekogumites Põhja-Eesti
rannikuäärsetes veehaaretes. Kambriumi-Vendi Gdovi (1) põhjaveekogumi lamamiks
olevates aluskorrakivimites on põhjavesi soolane. Intensiivse veevõtuga piirkondades võib
soolasem vesi ohustada põhjaveekogumi praegust veekvaliteeti (nn „hüdrogeoloogiliste
akende” alal, kui aluskorra savikas murenemiskoorik ei isoleeri Kambriumi-Vendi
magedamaid veekihte). Kuna Kambriumi-Vendi Gdovi (1) põhjaveekogumi vee soolsus on
suurem kui Kambriumi- Vendi Voronka (2) põhjaveekogumis, võib Gdovi põhjavesi avaldada
mõju Voronka põhjaveekogumi kvalitatiivsele seisundile olukorras, kui intensiivse veevõtu
tõttu on Voronka survepind madalamal kui Gdovi survepind (praegu on see nii Jõhvis). Seni
pole täheldatud soolasema vee sissetungi Gdovi põhjaveekogumist Voronka
põhjaveekogumisse. Eelpool mainitud kaks põhjaveekogumit on potentsiaalselt ohustatud,
nende seisundit kontrollitakse vastavate seirekavade ja ka põhjaveemudelite arvutustega.
Põhjaveekogumite vett kasutatakse seni edasi, kuni seire informeerib soolase vee
sissetungist. Siis koostatakse vajalik meetmete kava (üleminek teistele veeallikatele, veevõtu
paiknemise ja intensiivsuse muudatused). Soolasema vee ilmumise esimestest ilmingutest
alates on 10-20 aastat aega vastumeetmete rakendamiseks.
Planeeringuala põhjaveekogumite puhul tuleb tähelepanu pöörata tihedamalt asustatud
aladele, vältimaks konkreetsete veehaarete reostumise riske. Ühegi põhjaveekogumi puhul
pole seisundi hinnangu muutus heast halvaks tõenäoline lähema 10 aasta jooksul. Samas
pole välistatud reostatud alade laienemine ja uute lokaalsete reostunud põhjaveega alade
teke. Kaitsmata põhjaveega aladel on võimalikud negatiivsed trendid ka veehaaretel.
7.1.3. Pinnavesi, voolu- ja seisuveekogude kaitse
Maakonnaplaneeringus kavandatud arengusuunad ei avalda negatiivset mõju
pinnaveekogude seisundile. Tegevuste edasisel kavandamisel tuleb järgida veekogude kaitse
nõudeid ning koostatud arengudokumente (veemajanduskavad, ÜVK arengukavad jms).
Alljärgnevalt on Viru alamvesikonna veemajanduskava põhjal välja toodud valdkonnad,
millele tuleb voolu- ja seisuveekogude veekvaliteedi tagamisel tähelepanu pöörata.
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Hinnang punktreostusallikatest pärineva reostuse kohta 88
Asumites, kus reoveepuhastid on rekonstrueerimata, on probleeme suublasse juhitava
heitvee nõutud reostusnäitajad saavutamisel. Mitmed puhastid (sh Viru-Nigula, Annikvere)
töötasid 2004. aasta veekasutusaruande põhjal halvasti. Mudakäitlus vajab kas täiustamist
või väljatöötamist kõigis piirkonna reoveepuhastites.
Suur probleem on sobivate ja piisava vooluhulgaga suublate vähesus. Seetõttu ei pruugi
miinimumnõuetele vastavalt puhastatud heitvee juhtimine suublasse kindlustada veekogu
head seisundit aastaks 2015. Eeskätt puudutab see Selja jõge (Rakvere linna reoveepuhasti
suubla). Teatud juhtudel suubla puudub, mistõttu väikestes asumites tuleb ka perspektiivis
rakendada (nõuetekohaselt puhastatud) heitvee juhtimist pinnasesse.
Heitveelaskudest on olulised eelkõige asulate ja tööstuste heitveelasud. Heitveelasu mõju
veekvaliteedile sõltub heitvee kogusest (asula elanike arvust, tööstuseettevõtte suurusest),
puhastuse tõhususest ja eesvoolu vooluhulgast. Kõige enam mõjutab reovesi jõgede
seisundit suvisel ja talvisel madalveeperioodil.
Tähelepanu väärib loomade jätkuv kontsentreerumine suurtesse farmidesse, millega
kontsentreeritakse ka farmide kui oluliste (potentsiaalsete) punktreostusallikate koormus.
Potentsiaalselt ohtlike reostusallikate hulka kuuluvad ka naftasaaduste- ja väetisehoidlad,
prügilad, kalakasvandused. Kohalikul tasemel on olulised veel mitmed objektid nagu
trafoalajaamad, mürkkemikaalide laod, ohtlikke aineid kasutavad ettevõtted ja viimase ajani
kasutuses olnud loomade matmiskohad.
Tõsist ohtu veele kujutavad jäätmete illegaalse ladestamise alad. Veehaarete rajamisel tuleb
arvestada ka kalmistute asukoha ja mitmete muude objektidega. Kõigi eelloetletud objektide
seisundi eest vastutab omanik ja nende keskkonnaohutuse osas peab olema ülevaade
kohalikes omavalitsustes ja Keskkonnaametis.
Omanikuta objektidega tegeleb kohalik omavalitsus, taotledes vajadusel abi KIKi veekaitsevõi jäätmekäitluse programmist.
Hinnang hajureostusallikatest pärineva reostuse kohta 89
Ainult planeeringuala kohta ei ole andmete puudumise tõttu võimalik anda hinnangut
hajureostuse kohta. Seetõttu on alljärgnevalt toodud väljavõte Viru alamvesikonna
veemajanduskavast selles osas, mis puudutab Lääne-Virumaad ning planeeringuala läbivaid
vooluveekogusid.
2001. aasta põllumajandusloendusega võrreldes on Lääne-Virumaal põllumajandusmaa
vähenenud 5125 ha (5,8%), põllukultuuride kasvupinna vähenemine oli ebaoluline (ainult
535 ha võrra).
Suurema intensiivsusega põllumajandustootmises kasutatakse põllumaa hektarile 120-140
kg lämmastikku (toimeaines) ja fosforväetisi 30-50 kg P2O5-na. Intensiivse põllumajandustootmisega valglateks loeti Loobu, Selja ja Padajõe valgla. Nendel valglatel kasutati
lämmastiku (N) ärakande koefitsienti 8,7 kgN/ha aastas. Koefitsienti 8,4 kgN/ha aastas
kasutati Kunda jõe ja Soome lahte suubuvate väikeste jõgede valglate jaoks. Looduslike
88
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rohumaade puhul kasutati koefitsienti 2,0-2,3 kgN/ha aastas. Tulemused on esitatud tabelis
7-3.
Fosfori puhul kasutati põllukultuuride all olevate haritavate maade jaoks
ärakandekoefitsienti 0,24 kgP/ha aastas ja looduslike rohumaade jaoks enamasti 0,10 kgP/ha
aastas. Eraldi on hinnatud ärakannet haritavalt maalt ja looduslikelt rohumaadelt.
Tabel 7-3. Viru alamvesikonna toitainete ärakanne põllumajandusmaadelt (paksus kirjas on
toodud valgalad, mis on seotud planeeringualaga). Allikas: Viru alamvesikonna
veemajanduskava
Jõe valgala

Narva
Kunda
Loobu
Purtse
Selja
Pühajõgi
Pada
Mustajõgi
Sõtke
Teised
väiksemad*
Kokku

Üldpindala, Põllukm2
majandusmaa, km2
814
530
308
810
410
196
196
418
94
726

36,6
287,9
118,7
151,2
116,3
60,6
68,2
10,1
8,1
111,9

Sellest
põllukultuurid
(pk), km2
20,9
167,1
80,3
125,3
98,1
37,5
49,9
3,2
56,0

4502

969,6

638,3

looduslik
rohumaa
(lr), km2
15,7
120,6
38,4
25,9
18,2
23,1
18,3
10,1
4,9
55,9

N- ja P-ärakanne
N tonni
P tonni
aastas
aastas
(pk/lr)
(pk/lr)
8,5/3,6
0,63/0,16
140,4/25,2 2,51/0,60
69,9/8,8
1,93/0,38
109,0/5,9 2,51/0,26
85,3/4,1
2,94/0,18
31,5/5,3
1,13/0,23
43,4/4,2
1,50/0,18
-/2,1
-/0,11
2,7/1,0
0,10/0,05
47,0/11,7 1,68/0,56

333,1

610

17,36

* väikejõgede valgalade andmete eristamine maakonniti või sidumine planeeringualaga ei ole antud juhul
võimalik

Turbatootmine
Kuivendatud turbaväljadelt suureneb loodusliku alaga võrreldes heljumi ja lahustunud ainete
leostumine, mis toimub peamiselt kevadise suurvee ja suviste ning sügiseste valingvihmade
ajal. Turbatootmisaladelt lähtuv fosfori väljakanne on võrreldes põllumajandusmaalt
tulevaga vähetähtis, olles 3-4 korda väiksem.
Heljumi poolt tekitatud kahjud on kõige suuremad tootmisalade eesvooludeks olevates
ojades ja jõgedes ja nendega ühenduses olevates väikestes järvedes. Heljumi mõjul kalastiku
elukeskkond halveneb. Näiteks forelli juurdekasv võib raskeneda, elupaigad mudastuvad ja
söögivarud taanduvad. Veekogu põhja settiv heljum satub kalamarja pinnale, halveneb
hapnikuvarustus ja kalamari sureb. Kõrge heljumisisaldus halvendab kalade
toitumistingimusi.
Turbaraba äravooluvees esineva ammooniumiooni hapendumisel nitraadiks väheneb vee
hapnikusisaldus. Ka huumus vähendab vee hapnikutagavara. Hapnikusisalduse vähenemine
vees turbatootmise mõjul on heljumi mõjuga võrreldes teisejärguline.
Jõevähi elutingimused on mõjutatud samadest teguritest mis forellilgi. Kalastikule avaldab
mõju kui heljumisisaldus vees ületab 25 mg/l. Suplusveekogus ei tohiks see näitaja tõusta üle
15 mg/l.
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Turbatolm võib tekitada keskkonnakahjusid soo lähiümbruses. Tolmuprobleemi suurus
oleneb turba lagunemisastmest ja tootmistehnoloogiast. Vette sattudes suurendab tolm
reostuskoormust hõljumi ja orgaanilise ainega.
Metsamajandus
Kuna Eestis metsamaid ei väetata, pärinevad toiteained peamiselt õhust ja mulla lähtekivimi
lagunemisest. Riikliku seire andmetel on Viru veemajanduspiirkonnas keskmine sademetena
tulev mineraallämmastiku koormus 4 kg/ha, fosfori koormus 0,5 kg/ha. Lämmastiku ja fosfori
koormus metsadest tõuseb lageraietele või metsatulekahjudele järgneval perioodil. Pärast
taimestiku taastumist väheneb see taas.
Täiendav koormus metsamajandusest on seega vähene, piirangute rakendamist võib kaaluda
eelkõige veehoiu- ja sanitaarkaitsealadel.
Pinnavee survetegurid 90
Pinnaveekogude keemilise seisundi peamisteks probleemideks on:
-

eutrofeerumist põhjustavate toitainete (lämmastik ja fosfor) ülemäärane sisaldus,
mõnel juhul ka orgaanilisest reostusest tingitud madal hapnikusisaldus ja kõrge BHT,
kuivendatavatelt aladelt lähtuvad mineraalained ja hõljuvained,
hooldamata paisjärvede sekundaarne reostus.

Hoolimata põllumajanduse tootmismahtude vähenemisest ligi poole võrra võrreldes
sotsialismiperioodiga, on selles sektoris ringlevad lämmastiku ja fosfori ainevood
domineerivad. Mullast vabanevate toiteainete vähenemise peab edaspidi korvama suurenev
mineraalväetiste kasutamine, sõnniku parem kasutamine ja haljasväetised.
Tulevikuprognoos kuni 2015: elanikkond ja loomade arv jääb samasse suurusjärku, kuid
jätkub ääremaade tühjenemine ja põllumajanduse kontsentreerumine enamarenevatesse
piirkondadesse; suureneb mineraalväetiste kasutamine.
Vee kvantitatiivset seisundit mõjutavad ilmastiku muutused, veekogude reguleerimine nii
paisutuste kui veejuhtmete süvendamise näol, maavarade kaevandamine, linnade ja
tööstusalade laienemine. Kui globaalsed kliimamuutused kõrvale jätta, on inimmõju vee
kvantitatiivsele seisundile meie oludes piirkondliku iseloomuga. Seda tingib humiidne kliima
ja looduslike alade suur osatähtsus.
Peamised jõgede füüsilise seisundi survetegurid on:
-

maaparanduse käigus toimunud jõgede süvendamine ja õgvendamine;
vooluveekogude tõkestamine paisudega;
kaevandatavate alade kuivendus;
kopra liiga suur arvukus väikestes jõgedes.

Jõgede füüsilise kvaliteedi ja hüdroloogilise režiimi halvenemine on muutnud kalastiku jaoks
üha olulisemaks vajaduse katkestamata veesüsteemide järele. Mida vähem on jões
kärestikke, jõega ühenduses olevaid vanajõgesid ning jõeäärseid luhtasid, seda olulisem on
tagada kaladele soodsad rändevõimalused. Isoleerides paisudega üksteisest erinevad
jõeosad jääb vähe lootust, et kõik jões varem elunenud kalaliigid seal edaspidi säilida
suudaksid. Paisude rajamine vähendab kärestikuliste jõelõikude arvu, sest ülalpool paisu

90

Viru alamvesikonna veemajanduskava, Tallinn 2006
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ujutatakse kärestik üle ja allpool paisu, eriti kui tegemist on hüdroelektrijaamaga, jääb
kärestik osaliselt kuivaks. Varasematel aastatel koostatud jõgede energeetilise kasutamise
võimaluste kokkuvõtlik hinnang on toodud veemajanduskava lisas 3.
Hüdroenergia tarvis rajatud paisude alla jäävad jõelõigud kannatavad periooditi
veepuuduses. Sageli ei lasta paisualusesse jõelõiku vee-elupaikade säilimiseks pidevalt
vajalikku vee kogust. Eesti Looduhoiukeskuse hinnangul ja 2006.a suvise osalise ülevaatuse
alusel on Viru alamvesikonnas planeeringualale jäävatel jõgedel mitmete paisude näol
kaladele ületamatuid ja raskesti ületatavaid rändetõkkeid.91
Jõgede ökoloogilise seisundi hindamisel ei lähtuta hea seisundi saavutamisel kaugeltki mitte
kõikide paisude likvideerimise nõudest. Nendel juhtudel, kui paisul on oluline kultuurilooline,
asulakujunduslik, hüdroenergeetiline või mõni muu ühiskonna seisukohast tähtis funktsioon,
nähti ette paisu säilimine.
Jõe ökoloogilise seisundi negatiivse mõjutamise eredamaks näiteks on Kunda paisud Kunda jõe alamjooksul
(Kunda HEJ ja tsemenditehase vana pais). Need lõikavad siirdekalad ära suuremast osast oma ajaloolistest
koelmutest ning isoleerivad jõe alamjooksu lõheliste jt liikide asurkonnad kesk- ning ülemjooksu
asurkondadest. Paisud seavad pidevasse ohtu ka jõe alamjooksu hüdroloogilise režiimi ja füüsilise kvaliteedi,
paisjärvede alla jäävad ühed Eesti parimad lõheliste koelmute alad ja noorjärkude kasvualad. Kunda jõe
hüdroenergeetiline potentsiaal on tühine võrreldes paisude ja elektritootmise poolt kalastikule põhjustatavate
kahjudega. Kunda HEJ võimsus on kuni 200 kW, kuid see on kättesaadav ainult perioodiliselt. Paisude tõttu
väheneb samas jõe taastootmise potentsiaal lõhe puhul kuni 5 korda, meriforelli ja jõesilmu puhul kuni 10
korda, kahjud on olulised ka jõeforelli, harjuse jt kalaliikide varudele. Siirdekalade (jõesilm, lõhe, meriforell,
vimb) puudumine Kunda jões ülalpool Kunda HEJ paisu tähendab seda, et 60 km pikkuses jõeosas on kalastiku
seisund parimal juhul vaid rahuldav.
Kunda jõe lõheasurkonna iga-aastast produktiivsust hinnatakse 1000-2000 laskujale aastas, jõe potentsiaalseks
produktiivsuseks on hinnatud kuni 5000 laskujat aastas. Lõhega samas suurusjärgus on ka meriforelli igaaastane laskujate arv (1000-2000), meriforelli potentsiaalne laskujate arv võiks aga olla oluliselt suurem kui
lõhel ning küündida 10 000 kuni 20 000-ni aastas. Kalakasvatustes on ühe kaheaastase (nn laskuja) lõhe või ka
meriforelli kasvatamise omahinnaks ligikaudu 30 krooni. Kunda jõe kalandusliku potentsiaali täieliku
rakendamise korral võiks saadav kasu olla järelikult 300-600 000 krooni aastas.

Survetegurid väikejärvedele on samad kui jõgedele. Peamiseks erinevuseks on, et jõgedesse
sattunud ühekordse või ka perioodilise reostuse järelmõju on lühem kui järvedes. Järvedesse
juhitud puhastamata heitveed, sinna sattunud virts, silomahl halvendavad järve seisundi
pikaks ajaks. Reostuse lõppemisel järve seisund küll mõnevõrra paraneb, kuid ei saavuta
enam reostuseelset seisundit. Looduslikult tundlike järvede puhul on olulist mõju osutanud
ka sademete reostuskoormus. See koormus oleneb nii lähipiirkonnas tekkivast õhureostusest
(näiteks N-ühendid loomakasvatusest) kui ka reostuse kauglevist. Veetaseme alandamine on
kaasa toonud paljude järvede pöördumatu täiskasvamise kiirenemise. Oluline on rõhutada,
et ka seni väga heas seisundis olevaid järvi ei ole keeruline ära rikkuda. Väga hea seisundi
taastamine pole enam võimalik või on äärmiselt kulukas.
7.1.4. Rannikumeri ja rannavöönd
Rannikuks loetakse rannavööndit ja viimase naabruses olevat maismaa ja mere osa rannikumaad ja rannikumerd. Ranniku maismaapoolne piir on lahe pärasid, merepoolne aga
poolsaarte tippe ühendav mõtteline joon. Kui rannikumeres leidub saari, siis kulgeb ranniku
merepoolne piir mööda kõige merepoolsemaid saari. Eestis on merepõhi väikese kallakusega
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Vt: Viru alamvesikonna veemajanduskava lisa 2.1: http://www.vesikonnad.envir.ee/?dl=34
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ja rannik tervikuna laugrannik, mille piires eristatakse järsakranda (seda iseloomustab
murrutusjärsaku ja murrutuslava olemasolu; heaks näiteks on pankrand) ning lausranda
(seda iseloomustab setete kuhjumine). Eesti mererannik on mitmekesine ja siin esinevad
rannatüübid vahelduvad sageli lühikese maa tagant. Rannatüüpide rohkus ning kiire
vaheldumine on tingitud ala geoloogilisest ehitusest ja arenguloost.92
7.1.4.1.

Randade arengu seaduspärasused

Randade ehituse ja arengu seaduspärasusi, selle dünaamilise ja intensiivselt areneva ning
keerulise looduskeskkonna evolutsiooni aabitsatõdesid, eiratakse vägagi erinevatel
tasemetel ja erinevatel kaalutlustel. Lahendades mererannikuga seotud mitmesuguseid
praktilisi ülesandeid, tehakse nii mõnigi kord põhjapanevaid otsuseid selle looduskeskkonna
iseärasustesse pinnapealselt või ühekülgselt suhtudes. Pealiskaudse lähenemise tulemusena
võib kannatada nii rannikukeskkond kui ka sinna vägivaldselt tunginud inimene, tema
looming ning ebameeldivaks kujuneda igapäevane elukeskkond. 93

Joonis 7-1. Ranniku elemendid. Allikas: Kaarel Orviku, geoloogiadoktor, AS Merin
keskkonnaekspert. Mererandade kui väga dünaamilise looduskeskkonna uurimine ja kaitse.
Ettekanne seminaril: Ranna- ja kaldaalade planeerimine. Pärnu 31. mai 2006
Randlate (vt joonis 7-1) areng on pidevas muutumises. See sõltub mitmetest ehituslikest ja
asendilistest teguritest: reljeefist (lausk või järsk), geoloogilisest ehitusest (kõvad kivimid või
92

Bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustik. Rannik – vt: http://loodus.keskkonnainfo.ee:88/ecological/coast
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Kaarel Orviku, geoloogiadoktor, AS Merin keskkonnaekspert. Mererandade kui väga dünaamilise looduskeskkonna uurimine ja kaitse. Ettekanne seminaril: Ranna- ja kaldaalade planeerimine. Pärnu 31. mai 2006
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kobedad setted), meretasemest (lühiajalised ja pikaajalised muutused, erakordne ajuvesi),
eksponeeritusest (avameri, sisemeri, lainevari).
Randade arengut mõjutavad jõud:
- lainetus (tuule- ja ummiklaine);
- tuul (kaudne mõju lainetuse näol, otsene mõju tuule poolt põhjustatud (eoolsete)
vormide kujundajana – eelluited)
- hoovused (savikate setete ärakanne, hõljum)
- merejää (kuhjav ja kulutav ning kaitsev)
- taimed (kaitsev, ka setete edasikanne ja kuhjamine)
- inimtegevus (kiirendav või aeglustav / negatiivne või positiivne)
Randlate arengut mõjutavaid tegureid saab jagada:
globaalseteks – kliimamuutustest tingitud tormitegevuse aktiivsuse kasv;
- viimastel aastakümnetel on täheldatud tugevate tormide esinemissageduste
mitmekordistumist;
- purustavalt tugevad tormid järgnevad teineteisele sellise sagedusega, et randade
looduslik seisund ei jõua loomulikul teel enam taastuda;
- ranniku kui tervikliku süsteemi looduslik tasakaal on paigast ära;
- tugevate tormide esinemissageduse suurenemine on märk „kasvuhoone nähtuse”
suurenemisest ja on seotud viimaste aastate kliima üldise soojenemisega;
regionaalseteks – ajuvee nähtus (ajutine kõrge veetase), merejää mõjutus;
- sellistes tingimustes kasvab ka tormilaine kõrgus ja energia mitmekordseks;
- lainetuse jõud rakendub enam mitte keskmise veepiiri lähedal vaid sellest tunduvalt
maa pool, tavaliselt rannaluidete jalamil või veelgi kaugemal;
- ajutine kõrge merevee tase ongi üheks põhjuseks, miks just sellistes tingimustes eriti
tugev tormilainetus põhjustab randade arengus tugevaid või isegi pöördumatuid
muutusi;
- ajujää purustab randa ja kobestab setteid;
kohalikeks – geoloogilised iseärasused, hüdrodünaamika iseärasused, inimtegevuse mõju
(inimtegevust võib lugeda ka globaalsete tegurite hulka, kuna teda loetakse süüdlaseks ka
globaalsetes kliimamuutustes);
- inimtegevuse mõju on viimastel aastakümnetel nii mõnelgi pool rannikul märgatavalt
kasvanud (kasutades näiteks mereliiva ehituste tarbeks, või muutes hüdrotehniliste
ehitustega liivade liikumise režiimi võib inimene muuta randla kui terviku looduslikku
tasakaaluseisundit)
Randlate tänapäevane looduslik seisund ja areng arengu iseloom on tihedalt seotud kliima
muutustega. Tänapäeval on randade arengus aktiivne periood. Areng toimub hüppeliselt,
milleks on vajalik ebasoodsate looduslike tingimuste kujunemine ja kokkulangemine:
- erakordselt kõrge ajuvee tase;
- tugev torm või orkaan;
- külmumata rannikumeri ja rannasetted.
Tormipäevade arv aastast aastasse suureneb ning jääperioodi pikkus Läänemerel lüheneb.
Seetõttu on randade arengus ühekordselt toimuvad muutused nii suured, et loodus ise enne
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järgmist erakordset perioodi ei suuda taastada tasakaaluseisundit. Randade looduslik areng
toimub nagu stressi tingimustes.94
7.1.4.2.

Rannaäärsete alade kasutamine ja arendamine

Rand on selline ala, millega on seotud nii avalikud ehk üldised kui erahuvid. Rannaäärsete
alade arendamise ja kasutamise võimalused on tihedalt seotud sellega, milline on avaliku
ehk üldise ja erahuvi vahekord konkreetses piirkonnas. Ranna kasutamisel ja kaitsel seatakse
avalikud ehk üldised huvid reeglina kõrgemale üksikisikute huvidest. Randa võiks käsitleda
üldise asjana, mis on avaliku huvi objektiks.
Tendents rannapiirkondade avamiseks avalikuks kasutuseks laieneb ka mitmetes teistes
riikides. Näiteks arutas Suurbritannia valitsus hiljuti ranna avamist kogu saare perimeetri
ulatuses,95 põhjendades, et saareriigina on rannale juurdepääs ja rannal liikumine kogu
saarerahva sünnipärane õigus ja igaühel peaks olema võimalus seda nautida. Samas juhiti
tähelepanu, et rannaäärsed loodusväärtused vajavad seejuures tõhusat kaitset. Kuna Eesti
soovib end näidata mereriigina, siis võiks analoogiat kasutades juurdepääs rannale olla
samasugune „sünnipärane õigus” ehk üldine huvi, mida planeerimine kui avalik protsess
saab/võib tõhusalt toetada.
Rannaalade kaitse ja kasutamise rahvusvahelised põhimõtted 96
Eesti Vabariik on ratifitseerinud mitmed rahvusvahelised lepingud (sh Läänemere piirkonna
merekeskkonna kaitse konventsiooni ning piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja
kasutamise konventsiooni 1995. aastal, rahvusvahelise tähtsusega märgalade konventsiooni
e Ramsari konventsiooni 1993. aastal, bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 1994. aastal
jt) ning osaleb nii HELCOMi kui VASAB 2010 koostöös.
Helsingi Komisjon (HELCOM) korraldab rahvusvahelist koostööd Läänemere piirkonna
merekeskkonna kaitse konventsiooni alusel. HELCOM-i üks viiest allorganisatsioonist,
looduse säilitamise ning rannikuala majandamise töögrupp (HELCOM HABITAT), on töötanud
välja soovitused ökosüsteemse lähenemisviisi edendamiseks rannikuala ja merekeskkonna
loodusvarade säästvaks arenguks ning majandamiseks.
Läänemeremaade (ruumilise arengu) visioon ja strateegiad aastaks 2010 (Vision and
Strategies Around the Baltic Sea 2010 – VASAB 2010) on Läänemere-äärsete riikide
valitsustevaheline planeeringualane koostööprogramm. 1996. aasta ministrite konverentsil
kiideti heaks “Soovitused Läänemere rannikualade planeerimiseks”. VASAB-koostöö käigus
koostatud ja ministrite konverentsidel vastu võetud programmdokumendid ei ole
osalevatele riikidele õiguslikult siduvad, need toimivad kui soovitused riikidevahelise
planeeringualase koostöö edendamiseks ja eri riikide planeeringupraktika ühtlustamiseks.
Eestis taoline strateegia puudub, kuid vajadus selle järele on ilmne.
Euroopa parlamendi ja nõukogu soovitus integreeritud rannikukorralduse rakendamiseks
Euroopas (2002/413/EC) esitab 8 põhimõtet, millele integreeritud rannikukorraldus peaks
94

Refereeritud: Kaarel Orviku, geoloogiadoktor, AS Merin keskkonnaekspert. Mererandade kui väga
dünaamilise looduskeskkonna uurimine ja kaitse. Ettekanne seminaril: Ranna- ja kaldaalade planeerimine.
Pärnu 31. mai 2006
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Vt: http://environment.guardian.co.uk/conservation/story/0,,2107097,00.html
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Piret Kuldna, SA Säästva Eesti Instituut. Rannaalade kaitse ja kasutamise rahvusvahelised põhimõtted.
Kogumikust: Rannaalade väärtused ja nende kaitse. SEI väljaanne nr 7. Tallinn, 2005
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tuginema, ning kutsub Euroopa Liidu liikmesriike üles koostama riiklikke rannikukorralduse
strateegiaid. Eestis taoline strateegia puudub, kuid vajadus selle järele on ilmne.
Selleks, et hinnata rannaäärsete piirkondade erinevaid arendamise ja kasutamise võimalusi,
tuleb teada randade arenguprotsesse (vt eespool). Lisaks sellele analüüsiti planeeringu
koostamise käigus rannapiirkonna topograafiat, geoloogilisi omadusi ja iseärasusi,
looduskeskkonna (peamiselt taimestiku ja loomastiku) kohta olevat infot, kaitsealade
paiknemist, rohealade ja rohevõrgustiku arendamise vajalikkust ja võimalusi, olemasolevat ja
kavandatavat maakasutust jms.
Rannikuala maakonnaplaneeringus on antud põhimõtted, mille järgi tuleb lahendada
avalikud juurdepääsud kallasrajale: vahetult mererannaga külgnevad aladel 500 meetrise
rannavööndi ulatuses tagada avalikult kasutatavalt teelt juurdepääs puhkeväärtusega
randade kallasrajale hajaasustuses reeglina vähemalt iga 500 m järel, kompaktse
hoonestusega aladel vähemalt iga 200 m järel.
Puhkerandade arendamine koos selleks vajaliku infrastruktuuri rajamisega ei ole võimalik
kaitsealade sihtkaitsevööndites, kus on lubatud vaid kaitse-eesmärkide elluviimiseks
vajalikud tegevused. Nõuetele vastava supluskoha asutamiseks kaitsealade
piiranguvöönditesse jäävatel ranna-aladel on vajalik kaitseala valitseja nõusolek.
LKS § 38 lg 7 kohaselt kohaldatakse ehitamisele kaitsealal asuval rannal ja kaldal LKS ranna ja
kalda kaitset käsitlevas peatükis sätestatut, kui kaitse-eeskirjaga ei ole sätestatud teisiti.
Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirjaga määratud kaitsekord rahvuspargis asuval rannal ja
kaldal, sh ka ehituskeeluvööndi ulatus, erineb LKSga sätestatust, mistõttu ei ole Lahemaa
rahvuspargis võimalik ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine vastavalt LKS § 40.
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Tabel 7-4. Rahvusvahelistest dokumentidest tulenevaid soovitusi rannikualade kaitseks ja kasutamiseks rohealade planeerimise seisukohalt
(Allikas: Piret Kuldna, SA Säästva Eesti Instituut. Rannaalade kaitse ja kasutamise rahvusvahelised põhimõtted. Kogumikust: Rannaalade
väärtused ja nende kaitse. SEI väljaanne nr 7. Tallinn, 2005)
Valdkond
Üldised põhimõtted. Avalikud
huvid. Rannaalade arendamine
puhke-eesmärkidel

EL integreeritud rannikukorralduse põhimõtted
Läheneda rannikukorraldusele (nii temaatiliselt kui
geograafiliselt) mitmest vaatenurgast, arvestades
inimtegevuse ja looduslike protsesside seoseid ja
erinevusi ning nende mõju rannaaladele.
Arvestada kaugemat perspektiivi, mis järgib
ettevaatuspõhimõtet ning praeguste ja tulevaste
põlvkondade vajadusi.
Arvestada looduslikke protsesse ja keskkonna
taluvusvõimet inimtegevuse muutmiseks
keskkonnasõbralikuks, sotsiaalselt õiglaseks ja
majanduslikult elujõuliseks kaugemas perspektiivis.

HELCOM-i soovitused
Osalised peavad rakendama kõiki rannaalade
kaitset tagavaid meetmeid.
Turismi arendamisel tuleb lähtuda “Säästva
turismi arendamise juhtnööridest Läänemere
piirkonnas”, mis muuhulgas näevad ette
rannale vaba juurdepääsu, keskkonna
taluvusvõime ja sotsiaalse taluvuse arvestamise
nõude (Soovitus 21/3).

Kaitsealad ja muud väärtuslikud
alad

Uute ehitiste rajamine

Rannikul välditakse tegevusi, mis muudaksid
pöördumatult loodust [---], v.a juhul, kui see
toimub avalike huvide esindajate enamuse
nõusolekul ning on tõestatud, et selleks ei leidu
vähem tundlikku ala (Soovitus 15/1)

Majandustegevus, sh
ehitustegevus, keskkonnamõju
hindamine

Tavalisest veepiirist vähemalt 3 km maismaa
poole jäävas vööndis peab suuremale
ehitustegevusele ja teistele tegevustele, mis
püsivalt muudavad loodust, eelnema
planeering, sh keskkonnamõju hindamine, mis

VASAB 2010
Puhkekeskuste ja vaba aja veetmise
rajatiste paigutus peab vastama kohalikele
planeeringutele ning riiklikust või
regionaalsest turismipoliitikast tulenevatele
kaalutustele, võttes arvesse maastike,
looduse, kultuuripärandi säilitamise
vajadust ning maastike vastuvõtuvõimet.

Inimasustuse säästliku arengu parema
kontseptsiooni loomiseks tuleb erineva
loodusliku väärtusega alad, olgu need kaitse
all või mitte, kaasata rohelisse
infrastruktuuri.
Uued ehitised ei tohi tekitada visuaalset
barjääri piki rannajoont, sellest hoidumiseks
tuleb säilitada või istutada rohelised
haljasribad või -grupid.
Tundlike või/ja ülerahvastatud piirkondade
kohta tuleb kindlasti koostada üldised ja/või
detailplaneeringud.
Rannikualade asumite kultuuripärandit ja
iseloomu tuleb säilitada ja arendada ning
ajalooliste asustuspiirkondade elustamist
tuleb eelistada uute hoonestuspiirkondade
tekkele.
Iga suurema ehitise, infrastruktuuri projekti,
maaparanduse või muu rannikulooduse ja maastiku olulise jääva muudatuse
kavale/projektile peab eelnema kas
regionaalne või kohalik planeering või
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Valdkond

EL integreeritud rannikukorralduse põhimõtted

Rannakaitseehitised

Kui rannakaitsesüsteemid on vajalikud, tuleb
eelistada looduslikku materjali (kivi, liiv, pinnas,
puit) kunstlikule (betoon, asfalt, plast) (Soovitus
16/3)
Soovitus 21/3, lisa “Säästva turismi arendamise
juhtnööridest Läänemere piirkonnas”, mis
muuhulgas soovitab kehtestada piirangud
mootorsõidukite kasutamisele puhkeotstarbel
kaitstavatel aladel ja nende ümbruses nii merel
kui rannaalal.

Transport

Planeerimise protsessi
läbiviimise põhimõtted

HELCOM-i soovitused
kinnitatakse vähemalt piirkondlikul tasandil
(Soovitus 15/1).

Kohalike vajaduste arvestamine, sh erivajadustele
vastavate lahenduste väljapakkumine.
Kõikide huvirühmade (majandus- ja sotsiaalpartnerid, elanike esindajad, mittetulundusühingud, erasektor) kaasamine näiteks
vastastikuste kokkulepete sõlmimise ja jagatud
vastutuse kaudu.
Kõikide asjassepuutuvate riikliku, piirkondliku ja
kohaliku tasandi administratiivorganite kaasamine,
nende vahel koostöösidemete loomine või
tugevdamine.
Rannikukorralduse kohandamine ja täiustamine
pideva seire põhjal.
Erinevate meetmete kasutamine eri sektorite
poliitika ning planeerimise ja juhtimise
ühtsustamiseks.

VASAB 2010
spetsiaalne regionaalse või kohaliku mõju
hinnang, mis käsitleb nii visuaalseid kui ka
keskkonnaaspekte.

Soodustada tuleb keskkonnasõbralikke
transpordi- ja energiasüsteeme ning viia
eramootorsõidukite kasutamine tundlikel
rannikualadel keskkonna seisukohalt
vastuvõetavatesse piiridesse.
Rannikualade säästvat arengut toetada
püüdvad planeeringud tuleb välja töötada
asjakohasel sobival tasemel (rahvuslik,
regionaalne, kohalik), tagades kohalike
omavalitsuste ja avalikkuse osavõtu
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7.1.4.3.

Rannikuvesi

Veepoliitika raamdirektiivi kohaselt käsitletakse Viru alamvesikonna veemajanduskavas
merevett 2 tsoonina: hea ökoloogilise seisundi saavutamine on eesmärgiks rannikuvee
piires, hea keemilise seisundi saavutamine aga merevee, st kogu territoriaalmere piires (vt
joonis 7-2). Rannikuvesi on defineeritud kui sisemeri (ranniku ja territoriaalmere lähtejoone
vaheline mereala) ja sisemerega piirnev mereala laiusega 1 meremiil territoriaalmere
lähtejoonest.
Soome lahes on esindatud kaks rannikuvee looduslikku tüüpi: I tüüp – oligohaliinne,97
avatud rannikuvesi (Narva laht) ja III tüüp – mesohaliinne, sügav rannikuvesi (Soome lahe
lääneosa). Tüpiseerimiseks kasutatud geomorfoloogiliste ja hüdrofüüsikaliste parameetrite
põhjal eristuksid nimetatud kaks tüüpi teineteisest järgmiste parameetrite alusel: soolsus,
sügavus, segunemistingimused, põhjasetete iseloom ja jääkatte kestus (vt tabel 7-5).98

Joonis 7-2. Eesti rannikuvee ulatus Viru alamvesikonna piires (punane joon) ja tüpoloogia
(esialgne tüüpide piir on toodud rannikult rannikuvee piirini tõmmatud punase joonega).
Allikas: Viru alamvesikonna veemajanduskava
Tabel 7-5. Viru alamvesikonna piires esinevatele rannikuvee looduslikele tüüpidele
iseloomulikud geomorfoloogiliste ja hüdromorfoloogiliste parameetrite väärtused. Allikas:
Viru alamvesikonna veemajanduskava
Näitaja
Soolsus, ‰
Sügavus, m
Avatus lainetusele
Segunemistingimused
Vee viibeaeg
Põhjasetete iseloom
Jääkatte kestus, päevad

I tüüp (Narva laht):
oligohaliinne, avatud rannikuvesi
0,5–5
<30 (kohati >30)
Mõjutatud
Ajutiselt kihistunud
Päevad
liiv-kruus
90 kuni 150

III tüüp (Soome lahe lääneosa):
mesohaliinne, sügav rannikuvesi
>5
<30 (kohati >30)
Mõjutatud
Ajutiselt kihistunud (kohati
pidevalt kihistunud)
Päevad
Vahelduv
<90

97

Oligohaliinne (vesi) – looduslike veekogude vesi, mille soolsus on 0,5-5‰; mesohaliinne (vesi) – looduslike
veekogude vesi, mille soolsus on 5-18‰. Allikas: Ökoloogialeksikon, Tallinn 1992
98

Viru alamvesikonna veemajanduskava; vt: http://www.envir.ee/vesikonnad/?op=body&id=92
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7.1.4.4.

Survetegurid rannikumerele 99

Jõgede ja avamere mõju
Suuremad sissevoolud Viru alamvesikonna rannikumerre toimuvad järgmisest jõgedest:
Narva jõgi (konkurentsitult suurim sissevool); Purtse jõgi; Kunda jõgi; Seljajõgi; Loobu jõgi ja
Pühajõgi.
Narva lahe vee kvaliteet sõltub mujalt Soome lahest tulnud vee kvaliteedist (piiriülene
mõju). HELCOMi poolt kokku pandud reostuskoormuste analüüside põhjal tuleb ligikaudu
70% Soome lahe lämmastiku- ja fosforikoormusest Venemaalt (eelkõige Neeva jõgi ja
Peterburi).
Sadamad
Viru alamvesikonna rannikumere morfoloogiat on aastatel 2000-2004 mõjutatud sadamate
arendusega seotud süvendus-, täite- ja kaadamistöödega ning kaevetöödega. Kunda sadama
arendusega seonduvalt toimusid süvendus- ja kaadamistööd; kaadatava pinnase
märkimisväärset reostust ei täheldatud.
Nii süvendus-, kaeve- kui kaadamistööd mõjutavad keskkonda sarnaselt. Olulisim pikaajaline
mõju on heljum, mis vastavate tööde käigus tekib. Reeglina taastub mereelustik (kalastik,
põhjaloomastik, põhjataimestik) süvendustöödega kaasneva heljumi mõjudest 2-3 aastat.
Kõige olulisem negatiivse mõju suurust kujundav tegur on saasteainete olemasolu
teisaldatavas pinnases. Täite- ja ehitustöödega muudetakse piirkonna rannajoont, mis võib
endaga kaasa tuua lisaks (pikemas perspektiivis) olulisi muutusi setete transpordi ja
rannikuprotsessides.
Rannikumerele kehtib üldine hea seisundi säilitamise eesmärk, mille saavutamine oleneb
suuresti kogu Läänemere kaitse eesmärkide elluviimisest rahvusvahelise koostöö raames.
Spetsiifilisteks eesmärkideks rannikul on siin paiknevate objektide (sadamad, heitveelasud
merre, supelrannad) keskkonnanõuetega vastavusse viimine ning keskkonnaavariide
vältimine sadamates.
7.1.4.5.

Reostuse ohuhinnang ja reostuse likvideerimine

Planeeringualal kulgeb umbes 100 km pikkune rannajoon. Rannikul on 4 looduskaitsealust
territooriumi (ulatuvad osaliselt ka merealale), rannakülad, puhkerannad ja supluseks
sobivad piirkonnad. Ökosüsteemi seisukohalt on naftareostuse suhtes tundlik praktiliselt
kogu Eesti mereala, sest valdavalt on tegemist võrdlemisi madala merega. Kõige rohkem on
ohustatud need rannikualad, kus reostuse likvideerimine on raskendatud (madalaveelised
lahed).
2005.a tegid suuremad kui 300 GT laevad Soome lahel enam kui 54 000 reisi, millest umbes
60% moodustas ida-läänesuunaline liiklus.
Reostuse likvideerimine rannaaladel on väga komplitseeritud tegevus, mis hõlmab lisaks
reostuse praktilisele likvideerimisele rannalt rida tegevusi, mis puudutavad elukeskkonnaga
seotud küsimuste (reostunud linnud, loomad, mõjude hinnang, tundlike alade kaitse
99

Viru alamvesikonna veemajanduskava. Pt 2.4.4 ja 5.7: http://www.vesikonnad.envir.ee/?dl=58
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korraldamine jms) lahendamist. Endise keskkonnaseisundi taastamist rannaaladel juhib
Keskkonnaministeerium. Reostuse likvideerimist rannaalal juhib Päästeameti piirkonna
päästekeskus.
Reostuse korjel rannikult lähtutakse reostuse astmest:
1. aste – reostuse tagajärjed likvideerib reostuse tekitaja oma jõududega või kohalik
omavalitsus. Reostuse tekitajal on kohustus teavitada kohaseid valveteenistusi (Päästeamet,
Keskkonnainspektsioon).
Lähtudes
tegevusskeemidest
teavitavad
nimetatud
valveteenistused vajalike tegevuste käivitamiseks vastutavaid struktuuriüksusi.
2. aste – reostuse suurusest lähtuvalt on lisaks reostaja võimekuse kaasamisele tõenäoline
mitme ametkonna või piirkondliku reostustõrjevõimekuse kaasamine. Sarnaselt esimese
astmega toimub õnnestusest teavitamine ettenähtud korras, kooskõlas rahvusvaheliste ja
siseriiklike ettekirjutustega, järgides teavituse protseduure ja tavasid. Selle astme juures
võib osutuda vajalikuks kokku kutsuda kriisireguleerimismeeskonnad, kuna õnnetuse mõju
tõttu võib see kvalifitseeruda riiklikuks hädaolukorraks. Kriisireguleerimismeeskonna kutsub
kokku Siseministeerium, kes algatab reostuse ohjamise.
3. aste – kvalifitseerub hädaolukorraks või rahvusvaheliseks hädaolukorraks. Selle astme
reostusõnnetuse puhul rakendub riiklik reostustõrjevõimekus. Reostuse ohjamiseks
võidakse kaasata ka teisi riike. Kolmanda astme reostuse ohjamist juhib reostuse
likvideerimise eest vastutava ministeeriumi kriisireguleerimismeeskond. Lisaks teise astme
tegevusele käivitatakse maakondade, ministeeriumide ja Vabariigi Valitsuse kriisijuhtimine.
Sellealane kriisijuhtimine on Siseministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi pädevus.
Kõikidel astmetel on ühine eesmärk: võimalikult lühikese ajaga, võimalikult väikesel
rannaalal keskkonnaõnnetuse tagajärgede likvideerimine.100
Rannikuala maakonnaplaneeringuga ei kavandata piirkonda uusi objekte, mis võiksid
ohustada rannikumerd. Rannikureostuse ohu tõenäosus on suurem mere poolt, milleks
tuleb valmis olla nii riiklikul kui kohalikul tasandil.
Kutselise kalapüügi osas on kalurite arv stabiliseerunud, jäädes 60–70 vahele. Rannapüügi
kogusaak jääb samale tasemele püügivahendite piirarvude kehtestamise tõttu.
Püügipiirkondadest kasutatakse vaid rannikulähedasi piirkondi vääriskala püügiks.
Kalavarude saagikusi liigiti on väga raske ette ennustada ja rannakalanduse arengusuunda ei
ole selletõttu võimalik kindlalt planeerida.
7.1.4.6.

Roostike ohjamisest rannikul

Rannaroostikud tekivad lauge mereranna toiteainerikka vee ja mudase põhjaga aladel.
Pillirooalade kasvu soodustab rannaniitude maakasutusest väljalangemine – aladel, kus
lakkab niitmine ja karjatamine võtab võimust pilliroog. Oma osa on ka veekogu
eutrofeerumisel (toitainetesisalduse suurenemisel).
Roostik on kõrgete kaldaveetaimede kooslus. Taimed paljunevad enamasti vegetatiivselt.
Roostikud on taimede osas enamasti liigivaesed, aga sageli väga linnurikkad. Võrreldes

100

Riiklik merereostustõrje plaan. Tallinn 2006:
http://www.siseministeerium.ee/public/riiklik_reostus_12012007.pdf
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näiteks Lääne-Eesti rannikuga on roostike esinemine planeeringuala rannikul suhteliselt
tagasihoidlik, sest madalaid mudaseid lahtesid on vähe.
Soovitav on analüüsida rannikul olevaid roostikke sellest aspektist, kus on vajalik ja
otstarbekas rannaniidukoosluse taastamine. Kaaluda tuleks seda nii loodusliku
mitmekesisuse säilitamise kui ka inimese heaolu seisukohalt. Näiteks võiks roostike
niitmisele enam rõhku panna asulate piirkonnas ning nendes rannalõikudes, kus vaadetel ja
juurdepääsudel mererannale on oluline osatähtsus. Rannaniitude hoolduses on oluline osa
ka karjatamisel.101
Rannaniitude hooldamiseks on võimalik taotleda toetusi.
7.1.5. Üleujutusohuga alad
Üleujutuse all mõistetakse maismaa vee alla jäämist jõe, järve või mere veetaseme tõusu
tagajärjel, mis võib olla tingitud erakorralistest sademetest või vee äravoolu tõkestamisest
ja/või inimeste rajatud voolutõkete ootamatust purunemisest.
Eestis esinevate üleujutuste tüübid:
-

kevadine suurveeaegne või –järgne üleujutus jõgedel;
intensiivsete või kauakestvate sademete tulvavee poolt põhjustatud üleujutused
jõgedel ja eriti nende suudmealadel;
ajuvee põhjustatud üleujutused madalatel rannikualadel ja suurte jõgede
suudmealadel;
veehoidlate paisude purunemisega kaasnevad üleujutused;
põlevkivikaevanduste põhjustatud üleujutused;
väljaspool veekogude mõjupiirkonda taimede kasvuperioodil liigsademete põhjustatud
põllumajandus- ja metsamaade üleujutused.

Nendest kaks viimatinimetatut pole otseselt veekogudega seotud, kuid nendegi tõrjeks ja
kahjude vähendamiseks on võimalik erimeetmeid rakendada.

Joonis 7-3. Üleujutusohtlikud paisud planeeringualal. Väljavõte kaardist – Esialgselt
määratud üleujutusohuga piirkonnad Eestis. Keskkonnaministeeriumi koduleht:
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=327382/%FCleujutusalad_paisud
+%28Parandatud03.2007%29.pdf

101

Rannaniitude hooldamine – vt: http://www.roheline.ee/books/kkj296.html#Rannaniitude%20hooldamine
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Planeeringualal asuvatest üleujutusohu allikatest on Keskkonnaministeeriumi poolt välja
toodud vooluveekogudel asuvad paisud – vt joonis 7-3. Üleujutusohuga alasid viidatud
allikas planeeringualal ei näita.
Üleujutused, sarnaselt teistele loodusõnnetustele, tabavad inimesi enamasti ootamatult,
põhjustades ulatuslikel aladel suuri kahjusid inimeste elu- ja looduskeskkonnale,
materiaalsetele väärtustele ning veekvaliteedile. Jõgedel toimuvate üleujutuste puhul on
teatud positiivseks momendiks see, et nende esinemistõenäosus ja liikumiskiirus on
suhteliselt paremini ennustatav kui teistel loodusõnnetustel (metsa- ja rabapõlengud,
tornaadod, maavärinad). Ka saab üleujutuste tekitatavaid kahjusid ennetada ja nende
võimalikku mõju vähendada maakasutuse ja ehitusplaneeringute oskusliku ja sihipärase
suunamisega, mis teiste loodusõnnetuste puhul on kas võimatu, või väga raske.
Üleujutusriskide vähendamine on võimalik nn ennetavate meetmete rakendamisega.
Ennetavad meetmed – häda- või katastroofiolukordi vältivad ja/või nende tagajärgi
leevendavad
meetmed.
Ennetavad
meetmed
võivad
olla
seadusandlikud,
organisatsioonilised või tehnilised.
Üleujutusriskide haldamise kavade koostajad peavad jälgima, et üleujutusriskide ja
üleujutusohu kaardid saaksid kajastatud ka vastava taseme planeeringutes ja
seadusandlikult tagatakse nendest range kinnipidamine.
Detailplaneeringutes tuleb väga tõsiselt suhtuda üleujutusriskide analüüsidesse ja hoiduda
ehitiste, eriti aga ühiskondlike hoonete, nagu haiglad, koolid, vanglad jne planeerimisest
suure riskiohuga (üleujutustõenäosus ja ennustatavad kahjustused suured) aladele.
Väiksema riskiohuga, kuid suhteliselt suurte ennustatavate kahjustustega aladele ehitiste
kavandamisel tuleb rõhutada omavastutuse suuremat kaalu ja esitada arendajatele
täiendavaid nõudeid ehitiste vundamentide kõrgusele, veekindlusele ja kanalisatsioonirajatistele ning elektri- ja kütteseadmete paigutusele ehitistes.
Valla või linna ehitusmäärust saab ja peab täiendama üleujutust vältivate või nende
kahjulikku mõju vähendavate nõuetega (suure riskiohuga rajatiste ehitamise keeld,
rangemad nõuded ehitiste maksimumveetasemest allapoole jäävatele osadele,
ettekirjutised lubatavate materjalide kohta jne).
Eesti tingimustes on momendil kõige olulisemaks tehniliseks ennetavaks meetmeks
avariiohtlike paisude, esmajoones suuremate paisjärvede paisude kiire korrastamine ja
rajamisjärgse esialgse otstarbe kaotanud paisude likvideerimine. Seadusandlikult on raske
sundida omanikku rajatist likvideerima, kui ta seda vabatahtlikult teha ei soovi. Küll saab
teda sundida ohtlikku objekti korrastama. Miinimumveetaseme ajal paisu allalaskmisel on
paisust allavoolu jäävate jõelõikude kahjustused kordi väiksemad, kui loodusõnnetusega
kaasneval paisu ootamatul purunemisel.
Puudulik on andmestik üleujutusriskidega jõgede tehnorajatiste (paisud, sillad, truubid)
kohta. Maaparandusbürood on teinud küll esialgse hinnangu riigi poolt hooldatavate
maaparanduse eesvoolude kohta, see moodustab aga vaid veerandi meie vooluveekogude
kogupikkusest. Vajalik oleks üleujutusriskiga jõelõikude hüdromorfoloogiliste tingimuste
hindamine ja kaardistamine (jõesängi kuju, sügavus, pinnas või kivim, millesse jõesäng on
uuristatud, tõkked äravoolule, hoonete paiknemine üleujutustsoonis, teed, sillad ja truubid,
nende tehniline seisukord)
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Paisude tehnilise seisukorra hindamisel on oluline hinnata ka nende vee alla jääva osa
seisundit, samuti ka paisude muldkeha erosiooni- ja filtratsioonikahjustusi. Väga hoolikalt on
vaja üle vaadata regulaatorišahtide seinad ja löögipõrand, kirjeldada neis avastatud defekte
ja anda hinnang avariiohtlikkusele. Suuremate, üle 1 km3 mahuga paisjärvede ja veehoidlate
puhul peab üleujutusriskide haldamise kava sisaldama nende mahu hinnangu maksimaalse
võimaliku veetaseme puhul ja kirjeldama ohtu, mida nende paisu purunemine võib tekitada
allavoolu asuvatele jõelõikudele. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ühel jõel olevate
paisjärvede kaskaadidele.102
Tulvaohtlikeks on hinnatud järgmised paisjärved [hinnang polnud 2006. aastaks lõpetatud
kõikide paisjärvede osas]: Laviku paisjärv; Oruveski I paisjärv (Muike); Oruveski II paisjärv;
Pikapõllu paisjärv ja Ojaäärse paisjärv. Lisaks on esile toodud, et Võsu jõel asuvate
paisjärvede kaskaadidel asuvad alumised paisregulaatorid ei lase läbi ülesvoolu asuva paisu
avariilisi vooluhulkasid. Hüdrosõlmed ei ole valmis suurte tulvavete (nagu need olid 2003. ja
2005. aastal) läbilaskmiseks. Kõigile paisregulaatoritele tuleb määrata haldajad ning
koostada kasutusjuhendid, milles on käsitletud tegutsemine ka avariiolukorras.103
Vastavalt keskkonnaministri 28.05.2004.a määrusele nr 58 104 ei esine planeeringualal suurte
üleujutusaladega siseveekogusid.
Vastavalt looduskaitseseaduse §-le 35 lõikele 31 määratakse korduva üleujutusega ala piir
mererannal üldplaneeringuga. Kui korduva üleujutusega ala piiri ei ole määratud, loetakse
korduvalt üleujutatud ala piiriks ühe meetri kõrgune samakõrgusjoon. Rannikuala
maakonnaplaneeringu joonisel on tähistatud korduva üleujutusala piirina mererannas 1 m
samakõrgusjoonena. See annab signaali nende rannikupiirkondade kohta, kus üleujutusoht
on reaalne ning kus tuleb järgnevate planeeringutega täpsustada korduva üleujutusega ala
piiri, samuti sellest lähtuva piiranguvööndi, veekaitsevööndi ja ehituskeeluvööndi ulatust
(LKS § 35 lg 4).105
Täiendav info üleujutuste ning nende ohjamise kohta vt Keskkonnaministeeriumi
kodulehelt: http://www.envir.ee/ujutus.
7.1.6. Taimestik-loomastik, rohevõrgustik, selle ökoloogilised aspektid
Taimestiku ja loomastiku kaitse toimub neile elupaikade ja kasvukohtade tagamise kaudu.
Rannikuala maakonnaplaneering ei näe ette suuri muutusi asustusstruktuuris ja
rohevõrgustikus, mistõttu ei ole ette näha olulist negatiivset mõju piirkonna taimestikule ja
loomastikule. Kaitsealuste liikide osas vt pt 7.1.7.
Planeeringu koostamisel on üldjoontes arvestatud maakonna teemaplaneeringus „Asustust
ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” ning üldplaneeringutes toodud
rohevõrgustiku piiridega.

102

Juhise ning tegevuskava koostamine üleujutusriskide haldamiseks. Tõnu Mugra, Ülo Sults.
Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS.
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=203305/JUHIS30012006_1.doc
103

Viru alamvesikonna veemajanduskava. Pt 2.4.2.4: http://www.vesikonnad.envir.ee/?dl=58

104

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13233620&id=765431

105

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13233620
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Vähesel määral on planeeringuala rohevõrgustikku täpsustatud Vihula valla osas. Arvestatud
on looduslike tingimuste ja asustusalade paiknemisega ning rohevõrgustiku toimimiseks
vajalike eeldustega. Muudatused ei too endaga kaasa negatiivset keskkonnamõju ega
halvenda rohevõrgustiku toimimist, pigem vastupidi.
Viru-Nigula valla osas on rohevõrgustiku täpsustamine tehtud valla üldplaneeringu
koostamise käigus. Rohelise võrgustiku tuumalade ja koridoride piire on muudetud ja
täpsustatud vastavalt valla üldplaneeringu mõõtkavale. Võrgustiku täpsustamisel on arvesse
võetud valla seisukohalt olulised looduskooslused ning väärtuslikud maastikumiljööga alad,
et moodustuks terviklik, nii maakondlikke kui valla seisukohalt tähtsaid alasid hõlmav
võrgustik.106
Viru-Nigula valla osas on soovitav kaaluda Kunda linna piiril oleva Meremärgi kinnistu
(tunnus 90202:002:0047, sihtotstarve tootmismaa) sihtotstarbe muutmist ja maakasutuse
korraldamist selliselt, et oleks tagatud pangapealse, Estonian Celli kinnistu põhjaosa läbiva
rohekoridori toimimine (vt joonis 7-4).

Joonis 7-4. Tootmismaa sihtotstarbega Meremärgi kinnistu (tunnus 90202:002:0047)
paiknemine Kundal linna ja Viru-Nigula valla piiril asuvas pangapealses rohekoridoris.
Allikas: Maa-amet
Rohevõrgustiku ökoloogilised aspektid
Ruumiplaneerimise üheks keskseks teemaks on eluslooduse ja maastike kaitse orgaaniline
sulatamine keskkonnakujundusse. Roheline võrgustik koosneb suurematest tuumaladest ja
neid ühendavatest koridoridest. Kaitsealad, metsad, sood jms on võrgustiku tuumaladeks.
Kuigi kaitsealade põhieesmärk on loodusobjektide kaitse, kaasneb kaitserežiimiga
keskkonda kujundav efekt. Võrgustikku kuuluvaks võib lugeda ka ajalooliselt väljakujunenud
pärandkultuurmaastikke.
Võrgustiku sihipärase kujundamisega taotletakse järgmisi konkreetsemaid eesmärke:
106

keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine inimesele vajalikul tasemel;
väärtuslike looduskoosluste kaitse;

Viru-Nigula valla üldplaneering. Pt 5.2: http://www.viru-nigula.ee/public/Seletuskiri.pdf
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-

looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni võimaldamine ning looduslike
alade ruumilise kättesaadavuse tagamine.

Kui tuumalade pindala on piisavalt suur, tagab see nende piisava koormustaluvuse ja
kompensatsioonivõime inimkoormuse suhtes. Koridorid ühendavad struktuuri tervikuks, kus
on võimalik liikide levik ja asurkondade genofondi vahetus, ning sedakaudu kohalike
looduskahjustuste korvamine ja loodusliku mitmekesisuse taastootmine. Koridoride näol
säilitatakse loodus inimasustuse sees ja selle vahetus läheduses. Tuumalad peaksid jääma
valdavalt väljapoole intensiivse inimmõju piirkonda.
Strateegiliselt olulised võrgustiku arengu planeerimise probleemid on:
-

kompensatsioonialade säilitamine intensiivse inimmõju piirkonnas – asulates, nende
ümbruses ja peamiste liiklusmagistraalide lähikonnas;
võrgustiku pidevuse säilitamine intensiivse inimmõju, sh ehitustegevuse piirkonnas.

Rohelise võrgustiku kui terviku ülesandeks on inimtekkeliste mõjude pehmendamine,
korvamine, neile vastuseismine. Ökovõrgustikus toimub koosluste areng looduslikus suunas,
see toodab bioloogilist mitmekesisust. Kogu rohelise võrgustiku toimimine hoiab alal
inimesele elutähtsaid keskkondakujundavaid protsesse: põhja- ja pinnaveeteke, õhu
puhastumine, keemiliste elementide looduslikud ringed. Inimestele võimaldab ökovõrgustik
linliku elulaadi täiendust looduslähedase puhkuse näol.
Rohelise võrgustiku planeerimisega taotletakse järgmisi konkreetsemaid eesmärke:
-

keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine,
väärtuslike looduskoosluste kaitse,
looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni võimaldamine,
looduslike alade ruumilise kättesaadavuse tagamine,
väärtuslike maastike säilitamine,
asustuse ning maakasutuse iseloomu ja režiimi suunamine.

7.1.7. Väärtuslikud maastikud
Väärtuslike maastike puhul on arvestatud maakonna teemaplaneeringus „Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused” toodud väärtuslike maastikega. Need
väärtuslike maastike piirid on kantud planeeringu joonisele. Vt ka pt 7.4.3.
Teemaplaneeringu ja üldplaneeringute lahendusi võrreldes jäid silma mõned võimalikud
vastuolud. Sellega seoses vajavad üldplaneeringutes täpsustamist väärtuslike maastike piirid
ja kavandatud maakasutus järgmistes asukohtades:
-

Kunda linna üldplaneeringuga tootmismaaks määratud sadamast ida poole jääv ala
kattub osaliselt Letipea-Mahu väärtusliku maastikuga. Vastavalt PLS § 7 lg 4: kui
kehtestatud üldplaneering puudub või kui maakonnaplaneeringust varem
kehtestatud üldplaneering ei kajasta kehtestatud maakonnaplaneeringus sätestatut,
on kehtestatud maakonnaplaneering valla ja linna detailplaneeringute koostamise
või projekteerimistingimuste väljaandmise aluseks.

-

Viru-Nigula valla äärealal vastu Kunda linna piiri kattub üldplaneeringuga kavandatud
tööstusala osaliselt Malla-Iila-Kutsala-Padaoru väärtusliku maastikuga. Samas
piirkonnas vajab Viru-Nigula üldplaneering täpsustamist ka rohevõrgustiku osas (vt
pt 7.1.6).
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7.1.8. Kaitstavad loodusobjektid
7.1.8.1.

Kaitsealad

Planeeringu koostamisel on lähtutud kaitsealade kaitse-eeskirjades määratud piiridest ja
vöönditest ning kaitse-eeskirjadega sätestatud nõuetest. Olulise osa planeeringualast
hõlmab Lahemaa rahvuspark. Arvestades planeeringu tulevikku suunatud eesmärke, on
Lahemaa rahvuspargi puhul arvestatud koostamisel oleva kaitse-eeskirja eelnõuga
(14.01.2010), sest kehtiv kaitse-eeskiri ei vasta enam looduskaitse vajadustele. Uue kaitseeeskirja eelnõu kajastamine on kokku lepitud kõigi planeeringu koostamise osapooltega.
Planeeringuga ei tehta ettepanekuid kaitseala piiride muutmiseks. Lahemaa rahvuspargi piiri
muudatus kaitseala idaosas Vainupea küla juures tuleneb kaitse-eeskirja eelnõust.
Planeeringu koostamisel on arengusuundade määramiseks kaitsealadel välja töötatud
järgmine süsteem:
-

reservaadid on määratud looduse arengu aladena (L1) – üksnes looduslike protsessidena
arenevate ökosüsteemidega ala;

-

sihtkaitsevööndid on määratud loodusliku arengu aladena (L2) – väljakujunenud
looduslike või suunatult arendatud poollooduslike kooslustega looduskesksete
puhkevõimalustega ala;

-

piiranguvööndid on määratud looduslähedase arengu aladena (L3) – looduslähedaselt
arendatud, piirkonnale iseloomuliku atraktiivse maastiku- ja asustusstruktuuri ning
tuntud ja väärtustatud soodsa elu- ja ettevõtluskeskkonnaga ala.

Planeeringuga kavandatavad arengusuunad ei ole vastuolus kaitsealade kaitse-eeskirjadega.
Igal eelnimetatud arengualal tuleb järgida konkreetse vööndi jaoks kaitse-eeskirjas
sätestatud looduskaitselisi ja ehituslikke piiranguid – vt lisad 1j ja 1k.
Töö käigus tegi Lääne-Viru Maavalitsus ettepaneku algatada diskussioon Võsu ja Vergi
asulate võimalikuks väljaarvamiseks Lahemaa rahvuspargi koosseisust. Põhjenduseks
tuuakse see, kaitse-eeskirjaga seotud piirangud takistavad piirkonna sotsiaalmajanduslikku
arengut. Võsu aleviku kaitsealast väljaarvamise teema kerkis üles ka planeeringu ja KSH
arutelukoosolekutel Vihula vallas (vt protokollid planeeringu lisas).
Võimaliku muudatuse mõjud looduskaitselistele väärtustele ei ole tõenäoliselt olulised selles
mõttes, et Võsu ja Vergi moodustavad pindalaliselt väga väikese osa Lahemaa rahvuspargist
ning kaitstavate loodusväärtuste säilitamine on võimalik ka väljaspool kaitseala. Suurem osa
Lahemaa loodusväärtustest asub sihtkaitsevööndites ja reservaatides. Piiranguvööndite näol
on tegemist pigem puhveraladega.
Teisest küljest – kui rääkida kaitseala terviklikkusest, siis võib nende asulate väljaarvamise
mõju lugeda tõenäoliselt oluliseks, sest tekiksid „enklaavid”, kus rahvuspargi kaitse-eeskiri ei
kehti. See võib kaasa tuua näiteks ebasoovitavat ehitussurvet, mille mõju võib ulatuda kas
otseselt või kaudselt kaitstavale alale.
Ettepanek võib endaga kaasa tuua eelkõige sotsiaalmajanduslikke muutusi (vt pt 7.3.2.4).
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7.1.8.2.

Hoiualad

Hoiuala moodustatakse loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku soodsa seisundi
tagamiseks, kui see ei ole tagatud muul käesoleva seadusega sätestatud viisil (LKS § 32 lg 1).
Hoiualal on keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja kahjustamine, mille
kaitseks hoiuala moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine, samuti tegevus, mis
seab ohtu elupaikade, kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi (LKS § 32 lg 2).
Kõik kolm planeeringualal paiknevat hoiuala – Järveoja, Kunda jõe ja Pada jõe hoiualad – on
moodustatud EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüübi – jõgede ja
ojade (3260) kaitseks (vt pt 6.2.13.2). Kunda jõe ja Pada jõe hoiualadel on eraldi märgitud ka
kaitstavaid kalaliike, mille kaitse toimub nende elupaikade kaitse kaudu.
Hoiualad on märgitud planeeringu joonisele.
Maakonnaplaneeringu koostamisel on hoiualadega arvestatud ega kavandata tegevusi, mis
võiksid takistada hoiualade kaitse-eesmärkide realiseerimist. Tegevuste edasisel
kavandamisel üld- ja detailplaneeringute ning projektidega tuleb lähtuda nende hoiualade
kaitse-eesmärkidest ning hoiduda olulise negatiivse keskkonnamõju tekitamisest.
Hoiualal kavandatava tegevuse mõju elupaikade ja liikide seisundile hinnatakse
keskkonnamõju hindamise käigus või LKS §-s 33 sätestatud korras (LKS § 32 lg 5). Lähtudes
EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ artiklist 6 tuleb hinnata mõju hoiualale kavandatavate
tegevuste puhul, mis võivad eeldatavalt oluliselt mõjutada hoiuala (Natura 2000 võrgustiku
ala).
Kuna planeeringualal asuvate hoiualade piir ühtib veekogu kaldajoonega, siis on negatiivse
mõju ärahoidmiseks oluline tagada piisava ulatusega puhverala olemasolu nende veekogude
kallastel (sõltuvalt sellest, millise iseloomuga tegevused piirkonnas võivad mõjutada
hoiuala).
LKS § 33 lg 1 sätestab tegevused, mille kavandamise korral hoiuala piires asuva kinnisasja
valdaja peab esitama hoiuala valitsejale teatise. Planeeringuala hoiualadel kaitstavatele
veekogudele mõju avaldada võivate tegevuste puhul on sellest loetelust olulised ära
märkida: 1) tee rajamine; 2) loodusliku kivimi või pinnase teisaldamine; 3) veekogude
veetaseme ja kaldajoone muutmine; 4) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine; 5)
loodusliku ja poolloodusliku rohumaa ning poldri kultiveerimine ja väetamine; [---] 7)
maaparandussüsteemi rajamine ja rekonstrueerimine.
7.1.8.3.

Kaitsealused liigid

Kaitsealuste liikide asukohtadega vastavalt keskkonnaregistri ja EELIS-e andmetele on
planeeringu koostamisel arvestatud. Planeeringu joonisele neid asukohti kantud ei ole, sest
see jääb allapoole maakonnaplaneeringu üldistusastet. Samuti täienevad andmed
kaitsealuste liikide asukohtade osas tõenäoliselt suhteliselt kiiremini võrreldes teiste
kaitstavate loodusobjektidega, mistõttu planeeringus on esitatud nõue, et tegevuste
edasisel kavandamisel tuleb arvestada kõikide aktuaalsete keskkonnaregistri andmetega.
I ja II kaitsekategooria liigid on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 20.05.2004.a määrusega
nr 195: I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu.107 III kaitsekategooria
107

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=760301
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liigid on kaitse alla võetud keskkonnaministri 19.05.2004.a määrusega nr 51: III
kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine.108
EL loodus- ja linnudirektiividega kaitstavate taime-, looma- ja linnuliikide kaitseks on loodud
linnualad, loodusalad ja hoiualad, millega on samuti planeeringu koostamisel arvestatud.
Valdavalt kajastuvad EL kaitstavad liigid ja elupaigad kaitsealade kaitse-eeskirjade kaitseeesmärkides.
Allpool on käsitletud võimalikku mõju kolmele kaitsealusele linnuliigile, mis omavad
käsitletaval planeeringualal ruumilise planeerimise mõistes olulisemat tähtsust. Põhjus on
selles, et väljaspool kaitsealasid tingib nende liikide kaitse planeeringualal kaitsealadega
sarnaseid piiranguid (püsielupaikade piirangu- ja sihtkaitsevööndid) ning need mõjutavad
planeeringuala arengusuundade määramist.
Merikotkas
Merikotkas on I kaitsekategooria loomaliik.109 Merikotka kaitset korraldatakse liigi
püsielupaikade kaitse kaudu, milleks vastavalt LKS § 50 lg 2 p 2 on merikotka pesapuu ja
seda ümbritsev ala 200 meetri raadiuses.
Mõju hinnang planeeringualal asuvatele merikotka püsielupaikadele vt pt 7.1.8.4.
Metsis
Metsis on II kaitsekategooria loomaliik.110
Keskkonnaameti poolt 2009. aastal tellitud metsise mängude uuringu aruanne näitab, et
metsise arvukus Eestis on viimase kümnendi jooksul langenud. Uuringu tulemusel selgus, et
metsisekukkede arvukus võib olla viimase kümne-viieteistkümne aastaga langenud kuni
poole võrra. Kõige kehvemas seisus olid kaitseta mängupaigad. Arvukuse langus on
märgatav ka kaitstavatel aladel, samas on kõige väiksem arvukuse langus toimunud
püsielupaikades.
Uuringu koostaja sõnul ei hõlmanud nimetatud uuring aga planeeringualal asuvaid metsise
püsielupaiku, mistõttu keskkonnamõju hindamisel ja soovituste esitamisel on aluseks
üldiselt metsise kui liigi kohta kehtiv.
Viidates nimetatud uuringule on Euroopas toimuva üldise metsise arvukuse languse
peamiseks põhjuseks põhjapoolsetes metsades metsade killustumine ja muutused
elupaikades, mis omakorda viib metsisetibude kõrge suremuseni. Metsis on liik, kelle
elupaigaks on metsad vanusega vähemalt 60 aastat. Aastatetagune uuring Eestis näitas, et
pooled metsistest elasid üle saja aasta vanustes metsades.
Metsise kaitsekorralduskava (2001)111 järgi on liiki ohustavad tegurid järgmised:
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https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=760308
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I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu. Vabariigi Valitsuse 20.05.2004.a määrus nr 195:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=760301
110

I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu. Vabariigi Valitsuse 20.05.2004.a määrus nr 195:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=760301
111

Keskkonnaministeerium:
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1104210/metsise+kaitsekorralduskava.pdf
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-

elupaikade vähenemine ja killustumine (lageraie);
elupaikade kvaliteedi halvenemine: maaparanduse tagajärjel muutub (alus)mets metsise
jaoks liiga tihedaks, üleujutuste tagajärjel (nt kopratammide tõttu) mets kuivab;
metsade noorenemine intensiivse metsamajanduse tagajärjel (metsise elupaikadeks
sobivate vanade metsade osakaalu langus);
looduslikud vaenlased (väikekiskjad, metssiga);
häirimine (metsa- ja kuivendustööd ning uudistamine metsisemängu ajal);
küttimine (salaküttimine).

Elupaikade vähenemise ja nende kvaliteedi languse ohutegur on Eestis metsisel keskmise
kuni suure tähtsusega. Looduslike vaenlaste ohutegur on väikese kuni keskmise tähtsusega.
Häirimise ja küttimise ohutegurid on väikese tähtsusega.
Keskkonnaamet tellib 2010. aastal metsise kaitse tegevuskava uuendamise, mille raames
tehakse detailne analüüs metsade seisundi kohta teadaolevates metsise elupaikades,
kasutades selleks kaasaegseid kaugseire võimalusi. See annab võimaluse kontrollida, kuidas
on järgitud kehtivat kaitsekorda metsise püsielupaikades, ning võrrelda seda metsise
arvukuse muutustega.
Hinnatakse ka kaudseid faktoreid, mis võivad sageli mõjutada arvukust palju olulisemalt kui
otsesed faktorid. Lisaks elupaiga analüüsile jätkub metsisemängude inventeerimine,
püütakse koondada kogu teadaolev ajalooline andmestik metsisemängude kohta ning
analüüsitakse metsise kaitse senist strateegiat. Samuti pööratakse tähelepanu metsislaste
seire kaasajastamise võimalustele. Uus metsise kaitse tegevuskava peab koondama kogu
kaasaegse teadusteabe metsise bioloogia ja elupaiganõudluse kohta. Uue kava koostamise
protsessi kaasatakse ka RMK. Uus tegevuskava peab valmima 2011. aasta lõpuks.
Mõju hinnang planeeringualal asuvatele metsise püsielupaikadele vt pt 7.1.8.4.
Kanakull
Kanakull on II kaitsekategooria loomaliik.112 Liigi kaitset reguleerib keskkonnaministri
13.12.2006.a määrus nr 73: Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri.
Mõju hinnang planeeringualal asuvale kanakulli püsielupaigale vt pt 7.1.8.4.
7.1.8.4.

Püsielupaigad

Planeeringualal paiknevate püsielupaikadega (PEP) on planeeringu koostamisel arvestatud.
Mõju hinnang planeeringualal asuvatele kaitsealuste liikide PEPidele on toodud tabelis 7-6.

112

I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu. Vabariigi Valitsuse 20.05.2004.a määrus nr 195:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=760301
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Tabel 7-6. Mõju hinnang kaitsealuste liikide püsielupaikadele (PEP) planeeringualal
Objekti nimetus /
Registrikood
Andi metsise PEP /
KLO3000617

Asukoht / Püsielupaiga
vööndid
Vihula vald / piirangu- ja
sihtkaitsevöönd

Eisma merikotka PEP
/ KLO3001045

Vihula vald, Eisma küla /
sihtkaitsevöönd

Koolimäe merikotka
PEP / KLO3000851

Vihula vald, Koolimäe küla /
sihtkaitsevöönd (Lahemaa RP
Koolimäe sihtkaitsevöönd)

Toolse kanakulli PEP
/ KLO3000684

Vihula vald, Toolse küla /
sihtkaitsevöönd

Vila metsise PEP /
KLO3000630

Vihula vald, Vila küla (jääb
planeeringualasse osaliselt) /
piirangu- ja sihtkaitsevöönd
Viru-Nigula vald, Simunamäe
küla / sihtkaitsevöönd

Simunamäe merikotka PEP /
KLO3001030

Hinnang võimalikule mõjule
Planeeringuga on määratud asustuse
arengualana Eisma küla suvilate piirkond.
Võimaliku hoonestatava ala laiendus
hõlmab kahte vahetult suvilatega
külgnevat kinnistut – vt täpsemalt allpool.
Võimalik hoonestatava ala laiendus ei
avalda negatiivset mõju PEPile,
kaitsestaatus on tagatud.
Vahetult PEPiga külgnevale Rutja
õppeväljakule tegevuste kavandamisel
tuleb arvestada määratud
kaitsetingimustega (vt pt 7.2.6.2).
Planeeringuga piirkonnas maakasutuse
muudatusi ei kavandata, kaitsestaatus on
tagatud
Planeeringuga piirkonnas maakasutuse
muudatusi ei kavandata, kaitsestaatus on
tagatud. Kuna PEP asub peaaegu tervikuna
rahvuspargi Koolimäe sihtkaitsevööndis,
siis looduskaitseseaduse § 4 lg 5 järgi pole
vajadust eraldi püsielupaigana määrata
Planeeringuga piirkonnas maakasutuse
muudatusi ei kavandata, kaitsestaatus on
tagatud
Planeeringuga piirkonnas maakasutuse
muudatusi ei kavandata, kaitsestaatus on
tagatud
Planeeringuga piirkonnas maakasutuse
muudatusi ei kavandata, kaitsestaatus on
tagatud

Planeeringualal asuvad Andi ja Vila metsise PEPid on kaitse alla võetud keskkonnaministri
13.01.2005.a määrusega nr 1: Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine.113 Metsise
püsielupaiga kaitsekord (määruse § 4) näeb ette järgmist:
(1) Metsise püsielupaiga maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse
piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.
(2) Püsielupaigas kehtib looduskaitseseaduses sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.
(3) Püsielupaika jäävatel teedel ja radadel on lubatud sõidukitega liiklemine.
(4) Püsielupaigas on lubatud jahipidamine 1. septembrist 31. jaanuarini.
(5) Sihtkaitsevööndis on 1. juulist kuni 31. jaanuarini lubatud inimeste viibimine, marjade ja
seente korjamine, muude metsa kõrvalsaaduste varumine.
(6) Liigi elutingimuste säilimiseks ja parandamiseks vajaliku tegevusena võib püsielupaiga
valitseja lubada sihtkaitsevööndis alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamist 1.
septembrist 31. jaanuarini.

113

Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13132990
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(7) Piiranguvööndis on lubatud lage- ja turberaie 1. septembrist 31. jaanuarini, kusjuures
raielangi suuruse ja kuju osas tuleb arvestada järgmiste piirangutega:
1) lageraie korral ei tohi langi suurus ületada 1,0 ha ning laius 30 meetrit;
2) turberaie korral ei tohi langi suurus ületada 2 ha.
(8) Piiranguvööndis tuleb raiete tegemisel arvestada järgmisi piiranguid metsa vanuselisele
koosseisule ja raielangi kujule:
1) üle 60 aasta vanuse metsa osakaal ei tohi jääda väiksemaks kui 50%;
2) raielankide vahele tuleb jätta üle 60 aasta vanust puistut vähemalt 100 m laiuse ribana.
(9) Piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnasel.

Metsise püsielupaigas on keelatud metssea lisasöötmine (LKS § 50 lg 9).
Andi metsise PEPi läheduses on planeeringuga määratud asustuse arengualana Eisma küla
suvilate piirkond. Võimaliku hoonestatava ala laiendus hõlmab kahte vahetult suvilatega
külgnevat maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut:
- Nõmmemaage (katastriüksuse tunnus 88703:002:0017, suurus 9010 m2);
- Männimaage (katastriüksuse tunnus 88703:002:0015, suurus 13 725 m2).
Muus osas planeeringuga muudatusi ei kavandata ning asustuse arenguala laienemist
olemasolevast teest lõuna poole ette ei nähta.
Nõmmemaage kinnistu kaugus PEPi piirist on üle 300 m ning vahele jäävad olemasolevad
suvilad – vt joonis 7-5. Selle kinnistu hoonestamisel üksikelamu(te)ga PEPile negatiivset
mõju ei avaldata.
Männimaage kinnistu ja PEPi piiranguvööndi piiri kaugus on ca 50 m. Sellesse vööndisse jääb
metsariba ja pinnasetee riigimetsamaal (Kunda metskond 7) – vt joonis 7-3.

Joonis 7-5. Eisma küla Männimaage ja Nõmmemaage kinnistute asukohaskeem. Allikas:
Maa-amet
Võimalik hoonestatava ala laiendus Männimaage kinnistu võrra ei avalda negatiivset mõju
PEPile ja ala kaitsestaatus on tagatud. Soovitav on kavandada juurdepääsud
planeeritava(te)le kinnistu(te)le piki Männimaage kinnistu kirdepoolset piiri, et oleks
võimalik säilitada kinnistu(te) edelapiiril maksimaalselt kõrghaljastust ning säilitada puistu
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sujuv üleminek riigimetsaks. Maa sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks ja
ehitusõiguse määramine toimub läbi detailplaneeringu.
Planeeringualal asuvate Eisma, Koolimäe ja Simunamäe merikotka PEPide kaitset
reguleeritakse lähtudes LKS §-st 50. Kuna merikotka PEPe, sh planeeringualal asuvaid, ei ole
käesolevaks ajaks keskkonnaministri määrusega (st LKS § 10 lõike 2 kohaselt) kaitse alla
võetud, on selleks vastavalt LKS § 50 lg 2 p 2 merikotka pesapuu ja seda ümbritsev ala 200
meetri raadiuses.
Kuni merikotka PEPe ei ole kaitse alla võetud keskkonnaministri määrusega, kehtib alates
pesapuu leidmisest merikotka püsielupaigas sihtkaitsevööndi (st LKS §-s 30 sätestatud)
kaitsekord. Inimesel on keelatud viibimine merikotka PEPis 15. veebruarist 31. juulini. Need
kaks kitsendust ei kehti tulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja elamumaal,
põllumajandusmaal ja õuemaal, samuti avalikus kasutuses oleval teel.
Toolse kanakulli PEP on kaitse alla võetud keskkonnaministri 13.12.2006.a määrusega nr 73:
Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri.114
Kanakulli püsielupaiga kaitsekord (määruse § 4) näeb ette järgmist:
(1) Kanakulli püsielupaikade maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja
majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.
(2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord selle määruse
erisustega.
(3) Püsielupaigas on lubatud inimeste viibimine, jahipidamine, marjade ja seente korjamine.
(4) Püsielupaika jäävatel teedel ja radadel on lubatud sõidukiga sõitmine.
(5) Kanakulli elutingimuste säilimiseks ja parandamiseks vajaliku tegevusena võib püsielupaiga
valitseja lubada sihtkaitsevööndis alusmetsa, järelkasvu ja puistu teise rinde harvendamist 1.
septembrist 28. veebruarini.
(6) Püsielupaiga piiranguvööndis on lubatud uuendus- ja hooldusraie 1. septembrist 28.
veebruarini, kusjuures raielangi suuruse ja kuju osas tuleb arvestada järgmiste piirangutega:
1) lageraie korral ei tohi langi suurus ületada 0,5 ha ning laius 30 meetrit;
2) turberaie korral ei tohi langi suurus ületada 1 ha;
3) lageraie raiejärkude vahe on vähemalt 10 aastat, kusjuures raieaastaid ei loeta liitumisaja
sisse;
4) hooldusraiejärgselt peab metsa täius olema vähemalt 0,6.
(7) Piiranguvööndis tuleb raiete tegemisel arvestada, et üle 60 aasta vanuse metsa osakaal ei
tohi jääda väiksemaks kui 50%.
(8) Piiranguvööndis on keelatud puidu kokkuvedu külmumata pinnaselt.

Looduskaitseseaduse (LKS) § 50 lg 1 järgi kehtib keskkonnaministri määrusega kaitse alla
võetud PEPis sama kaitsekord, mis vastavalt kaitsealade piirangu- või sihtkaitsevööndites.
Kaitsekorra sätestavad LKS § 30 (sihtkaitsevöönd) ja § 31 (piiranguvöönd).
PEPis kehtiva liikumiskeelu ajal võib PEPis viibida õppe- või teadusotstarbel filmimiseks,
pildistamiseks ja häälte salvestamiseks Keskkonnaameti loa alusel, kui tegevus ei ohusta
kaitsealuse liigi isendit.
Tegevuste
edasisel
kavandamisel
PEPide
mõjupiirkonnas
tuleb
lähtuda
looduskaitseseaduses sätestatud kaitsekorrast koos vastavate määruste erisustega.

114

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13133809
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7.1.8.5.

Kaitstavad looduse üksikobjektid

Kaitstavate looduse üksikobjektide asukohtadega vastavalt keskkonnaregistri ja EELIS-e
andmetele on planeeringu koostamisel arvestatud. Planeeringu joonisele neid asukohti
kantud ei ole, sest see jääb allapoole maakonnaplaneeringu üldistusastet. Samuti muutuvad
andmed üksikobjektide asukohtade osas kiiremini võrreldes ulatuslikumate pindalaliste
kaitstavate loodusobjektidega. Seetõttu on planeeringus esitatud nõue, et tegevuste
edasisel kavandamisel tuleb arvestada kõikide aktuaalsete keskkonnaregistri andmetega.
7.1.8.6.

Uute objektide kaitse alla võtmise ettepanekud

Vastavalt EELIS-e andmetele kasvab Mahu soos (Viru-Nigula vallas) ulatuslikul alal arvukalt
kaitsealuseid taimeliike, peamiselt käpalisi. Seetõttu on planeeringu ettepanekus ala
määratletud loodusliku arengu alana (L3) eesmärgiga tagada kaitsealustele taimeliikidele
soodsad kasvutingimused.
Kas Mahu sool on eeldusi looduskaitse alla võtmiseks, selleks tuleb teha täiendavad
uuringud ning selgitada, kas piirkond vastab loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldustele.115
7.1.9. Natura 2000 võrgustik
Arengusuundade määramisel on arvestatud Natura 2000 võrgustiku aladega. Natura alade
piirid kattuvad looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud alade piiridega. Kavandatavad
arengusuunad ei too endaga eeldatavalt kaasa olulist negatiivset mõju nendele aladele, sest
planeeringu koostamisel on arvestatud alade kaitse-eesmärkidega – vt pt 7.8.1. Arvestada
tuleb muidugi maakonnaplaneeringu üldistusastet ja selle põhjal tehtud järeldusi.
Tegevuse kavandamise järgmistes etappides tuleb Natura 2000 aladest lähtuvalt igakordselt
kaaluda Natura-hindamise vajadust. Juhul, kui kavandatav tegevus või kava võib avaldada
olulist mõju Natura 2000 võrgustiku alale, tuleb läbi viia teatud erisustega mõju hindamise
menetlus. Sellise, nn Natura hindamise menetluse läbiviimise näeb ette EL direktiiv
92/42/EMÜ (loodusdirektiiv) ning Eestis viiakse see läbi koos KMH või KSH menetlusega.
Sellise mõju hindamise käigus peab arvestama eelkõige Natura 2000 võrgustiku ala kaitseeesmärki. Tegevusloa võib anda ainult juhul, kui otsustaja on veendunud, et kavandatav
tegevus ei mõju kahjulikult selle Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkusele ega mõjuta
negatiivselt selle ala kaitse-eesmärki.
Juhul, kui ilmneb, et kavandataval tegevusel on eeldatavalt oluline negatiivne mõju Natura
2000 alale, võib tegevusloa anda ainult juhul, kui puuduvad alternatiivsed lahendused ning
tegevuse elluviimine on vajalik avalikkuse jaoks esmatähtsatel tungivatel põhjustel. Sel juhul
tuleb rakendada hüvitusmeetmeid, et säiliks Natura 2000 võrgustiku üldine sidusus.
Tegevuste lubamisel on lisapiirangud juhul, kui tegevus võib mõjutada esmatähtsat elupaika
või liiki.116

115

LKS § 7: Loodusobjekti [---] kaitse alla võtmise eeldus on selle ohustatus, haruldus, tüüpilisus, teaduslik,
ajaloolis-kultuuriline või esteetiline väärtus või rahvusvahelisest lepingust tulenev kohustus.
116

http://www.k6k.ee/keskkonnaigus/keskkonnaigus/horisontaalsed_teemad/keskkonnamojude_hindamine
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7.1.10. Vääriselupaigad
Vääriselupaik (VEP) metsaseaduse 117 § 23 tähenduses on kuni seitsme hektari suuruse
pindalaga kaitset vajav ala väljaspool kaitstavat loodusobjekti, kus kitsalt kohastunud,
ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur. Metsa
vääriselupaigad on põlismetsaliikide varjupaigad majandatud metsade vahel.
Rannikuala maakonnaplaneeringu koostamisel on VEPide paiknemisega arvestatud.
Planeeringuga ei ohustata VEPe, sest nendes asukohtades jätkub praegune maakasutus.
VEP-ide majandamisel tuleb lähtuda metsaseadusest ning selle alusel vastu võetud
keskkonnaministri määrusest.118
Riigimetsas korraldab VEPi kaitset riigimetsa majandaja keskkonnaministri käskkirja
kohaselt. Kui VEP asub erametsas, siis sõlmitakse VEPi kaitseks kinnisasja omanikuga
notariaalne leping, mille alusel koormatakse kinnisasi isikliku kasutusõigusega riigi kasuks
Keskkonnaministeeriumi kaudu tähtajaga 20 aastat. Lepingut saab sõlmida metsaressursi
arvestuse riiklikkusse registrisse kantud VEPi kaitseks. Isiklik kasutusõigus on riigi õigus
kasutada kinnisasja VEPi kaitseks. Riigil on õigus VEPis keelata või piirata majandustegevust
VEPi kaitse-eesmärgist tulenevalt ja metsaomanik on kohustatud tagama VEPi säilimise. VEPi
metsakasutuse kitsendustega põhjustatud kahju ja VEPi hooldamise kulu hüvitis (edaspidi
vääriselupaiga kasutusõiguse tasu) makstakse kinnisasja omanikule riigi kasuks isikliku
kasutusõigusega koormamise perioodil iga-aastaste võrdsete maksetena.

7.2.

Tehiskeskkonna mõju

7.2.1. Tehniline infrastruktuur
Rannikuala maakonnaplaneeringuga ei ole kavandatud uusi maanteid ega sadamaid.
Täpsustatud ja täiendatud on kergliiklusteede võrgustikku. Kavandatud tegevus ei avalda
olulist negatiivset keskkonnamõju. Kergliiklusteedele tähelepanu pööramine toob kaasa
positiivse mõju ohutusele, aktiivsele eluviisile ja puhkemajandusele.
Teede kaitsevööndeid maakonnaplaneeringus
kavandamisel on arvesse võetud teede klasse.
7.2.1.1.

ei

kajastata,

kuid

arengusuundade

Kunda ümbersõit

Kunda linna ümbersõidu rajamine või mitterajamine on olnud kaalumisel juba mõnda aega.
Ümbersõidu trass on kajastatud Lääne-Viru maakonnaplaneeringus 2010+ ja Viru-Nigula
valla üldplaneeringus. Eesmärk oli tehaseid ja sadamat teenindava rasketranspordi
möödajuhtimine linnast.
Kunda ümbersõidu eeltasuvusarvutuse 119 tulemusena järeldati, et kahest võrreldud
variandist – taastusremont olemasolevatel teelõikudel ja uus ehitatav ümbersõit – on
tasuvuse seisukohalt arvestatav ainult taastusremont olemasolevatel teelõikudel. Sellest
117

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13249748

118

Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga
kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused. Vastu võetud keskkonnaministri 04.01.2007. a määrusega nr 2:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13148925
119

Kunda ümbersõidu eeltasuvusarvutus. Maanteeamet, töö 2005-62. Tallinn 2005
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tulenevalt ei hakka Maanteeamet ümbersõidutrassi kavandama. Kunda linn eelistab
olemasolevate teelõikude rekonstrueerimist eelkõige põhjusel, et see ei vii potentsiaalseid
kliente (sh ka turiste) linnast mööda, mille tulemusena saavad tööd linna teenindus- ja
kaubandusettevõtted. See on oluline sotsiaalmajanduslikust aspektist.
Ümbersõidu rajamine toob endaga kaasa oluliselt enam negatiivseid keskkonnamõjusid
trassi alla ja kõrvale jäävatele kinnistutele ning looduskeskkonnale. Olemasoleva trassi ääres
on üksikud elamud, mistõttu negatiivset mõju üldises mõttes ei saa lugeda oluliseks. Tee
rekonstrueerimisprojekti koostamisel tuleb leida meetodid nõuetekohase mürataseme
tagamiseks tee ääres olevates elamutes.
7.2.1.2.

Kergliiklusteed ja EstoVelo/EuroVelo jalgrattamarsruut

Lähtudes sõiduohutusest on sõiduteest eraldiasetsevad kergliiklusteed kavandatud Tallinn–
Narva ja Põdruse–Kunda–Pada maantee äärde ning Kunda linnas Sadama tn äärde, kuna
nendel teedel on liikluskoormus suur ja liigub palju veokeid, mis teeb kergliiklejate
sõidutingimused samal teel ebasoodsaks ja ohtlikuks. Eraldiseisev kergliiklustee on ette
nähtud ka Käsmu ja Võsu vahele. See võimaldab puhkajatel ja kohalikel elanikel senisest
turvalisemalt ja ka keskkonnasäästlikumalt käia näiteks Võsu alevikus teenuseid tarbimas.
Teistel teedel, kuhu on kavandatud kergliiklusrada sõiduteele, tuleb kergliiklejate ohutus
tagada liikluskorralduslike vahenditega.
Planeeringuala läbib Eesti jalgrattamarsruut (EstoVelo) nr 1: (Loksa > Vihasoo) > Palmse,
Võsu, Vergi, Altja, Käsmu, Sagadi, Vainupea, Toolse, Kunda, Viru-Nigula > (Kalvi). See on
ümber Läänemere kavandatud EuroVelo matkaraja nr 10 üks lõike ja ühtlasi kõige olulisem
turismiketi osa antud alal. Marsruudil on äratuntav viitade kujundus (vt foto 3 ja
http://www.bicycle.ee/index.php?leht=23&keel=1).

Foto 3. EuroVelo jalgrattamarsruudi tähis. Allikas: www.bicycle.ee
Looduslikult kaunite paikade (sh rahvusparkide) külastamiseks on jalgratas parim ja
loodussõbralikem liiklusvahend. Loodushoiu seisukohalt on hea, kui liigutakse mööda selleks
kavandatud tähistatud radasid. Tee-ehituslikke töid pole otseselt kavandatud. Marsruute on
kooskõlastatud Maanteeameti poolt koostatud teede rekonstrueerimise kavadega. Teatud
vajalikke radade lõike võidakse välja ehitada kohalike eelarvete vahenditest. Projekti kui
terviku eesmärgiks on jalgrattamatkamiseks vajaliku infrastruktuuri loomine, mis pole
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mõeldud ainult välisturistide jaoks, vaid innustaks ka Eesti inimesi oma puhkust rattasadulas
veetma ning seeläbi tekiks harjumus jalgratta kasutamiseks ka igapäevase
transpordivahendina. Viimane asjaolu on eelkõige meie linnade liikluskoormust ja
keskkonnaseisundit arvestades tuleviku suhtes väga oluline.120
7.2.1.3.

Sadamad

Planeeringualal asuva Kunda sadama tegevuse võimalikke keskkonnamõjusid käesolevas
KSH aruandes ei käsitleta, kuna tegemist on olemasoleva sadamaga, mille asukohta ega
maa-ala suurust käesoleva maakonnaplaneeringuga ei muudeta. Sadama arengu plaanide
kohaselt jääb Kunda sadam regionaalse tähtsusega sadamaks. Maakonnaplaneeringu
tasandil ei põhjusta Kunda sadama võimalikud laiendused reisijate kai ja väikesadama näol
olulist negatiivset keskkonnamõju. Sotsiaalmajanduslikke mõjusid võib hinnata positiivseks.
Kunda sadama võimalikke keskkonnamõjusid tuleb vajadusel hinnata selle detailplaneeringu
KSH ja/või projekti KMH käigus, et määrata keskkonnanõuded ja leevendavad meetmed
kavandatu väljaehitamiseks.
Maakonnaplaneeringus on märgitud võimalikud väikesadamate asukohad. Nende
määratlemisel on arvestatud omavalitsuse kavadega (üldplaneeringutega) ning
väikesadamate olemasoluga ja nende taastamise võimalustega. Väikesadamatest valdav osa
vajab rekonstrueerimist. Päris uusi väikesadamate asukohti ette nähtud ei ole.
Maakonnaplaneeringu tasandil ei põhjusta väikesadamate võimalikud rekonstrueerimised
olulist negatiivset keskkonnamõju. Väikesadamate rekonstrueerimisel tuleb arvestada
kohalikke olusid (asustus, looduskaitse, merekeskkonna tingimused jms). Väikesadamate
võimalikke keskkonnamõjusid tuleb vajadusel hinnata detailplaneeringute KSH ja/või
projektide KMH käigus, et määrata keskkonnanõuded ja leevendavad meetmed kavandatu
realiseerimiseks. Sotsiaalmajanduslik mõju piirkonna arengule on positiivne.
Vastavalt sadamaseadusele 121 nimetatakse väikesadamaks sadamat või sadama osa, kus
osutatakse sadamateenuseid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele. Iga sadam
peab olema kantud sadamaregistrisse. Taotluse sadama registreerimiseks sadamaregistris
esitab sadama pidaja.
Väikesadamale, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid, ei kohaldata sadamaseaduse
peatükke 2 (Laevaliikluse ohutuse nõuded sadamateenuse osutamisel), 3 (Turvanõuded
sadamateenuse osutamisel) ja 6 (Riigikaitse ülesannetega sadam), kui seaduses ei ole
sätestatud teisiti. Kokkuvõtlikult tähendab see peamiselt seda, et sellisele sadamale ei ole
vaja määrata akvatooriumi, koostada sadama eeskirja, läbi viia turvalisuse riskianalüüsi ega
koostada turvaplaani. Sellise sadama kandmisel sadamaregistrisse ei ole vaja tasuda
riigilõivu. Tasuliste sadamateenuste osutamise korral on nimetatud protseduuride läbimine,
dokumentide koostamine 122 ning riigilõivu tasumine vajalik.

120

http://www.recestonia.ee/Arhiiv/MA-00.htm#4

121

Sadamaseadus: vt Elektrooniline Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13250753

122

Sadamaseaduse pt 3. Turvanõuded sadamateenuse osutamisel kohaldatakse sadamatele, mis teenindavad
rahvusvahelises meresõidus sõitvaid reisilaevu või 500-se ja enama kogumahutavusega laevu, ning
sadamatele, mis teenindavad meresõiduohutuse seaduse kohaselt määratletud kohalikus rannasõidus sõitvaid
I kategooria laevu või A-klassi reisilaevu.
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Sadamaseaduse pt 4 sätestab keskkonnakaitse nõuded sadamateenuse osutamisel. See
sisaldab laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning üleandmise nõudeid ning nõudeid
reostuse kõrvaldamiseks sadama akvatooriumil.
7.2.1.4.

Tehnovõrgud

Rannikuala maakonnaplaneeringuga tehnovõrke ei kavandata.
Veevarustuse, heitvee kanaliseerimise, reoveekogumisalade, kõrgepingeliinide jms
kavandamine toimub üld- ja detailplaneeringutega vastavalt vajadusele ja kehtestatud
nõuetele. Tehnovõrkude kavandamisel tuleb arvesse võtta tervisekaitse- ja
keskkonnanõudeid ning tehnovõrkudest tulenevaid piiranguid (kaitsevööndid jms).
Tehnovõrkudega seotud võimalikke olulisemaid mõjutegureid inimeste tervisele vt pt 7.3.1.
7.2.2. Asustuse arengualad
Mõiste asustuse arenguala koostatava maakonnaplaneeringu kontekstis ei tähenda ala
lausalist täisehitamist. Tegemist on väljakujunenud või üldplaneeringuga kavandatud
tiheasustusaladega, kus alade arendamine toimub arvestades asustusstruktuuri, ajalooliskultuurilisi ja looduslikke tingimusi.
Uued asustuse arengualad (seni hoonestamata alad) kogu planeeringualal on Võsu külje all
paiknevad Lahepõhja ja Järvepõhja, mis olid kavandatud Vihula valla üldplaneeringuga. Alad
kuuluvad Lahemaa rahvuspargi koosseisu, vastavalt Lahepõhja ja Võsu piiranguvöönditesse.
Kaitsealade piiranguvööndites, kus kaitse-eeskirjaga on esitatud erinõudeid hoonestamisele,
tuleb nendest lähtuda. Samuti tuleb arvestada muinsuskaitse erinõuete ning
üldplaneeringutega kehtestatud miljööväärtuslike hoonestusalade tingimustega.
Hajaasustuse alal toimub areng lähtudes väljakujunenud asustusstruktuurist, ajalooliskultuurilistest ja looduslikest tingimustest.
Planeeringuala hoonestuse kavandamisel on soovitav arvestada Põhja-Eesti rannikualale
iseloomulikku miljööd ja arhitektuuri.
Tegevus kavandatud asustuse arengualadel ei avalda ümbritsevale keskkonnale olulist
negatiivset mõju, kui järgitakse keskkonnanõudeid.
7.2.3. Tootmise arengualad
Arvestades planeeringuala suurust, on tootmise arengualasid suhteliselt vähe. Alad on
mõeldud tootmise ja sellega seotud ettevõtluse arendamiseks. Need on koondunud
valdavalt Kunda linna ja selle ümbrusesse, mis võimaldab paremini ära kasutada
olemasolevat infrastruktuuri.
Vihula valla üldplaneeringus toodud tootmisala Palmses on mõnevõrra suurendatud, et
anda võimalus tootmistegevuse laiendamiseks või uute ettevõtete rajamiseks. See on ainus
tootmisfunktsiooniga ala Vihula vallas ning on eriti oluline majanduslikel ja sotsiaalsetel
kaalutlustel. Ala arendamine ei põhjusta olulist negatiivset keskkonnamõju.
Keskkonnanõuete järgimine (vee säästlik tarbimine, nõuetekohane heitveekanalisatsioon,
lubatud müratasemetest ja välisõhu saastenormidest kinnipidamine jms) tegevuse
kavandamisel ja ettevõtete tegevuses peab olema elementaarne.
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7.2.4. Tuulepargid
Tuuleparkide all, mille rajamisvõimalusi analüüsiti, mõistetakse antud juhul tuuleenergia
tööstuslikuks tootmiseks mõeldud elektrituulikuid või nende kogumeid. Analüüs ei puuduta
üksikmajapidamiste jaoks mõeldud väikese võimsusega elektrituulikuid.
Rannikuala maakonnaplaneeringu koostamise käigus kasutati planeeringualal tuuleparkide
jaoks võimalike piirkondade leidmiseks peamiselt nn välistamise meetodit. Tuuleparkide
rajamiseks ebasobivaks loeti järgmised alad:
-

looduskaitseliste piirangutega alad;
väärtuslikud maastikud;
väärtuslikud põllumaad (et neid mitte killustada);
metsaga kaetud alad;
asustatud alad.

Võeti arvesse ka piirkonna reljeefi ja geoloogilisi tingimusi. Ebasobivaks loeti klindialused,
maapinna väiksema kõrgusega alad, kus tuuletingimused on tõenäoliselt ebaühtlasemad ja
keerulisemad kui klindipealsetel lagedatel aladel, ning sood, kus ehitustingimused on
tuuleparkide jaoks keerulised ja eeldatavalt ulatusliku negatiivse keskkonnamõjuga.
Samuti võeti arvesse üksikeluasemete paiknemist hajaasustuses niipalju, kui see
maakonnaplaneeringu tasandist lähtuvalt võimalik oli. Üksikeluasemete koha pealt vajab
alade ulatus ja elektrituulikute rajamise võimalus täpsustamist järgmistes kavandamise
staadiumides.
Analüüsis ei ole arvestatud maaomandi kuuluvusega. Analüüsitud ei ole tuuleparkide
võimalikku visuaalset mõju, sest see sõltub suurel määral konkreetsest projektist ja
kavandatavatest seadmetest ning seda tuleb hinnata järgmistes staadiumides. Samuti pole
antud töös arvestatud vajalike tugisüsteemide (elektriliinid, kompensatsioonijaamad jms)
ning infrastruktuuri (nr juurdepääsuvõimalused jms) olemasolu või puudumisega ning nende
rajamise võimalike mõjudega.
Arvesse on võetud ka Vihula Vallavalitsuse seisukohta, et vald ei näe oma territooriumil
võimalusi tuuleparkide rajamiseks (vt protokoll planeeringu lisas). Samale järeldusele tuldi
ka ülalnimetatud metoodikat kasutades planeeringu koostamise käigus.
Analüüsi tulemused on koondatud rannikuala maakonnaplaneeringus toodud skeemile
„Tuuleenergia tootmiseks sobivad alad”.
Kuna tuulikud muutuvad järjest suuremateks ja võimsamateks, on tuuleparkide kaugus
elamutest võrreldes nende rajamise algusaegadega märkimisväärselt suurenenud. On
ilmnenud mitmeid asjaolusid, mis teevad tuuleparkide rajamise elamute lähedusse
problemaatiliseks, eriti inimeste tervise seisukohalt. Tuuleparkide võimalikust mõjust
inimese tervisele vt pt 7.3.1.6.
Tuuleparkide rajamiseks võimalike sobilike alade määramisel on võetud aluseks olemasolev
Viru-Nigula tuulepark (ühe generaatori võimsus 3000 kW). Võimalike sobilike alade valikul
on arvestatud, et tuulepark koosneb 2-3 tuulegeneraatorist.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et planeeringualal ei ole sobivaid tingimusi suurte tuuleparkide
rajamiseks. Eespool viidatud skeemil näidatud alad võivad olla sobivad väikeste, mõne
tuulikuga tuuleparkide rajamiseks, kui on hinnatud ja kaalutud kõiki vajalikke asjaolusid.
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Olemasolevate tuuleparkide laiendamise mõjude hindamise vajadust tuleb igakordselt
kaaluda, kuna planeeringutele juba läbi viidud KSH on tehtud planeeringus määratud
tuulegeneraatorite arvu ja võimsuse piires ning selle mõju kohta tehtud järeldusi ei saa
laiendada lisanduvatele tuulikutele.
Strateegiline valik alade suhtes, kuhu tuuleparke tohib/ei tohi rajada tuleks teha maakonna
tasandil. Tuuleparkide planeerimise kogu otsustuskoormuse jätmine kohalikule tasandile on
problemaatiline, sest omavalitsused ei ole kohustatud planeerimistegevuses vaatama
väljapoole oma territooriumi, samas kui tuuleparkidega kaasnevad mõjud võivad ulatuda ka
kaugemale ja kumuleeruda. Lääne-Viru Maavalitsusel on soovitav kaaluda tuuleenergeetikat
käsitleva teemaplaneeringu algatamist kogu maakonna territooriumi kohta. Selles
planeeringus tuleks muuhulgas täpsustada ka seda, millistel tingimustel on võimalik ühe
tuulegeneraatori püstitamine ja olemasolevate tuuleparkide laiendamine.
Tuuleparkide võimalikud mõjud loodusväärtustele 123
Tuuleparkidel võib olla mõju loodusväärtustele mitte ainult tuuleturbiinide tõttu, vaid
lähtuvalt ka sellega seonduvast infrastruktuurist nagu elektriliinid ja juurdepääsuteed.
Peamised on kaks mõjuvaldkonda: mõju maastikule ja mõju looduslikule mitmekesisusele.
Mõju võib defineerida kui mistahes toimet loodusväärtusele, mis arenduse puudumisel
poleks ilmnenud. Ebasoodne on selline mõju, mis viib looduspärandi üldise väärtuse
kadumiseni. Mõju olulisuse hindamine nõuab mitte ainult mõju ulatuse ja toimumise
tõenäosuse hindamist, vaid ka looduspärandi tundlikkuse, väärtuse ja tähtsuse arvestamist.
Tuuleparkide olemusest lähtudes ei ole neid kerge sobitada maastikku. Et kõige paremini ära
kasutada energiatootmise potentsiaali, paigutatakse tuulepargid reeglina avatud ja
silmatorkavatesse asukohtadesse, kuigi asukohad kõrgendikul või silmapiiril ei ole ainsad
valikud. Nende kuju ja ulatus, mis koosneb arvukatest väga suurtest ehitistest, mis on laiali
puistatud suurele maa-alale, moodustab terve kompleksi visuaalseid seoseid turbiinide ja
nende ümbruse vahel. Turbiinilabade liikumine hakkab silma ja turbiinid võivad olla väga
hästi nähtavad kauge maa tagant, eriti teatud valgustingimuste juures.
Kui mitu tuuleparki asuvad lähestikku samas piirkonnas, siis võib nende visuaalne mõju
kumuleeruda suurel maa-alal. Kui maastik on võimeline mahutama ühe tuulepargi, siis ei
tähenda see, et sinna võib mahtuda mitu tuuleparki ilma maastikuilme muutusteta või
piirini, milleni inimesed väärtustavad seda maastikku. Mitme tuulepargi mõju võib
kumuleerida ka mõjule teatud linnuliikidele. Seetõttu tuleb kõrgendatud tähelepanu
pöörata kumulatiivsete mõjude hindamisele.
Tuulegeneraatorid on muutunud mõõtmetelt oluliselt suuremaks, mistõttu potentsiaalne
mõju looduspärandile võib olla ulatuslikum. Seepärast tuleb erilist tähelepanu pöörata
tuuleparkide asukohavalikule ja projekteerimisele.
Bioloogilise mitmekesisuse teema hõlmab nii mõju liikidele kui ka elupaikadele. Turbiinide ja
juurdepääsuteede ehitus võib kaasa tuua elupaiga häirimise või kadumise. Tuulepargi töö ja
hooldus võivad häirida tundlikke liike, esineb oht lindude kokkupõrkeks tuulegeneraatori
liikuvate labadega või elektriõhuliinidega. Kokkupõrkeoht on suurem lindude rändeteedel,

123

Strategic Locational Guidance for Onshore Wind Farms in Respect of the Natural Heritage. Scottish Natural
Heritage (SNH) Policy Statement No. 02/02, update March 2009
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sh ka toitumisalade ja puhkealade vahel, ning piirkondades, mida röövlinnud kasutavad
jahipidamiseks. Röövlinnud, haned, sukeldujad ja mõned teised veelinnud on kõige
tõenäolisemalt olulise riski subjektid. Haruldastele ja kaitsealustele lindudele tuleb pöörata
erilist tähelepanu ning hinnata mõju nii asukoha- kui liigispetsiifiliselt.
7.2.5. Maardlad ja nende kasutamise võimalikud mõjud
Iga maavara kaevandamine muudab jäädavalt kaevandamispiirkonna loodust, eeskätt
maastikku ja võib mõjutada ka sellega külgnevaid alasid. Planeeringuga ei kavandata uusi
maardlaid ega kaevealasid. Planeeringu koostamisel on arvestatud keskkonnaregistrisse
kantud maardlatega.
Maavara kaevandamise keskkonnamõju hinnatakse nn projektipõhiselt konkreetse uuringuvõi kaevandamisloa menetlemise käigus keskkonnamõju hindamisena (KMH). Tegemist on
avaliku menetlusprotsessiga. Oluline on jälgida, et KMH programm sisaldaks kõiki olulisi
teemasid, millele tahetakse KMH käigus vastuseid saada, sh kaudsed mõjud (nt maavarade
transpordiga kaasnevad mõjud, võimalikud muutused piirkonna põhjaveerežiimis,
väljapumbatava karjäärivee mõjud jms), mõjud inimeste tervisele ning tingimused
rekultiveerimisprojekti koostamiseks.
Kaevandamisloa väljastamisel
mäetööstusmaaks.

(karjääri

avamisel)

muudetakse

maa

sihtotstarve

Vt ka pt 7.1.1.
7.2.5.1.

Ehitusmaavarad

Koostamisel on Looduslike ehitusmaterjalide (ehk ehitusmaavarade) kasutamise riiklik
arengukava aastateks 2010–2020.124 See on maapõuealane strateegiline dokument, mille
eesmärk on määrata riigi huvi ja selle alusel lahendada ehitusmaavarade kaevandamise ja
kasutamisega seotud vastuolud ja probleemid, kindlustades Eesti järjepideva varustatuse
nimetatud ehitustoormega. Arengukava hakkab käsitlema kogu Eestis paikneva lubjakivi,
dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi kaevandamist ning kasutamist.
Arengukavas käsitletakse muuhulgas ka ehitusmaavarade kaevandamise ja töötlemise mõju
keskkonnale (arengukava eelnõu pt 3.2).
Alljärgnev kaevandamisega seotud keskkonnamõju käsitlus põhineb ehitusmaavarade
arengukaval ja selle KSH aruandel.
Kaevandamisega seotud keskkonnamõju oleneb väga paljudest asjaoludest nagu näiteks
maardla geoloogiline ehitus ja mäetehnilised tingimused, samuti kasutatav tehnoloogia ja
seadmed. Maavara kaevandamisel kasutatava tehnoloogia valik sõltub väljatava kivimi
omadustest, eelkõige tugevusomadustest. Ehitusmaavarade kaevandamisviisiks on Eestis
praegu pealmaakaevandamine.
Keskkonnaseadustiku eelnõus on esile tõstetud vajadust korrastada olemasoleva
maapõueseaduse struktuuri ja täiendada peatükki keskkonnakaitse nõuetega uuringute
tegemisel ning maavara kaevandamisel. Eelnõus on eraldi välja toodud peatükk käitaja
(vastutab kaevandamistegevuse ja keskkonnanõuete täitmise eest) kohustustest, kus üheks
põhikohustuseks on märgitud ka parima võimaliku tehnika kasutamine. Samuti on eelnõu
124

Keskkonnaministeeriumi koduleht: http://www.envir.ee/ehitusmaavarad
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järgi keskkonnaloa omaja kohustatud kasutama keskkonnaalaseid kaitsemeetmeid ja
parimat tehnoloogiat.
Kaevandamise mõju ulatus põhjaveele sõltub sellest, kas ehitusmaavara kaevandatakse
põhjavee tasemest pealpool või allpool; kas veetasemest allapoole minnes kaevandatakse
vee alt või alandatakse veetaset, kas karjäär isoleeritakse põhjaveekihist või
kompenseeritakse põhjavee kadu vee tagasipumpamisega jne. Veerežiimi muutumine
avaldab mõju ümbruskonna vesivarustusele ja taimede kasvutingimustele. Kaevandamisega
tekitatud täiendava vee lisandumine eesvooludesse võib mõjutada selle elustikku.
Maardlates, kus maavarakiht paikneb suures osas põhjavee tasemest allpool, on
kaevandamisest põhjustatud kõige olulisemaks keskkonda mõjutavaks teguriks mõju
põhjaveele, mis on tingitud eelkõige veetaseme alandamisest. Tavaliselt kaasneb
kaevandamisel vee karjäärist väljapumpamisega põhjavee taseme langus karjääri ümbruses,
mis võib ulatuda sajast meetrist mitme kilomeetrini. Languse suurus ja ulatus oleneb
voolava vee kogusest karjääri, mis omakorda oleneb karjääri läbimõõdust ja seda
ümbritsevate kivimite veeläbilaskvusest (filtratsioonimoodulist). Seega tuleb vee
juurdevoolu piiramiseks vähendada kivimite veeläbilaskvust ja selleks on parim moodus
veetõkke rajamine vett vähem läbilaskvatest materjalidest. Veetõkkeks võib olla tamm, vett
mitteläbilaskva materjaliga täidetud kontuurtranšee, kivimi lõhede täitmine
(tsementeerimine) vms. Enamik rakendatavatest meetoditest isoleeriks põhjaveekihi
osaliselt, mitte täies ulatuses. Majanduslikult oleks reaalne ainult tammi rajamine. Meetod
sobib vaid juhul, kui kaevandamisega avatav veekiht on lokaalne ja vettkandvad kivimid
jäävad kõrgemale karjääri põhjast.
Mõju välisõhule seisneb tavaliselt kaevandamisega tekitatud müra, tolmu ja transpordi
heitgaaside paiskumises välisõhku. Selle mõju ulatus piirkonna loodusele ja elanikkonnale
oleneb otseselt kasutatavatest seadmetest, nende arvust, töö iseloomust ning ka tehnilisest
seisukorrast. Samuti avaldab kaevandamine mõju infrastruktuurile ja tõstatab küsimuse, kas
on vaja rajada uusi teid või seada piiranguid, kui karjääri teenindamisest põhjustatud
transpordivood on ümbruskonna teede jaoks liiga koormavad. Märkimisväärne osa
keskkonnamõjust oleneb töökultuurist.
Kui seada ehitusmaavarad kaevandamisest tingitud keskkonnamõju suuruse järgi pingeritta,
siis kõige väiksema mõjuga on savi kaevandamine, seejärel liiva ja kruusa kaevandamine.
Kõige suurema keskkonnamõjuga on lubja- ja dolokivi kaevandamine, millega kaasneb sageli
nii põhjavee taseme alandamine, puur-lõhketöödest põhjustatud maavõnked,
hüdrovasaraga kaevandamisest tingitud müra kui ka purustus- ja sorteerimissõlmede tööst
tulenev müra ja tolm. Erandi moodustab tüki- ja viimistluskivi murdmine, mis toimub
piiratud alal ja koguses ning mille mõju ümbruskonnale on väike. Lubja- ja dolokivi
kaevandamisega kaasnev keskkonnamõju on võrdelises sõltuvuses kaevandamismahtudest.
Seega on mõju reeglina palju ulatuslikum keskmise suurusega paekarjäärides (pindala kuni
30 ha) kui kruusakarjäärides (pindala veidi üle 10 ha), kus keskmised kaevandatavad
kogused aastas on vastavalt 85 tuh m3 ja 15 tuh m3. Väiksemate paekarjääride
keskkonnamõju, mille aastane kaevandamismaht ei ületa 50 tuh m3, on võrreldav keskmises
kruusakarjääris tekkiva mõjuga. Nii paekivi- kui ka kruusakarjäärides on purustus- ja
sorteerimissõlmede tööst tuleneva müra vähendamiseks vajalik rajada müratõkkeseinu või
-barjääre.
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Lubja- ja dolokivi kaevandamisel on killustiku saamiseks võimalik rakendada erinevaid
tehnoloogilisi lahendusi alates maavara looduslikust olekust eemaldamisest kuni erinevate
purustamis- ja rikastamistehnoloogiate kasutamiseni. Paekillustiku kvaliteet sõltub
lõhkamisest, hüdraulilise piikvasaraga purustamisest ja teistest killustiku tootmiseks
kasutatavate masinate tehnilistest omadustest. Olulise tähtsusega on raimamisprotsess ehk
kivimite kobestamise meetod, mille valik sõltub peamiselt kaevandatava paekivikihi
survetugevusest ja kaevandamise mahust. Lubja- ja dolokivi raimamiseks on kasutusel kaks
enamlevinud meetodit: puur-lõhketööd ja kobestamine hüdrovasaraga. Puur-lõhketööde
korral kaasnevad kaevandamisega õhuheitmed: plahvatusgaasid (peamiselt CO, CO2, NOx,
N2, O2), veeaur, tolm; samuti müra ja maavõnked (seismilised lained). Pakendamata
lõhkeainete kasutamisel märgades puuraukudes leostuvad keemilised ühendid (peamiselt
lämmastik). Kogu lõhketöödega seotud valdkond on väga täpselt reguleeritud, kasutada
tohib ainult sertifitseeritud lõhkeaineid, mis on keskkonnale ja inimese tervisele ohutud.
Oluliselt väiksem on võimalus ohjata hüdrovasaraga raimamisest lähtuvat keskkonnamõju,
milleks on valdavalt müra (löögiimpulsid). Lõhketöödest lähtuv mõju on tsüklilise
iseloomuga (esineb ainult ettevalmistustööde ja lõhkamise ajal), kuid hüdrovasaraga
raimamine on pidev tööprotsess, mille tõttu vastupidiselt levinud arvamusele häirivad puurlõhketööd elamute lähedal inimesi vähem.
Lubja- ja dolokivi karjäärides tekivad maavara töötlemisel jäägid. Need on põhiliselt
killustiku fraktsioneerimisel tekkivad sõelmed (0 – 5...8 mm), mille turunõudlus on väiksem
(jääk kuni 30% kaevandatud kivimist). Keskkonnamõju tekib jääkide ladustamistest, mis
toimub suhteliselt suurtel aladel ja nende käitlemisest, mis kuiva ilmaga tekitab väga suurtes
kogustes tolmu. Suurtes karjäärides töötavad korraga mitmed mehhanismid, näiteks mitu
purustus-sorteerimissõlme.
Üheks alternatiiviks paekivi puur-lõhketöödega kaevandamisele on freeskombain. Eriti
vajalik oleks seda kasutada maardlates, kus lõhketööd on mingil põhjusel keelatud. Kuigi
freeskombaini kasutamisel maavarade raimamiseks on võrreldes puur-lõhketöödega rida
eeliseid, ei ole Eestis katsetatud Saksa firma Wirtgen toodetud freeskombainidega saadud
loodetud tootlikkust, tulemused ei olnud majanduslikult tasuvad. Eesti maardlates leiduva
paekivi kaevandamiseks tuleb kombaini moderniseerida ja jätkata katsetustöid.
Väiksem keskkonnamõju on liiva ja kruusa kaevandamisel. Kaevandamise tehnoloogia on
lihtne, kasutatakse ekskavaatoreid, kallureid, buldoosereid ja kopplaadureid, kuid mitte
olulisel määral korraga ja seetõttu on mürafoon karjäärides madal. Kuna liiva kaevandatakse
suures ulatuses ka allpool põhjavee taset, siis sellega kaasneb mõju põhjaveele. Tavaliselt
kompenseerib karjäärist ärajuhitava veehulga sademete- ja lumesulavesi ning ulatuslikku ja
pikaajalist veealandust ei teki ka suurte kaevandamise mahtude korral. Veekogu tekkega
pärast kaevandamist muutub jäädavalt ümbruskonna reljeef ja maakasutus. Senine
kogemus näitab, et vee kvaliteet karjääritekkelistes veekogudes on normaalne ka mäetööde
toimumise ajal. Kruusa kaevandamisel võib lisanduda materjali purustamine ja/või
fraktsioneerimine ning valmistoodangu ladustamine. Suuremat müra võib eeldada ka
toodangu laadimisel. Eelnimetatud protsessid põhjustavad eelkõige täiendavat tolmu
emissiooni ja müra teket ning vähemal määral ka heitgaaside paiskumist välisõhku. Kõige
olulisemaks tolmu allikaks kõigis ehitusmaavara karjäärides on autotransport (hinnanguliselt
80%).
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Savi kaevandamismaht on sageli väike. Kaevandamise tehnoloogia on lihtne, kasutatakse
ekskavaatorit ja kallurit. Ka karjäärisisesed teed tolmavad vähem kui teiste ehitusmaavarade
puhul. Savi kaevandamisega reeglina ei kaasne olulist mõju põhjaveele ja enamikes
karjäärides aastaringselt ei töötata.
Keskkonnamõju vähendamise efektiivsus on otseses seoses keskkonnakaitse meetmetesse
tehtud investeeringutega ja kajastub toote hinnas ning mõjutab ettevõtte
konkurentsivõimet. Enamik keskkonnakaitselisi meetmeid suurendab tootmiskulusid, kuid
samas on ka selliseid meetmeid, mis aitavad kulusid kokku hoida. Näiteks tekib kokkuhoid
efektiivsemate seadmete kasutamisest, teatud tööetappide vähendamisest või
optimeerimisest jne. Paekarjäärides on võimalik vähendada väljapumbatava vee koguseid,
kui piirata korraga avatud karjääri territooriumi (nii sademete kui põhjavee sissevool oleneb
karjääri pindalast), isoleerida karjäär põhjaveekihist või kaevandada vee alt. Kuna suurema
osa tolmuheitmeid põhjustab autotransport, siis logistika optimeerimine võib anda küllaltki
suure efekti. Samuti autodele, millel puuduvad koormakatted, on võimalik rajada koorma
niisutussüsteem, mille alt karjäärist väljuvad autod läbi sõidavad. Rataste pesu ja koorma
niisutamine on võimalik siduda ühtseks protsessiks.
Nüüdisajal on võimalik kasutada nii maavara geoloogilisel uuringul, kaevandamisloa
taotlemisel ja kaevandamise projekteerimisel kui ka keskkonnamõju hindamisel
mudelarvutusi, millest olulisemad on põhjavee-, tolmu jt õhuheitmete leviku ning
müramudelid. Mudelarvutused võimaldavad küllaldase täpsusega katsetada kaevandamisel
erinevate tehnoloogiate rakendamisega kaasnevat keskkonnamõju, mis aitab
projekteerimisetapis leida keskkonnanõuetele vastava tehnoloogia.
Ka maapõue valdkonnas tehakse pidevalt tehnoloogilisi uuendusi. Igal aastal tuleb turule
uusi masinaid, millel on suurem efektiivsus ja töökindlus, mis tarbivad vähem kütust,
emiteerivad vähem heitgaase jne. Kuid tarbijate tehtud põhimõttelised muudatused on
suhteliselt aeganõudvad, sest enamikel juhtudel on uue tehnoloogia rakendamine seotud
suurte investeeringutega, töö ümberkorraldamisega jne, mistõttu eelistatakse
väljakujunenud meetodeid või tehakse uuendusi minimaalselt.
Puur-lõhketööde tegemisel kasutatakse juba mõnda aega lühiviitlõhkamist, mis võimaldab
lõhketöö paindlikku reguleerimist ka äärmiselt piiratud olukorras (kui tundlikud objektid
paiknevad vahetult lõhkamiskoha läheduses). Lisaks sellele on võimalik vähendada
laenguaukude puurimisest lähtuvat müra. Tootmisse on võetud uue põlvkonna puurpingid,
mida toodavad Atlas Copco (mudelid Silenced SmartRig ROC D7C / ROC D9C jt) ja Tamrock.
Nende põhjustatud müra levik on tunduvalt väiksem, võrreldes tavapäraste puurpinkidega.
Õhuheitmete vähendamise suhtes väärib märkimist hübriidajamite kasutusele võtmine nii
ekskavaatoritel kui kopp-laaduritel. Kaevise ja toodangu laadimisel on maailma praktikas
üldlevinud materjali eelnev niisutamine, Eestis on seda veel vähe rakendatud. Lõhatud
mäemassi laadimisel on soojal perioodil sobiv kasutada vihmuteid, mis asetatakse pärast
lõhkamist raimatud kivimi lasule ning toodangu laadimisel udukahureid, mis kastavad kogu
laadimistsooni ja takistavad nii tolmu tekkimist. Nimetatud tehnoloogiat kaustatakse Väo
lubjakivikarjääris. Udukahurit saa kasutada ainult soojal aastaajal, kuid reeglina talvel selleks
ka vajadus puudub. Lisaks üldlevinud teede kastmisele oleks võimalik rakendada
kruusateede keemilist töötlemist. Enamlevinud on töötlemine kaltsiumkloriidiga või mõne
muu keemilise lahusega, mille tööpõhimõtteks on teekattematerjalis niiskuse sidumine ning
seetõttu tolmu teke väheneb.
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Mitmeid uuendusi on konveiertehnoloogias, mille transpordi plussideks on veo suhteline
odavus, eriti suuremate kauguste juures (paar kilomeetrit ja enam) ning
keskkonnasõbralikkus, mis väljendub eelkõige väheses müra ja tolmu emissioonis võrreldes
autotranspordiga (puudub tolmu levik). Puuduseks on suhteliselt suur alginvesteering.
Ehitusmaavarade kaevandamisel ja töötlemisel väärivad tähelepanu ka liigendiga mobiilsed
konveieri laadimispead, mis võimaldavad konveierit paindlikult pikendada vastavalt ee
liikumisele ning viia see lõhkamise ajaks kildude laialilennu tsoonist välja.
Konveiertranspordi kasutusele võtmine on õigustatud suure tootmismahuga karjäärides või
ka näiteks mäeeraldistel, kus maavara paikneb elamualade lähedal. Sel juhul saaks kaevise
töötlemise viia elamutest eemale ja ühtlasi häiritaks inimesi vähem. Tolmu vähendamiseks
kaevise purustamisel ja sõelumisel on mitmeid võimalusi. Näiteks kaevise märg purustamine
ja sorteerimine, kus üldse tolmu ei teki ja hilisem toodangu laadimine on praktiliselt
tolmuvaba. Süsteemi puudusteks on tehnoloogilise vee puhastamise vajadus ja selle
kohandamise keerukus Eesti kliimatingimustele (eeldab tootmise viimist siseruumidesse või
hooajalist rakendamist). Teadaolevalt kasutatakse seda ainult Rõstla dolokivimaardlas. Teine
võimalus on killustiku tootmine kaetud süsteemis. Selleks tuleb purustid, sõelumisseadmed
ja konveierliinid katta ning vajadusel luua süsteemi alarõhk ja tõmmata tekkiv tolm
tsüklonitesse.
Oluliseks tehnoloogiliseks uuenduseks on Väo lubjakivimaardlas rakendatud paesõlemete
pesemisliin, kus sõelmeid pestakse veega surve all, milles kasutatakse flokulantide (flokulant
kaotab reaktsiooni käigus oma omadused ja muutub neutraalseks) lahustit ja see eraldab
peenemad pae- ja savitolmulisandid. Vett kasutatakse ringluses, mille väljundiks on mitu
fraktsiooni puhast paekillustikku ja paekiviliiva (0…0,063, 0,063…2, 2…8, 8…16 mm).
Paekivitoodete Tehase OÜ kogemus on näidanud, et rikastamise tulemusena saadakse
pestud killustikku ja liiva, millest ligi 8% on fraktsioon 0…0,063 mm, mis täna ei leia
ehitustegevuses kasutamist. Seega võib väita, et antud juhul 90% paekivi tootmisest
tekkivatest jäätmetest on taaskasutatavad. Loomulikult oleneb kasutatavate sõelmete hulk
lähtekivimi omadustest ja võib teistes karjäärides sama tehnoloogia korral erineda.
Olenevalt kaevandamise konkreetsest asukohast, kaevandatavast maavarast ning
kasutatavast tehnoloogiast, avanevad või ahenevad võimalused kaevandamisjärgseks
maastiku kujundamiseks. Eestis enamik korrastamata jäänud ehitusmaavarade karjääre
pärineb möödunud sajandil toimunud ulatuslikust kaevandamisest, kui korrastamisele erilist
rõhku ei pandud. Oluliseks suunavaks teguriks maa korrastamisel on põhjavee tase. Kui
kaevandamine toimub allpool põhjavee taset, on üheks võimaluseks kujundada
kaevandusalale veekogu. Viimasel ajal on maastikukujunduse suunaks hoidumine tehislikest
pinnavormidest, näiteks veekogude puhul sirgetest ja järskude nurkadega kaldajoonest, sest
looduses on üleminekud reeglina sujuvad. Seega tuleb kaevandamisel mäeeraldise
kontuurile rohkem tähelepanu pöörata, et hilisem korrastamise tulemus oleks
looduslähedane veekogu. Maastiku kujundamine on seda edukam, mida vaheldusrikkam on
tulemus. Vahelduvas maastikus tekib rohkem erinevatele organismidele sobilikke
elutingimusi, mis suurendab bioloogilist mitmekesisust. Oskusliku maastiku kujundamisega
on võimalik kaevandatud aladele luua ohustatud ning kaitsealustele liikidele sobivaid
elupaiku.
Kokkuvõtteks võib öelda, et kasutades kaevandamistegevuses tehnoloogilisi uuendusi, on
võimalik tulevikus mäetöid läbi viia piirkondades, kus erineva iseloomuga piirangud seda
seni võimaldanud ei ole. Tehnoloogiliste uuenduste rakendamine on oluline selleks, et saaks
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kasutada maksimaalselt maapõue ressursse, mis seni on jäetud tervikutena kadudesse või
on sobiva tehnoloogia puudumise tõttu passiivseks tunnistatud. Samuti on tehnoloogia
uuendamise ülesandeks täita maksimaalselt kaevandamisel nõutavaid keskkonnatingimusi,
mille eesmärgiks on säästa loodust ja võimalikult vähe häirida kaevandamispiirkonna
elanikke.
Probleemid ja olemasolevad võimalused:
1) Maapõueseaduses ei ole fikseeritud nõuet kasutada keskkonnasäästlikkuse eesmärgil
parimat tehnoloogiat maavara kaevandamiseks. Keskkonnaseadustiku eelnõus on märgitud
keskkonnaloa omaja kohustused, mille hulgas on ka nõue kasutada parimat tehnoloogiat.
Seega kaevandamisloa andmisel on vajalik arvestada parima tehnoloogia kasutamist,
lähtudes KMH eksperdi soovitustest.
2) Maavara kaevandamisel ette nähtud KMH tellib ja maksab selle eest arendaja ehk
tulevane kaevandamisloa omanik. See on tekitanud proteste kaevandamispiirkondade
elanike seas, kuna ei usuta, et KMH tegemise protsess on erapooletu, kui tellijaks on
arendaja. KMH läbiviimise korraldust kaevandamisloa andmisel tuleb analüüsida ja vajadusel
muuta või täiendada õigusakte.
3) Riigikontroll on juhtinud tähelepanu ehitusmaavarade karjääride korrastamisele ning
seadnud ülesandeks parandada järelevalvet kaevandatud alade korrastamise üle. Vajalik on
koostada ülevaade korrastamisprotsessi puudustest ning võtta tarvitusele meetmed
olukorra parandamiseks.
4) Müra, tolmu jt õhuheitmete ning vibratsiooni normid on kehtestatud välisõhu kaitse
seaduses ja rahvatervise seaduses millest maavara kaevandamisel tuleb kinni pidada. Siiski
on palju kaebusi tulnud kaevandamispiirkondade elanikelt. Vajalik on tõhustada riiklikku
järelevalvet kaevandamisprotsessi üle ja kontrollida eespool nimetatud normide täitmist
ning kaevandamislubade vastavust tegelikule olukorrale, vajadusel karmistada
kaevandamistingimusi.
Ehitusmaavarade arengukava KSH aruandes 125 tuuakse välja, et ehitusmaavarade
kaevandamise vääramatut mõju maastikule, elupaikadele ja veekeskkonnale saab ohjata
karjääride asukoha valikuga, piirates liigsete karjääride teket ja lühendades
kaevandamisaega ühes karjääriala kiire nõuetekohase korrastamisega eelistatavalt
maksimaalselt looduslähedaseks alaks.
Igal juhul tuleb vältida ja kompenseerida ulatuslikku negatiivset keskkonnamõju, enam tuleb
arvestada, et kaevandamine on uue maastiku ehitamine:
•
•
•
•

tervendada kaevandamisega rikutud maastikud;
tagada tehisveekogude võimalikult hea ökoloogiline potentsiaal;
asendada karjääride alla läinud rohealad uutega;
rajada kaevandatud aladele avalikuks kasutamiseks puhkealasid, eelkõige Tallinnas ja
selle lähialal;
• kujundada rikutud alad tööstusparkideks;

125

Keskkonnaministeeriumi koduleht:
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1103405/Ehitusmaavarade+arengukava+KSH+t%E4i
endatud+aruanne.pdf
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• maavarade kaevandamisel taastada maastik looduslähedaseks, rajada karjäärid
maastikukujunduse elemendina;
• rajatavate maanteetrasside alla jääva maavaravaru või maavaraga kvaliteedilt sarnase
kivimi või setendi laialdasem kasutamine selleks sobivates kohtades teetrasside
süvendisse viimise läbi.
Üleriigilise tähtsusega ehitusmaavara maardlas probleemide kuhjumisel tuleb rakendada
maardla kaevandamise ja korrastamise kava, milles on näidatud etapiviisilise kaevandamise
ja korrastamise korraldus. Ehitusmaavaradega varustuskindluse regulaarne arvestus annab
maakonnaplaneeringu koostajatel võimaluse kaaluda KSH käigus karjääride võimalikke
alternatiive ja selle tulemusena pakkuda kaevandamiseks sobivaimaid asukohti.
Ehitusmaavarade arengukavas määratletud riikliku huvi rakendamine ehitusmaavarade
vajaduse prognooside, varustuskindluse tagamise ja mäerendi kaudu mõjutab nii loodus‐ kui
ka elukeskkonda positiivselt eeskätt liigse maavõtu vähenemise läbi. Ehitusmaavarade
kaevandamise tõttu rikutud maa pindala vähendamine (ühes vastava arvestuse
juurutamisega) on arengukava keskkonnamõju peamine mõõdik.
Looduskaitselised piirangud on sätestatud põhiliselt looduskaitseseaduses ja sellest
tulenevates õigusaktides. Piirangud mitmetele looduskaitsealadel paiknevatele
ehitusmaavarade maardlatele on tingitud just sellest pinnavormist, mis moodustabki näiteks
liiva- või kruusamaardla (oosid, mõhnad, voored). Maavara kaevandamine kaitsealadel on
lubatud ainult siis, kui see on sätestatud kaitse-eeskirjas. Lahemaa rahvuspargis on maavara
geoloogilised uuringud ja üldgeoloogilised uurimistööd lubatud ainult rahvuspargi valitseja
nõusolekul. Maavara kaevandamine on lubatud olemasolevate karjääride ammendamisel ja
eramaal on lubatud liiva, kruusa ning paekivi võtmine oma tarbeks rahvuspargi valitsejaga
kooskõlastatud kohtades.
Infrastruktuurist tulenevateks piiranguteks on maardlal ja selle lähiümbruses ajalooliselt
väljakujunenud inimasustus, teed, tehnilised kommunikatsioonid ja nende kaitsevööndid
(teekaitsevöönd, raudtee kaitsevöönd, lennuvälja kaitsevöönd, elektripaigaldiste
kaitsevöönd jne). Samuti kuuluvad siia kaitseväe objektid. Vee kaitsmiseks hajureostuse eest
ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatakse veeseaduse alusel veekogude
kaldaalal erineva ulatusega veekaitsevööndid, kus tingimusteta on keelatud maavara
kaevandamine ning geoloogilise uuringu teostamine.
Kaevandamistegevusele on seatud mitmeid keskkonnapiiranguid, näiteks välisõhu kaitseks
on kehtestatud piirnormid müra, tolmu ja transpordi heitgaaside kohta.
Arvestada tuleb ka maavara ressursikaitselisi piiranguid, mis tulenevad põhiliselt säästva
arengu ja maapõueseadusest:
1) kaasnev loodusvara tuleb kas kasutada või säilitada kasutamiskõlblikuna võimalikult
endises kvaliteedis (kaasnev maavara, põhjavesi jms);
2) kaevandamisloa andmisel ei tohi mäeeraldisest välja jätta maardla osi, mille maavaravaru
mahu või seisundi tõttu ei ole nende kasutamine enam majanduslikult põhjendatud;
3) maavaravaru kaevandamisel tuleb tagada maardlasse jääva maavaravaru kasutamis- ja
kaevandamisväärsena säilitamine;
4) maavaravaru kaevandamine ei tohi põhjustada mulla hävimist.
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7.2.5.2.

Turvas

Eesti turbaalade kaitse ja säästliku kasutamise kontseptsiooni (eelnõu)126 eesmärgiks on
kujundada ja sõnastada erinevate huvigruppide (keskkonnakaitsjad, maavarade
kaevandajad, metsakasvatajad jt) vahel konsensuslikul alusel põhimõtted ja tegevused, mis
tagaksid meie turbaalade kaitse ja säästliku kasutamise lähima paarikümne aasta jooksul.
Kontseptsioon peab kujunema baasdokumendiks, mille alusel saab Vabariigi Valitsusele teha
ettepaneku koostada turbaalade kaitse ja säästliku kasutamise arengukava.
Turbaaladel on äärmiselt suur maastikuline, ökoloogiline, majanduslik ja sotsiaalne tähtsus.
Märgalasid, mille hulka kuuluvad ka turbaalad, on nende poolt täidetavate funktsioonide
maksumuse alusel hinnatud maailma kõige väärtuslikumateks ökosüsteemideks. Turbaalade
väärtust võib hinnata mitmest aspektist.
1. Keskkonda kujundav aspekt
Turbaalad on suhteliselt suure lokaalset mikrokliimat mõjutava toimega. Madalsood on
hüdroloogiliselt seotud keerukatesse pinna- ja põhjavee süsteemidesse ning väga hea
kvaliteediga põhjavee väljakiildumise kohtadeks allikatele või põhja- ja pinnaveevarude
täiendajateks. Ökoloogilise tasakaalu säilitamise seisukohast on looduslikel turbaaladel
oluline tähtsus orgaanilise süsiniku akumuleerijatena. Üks hektar looduslikus seisundis
olevat sood akumuleerib aastas keskmiselt umbes 2 tonni CO2. Tänu sellele aitavad sood
leevendada tööstusettevõtete poolt atmosfääri paisatavate gaaside mõju Maa kliimale
ehk nn kasvuhooneefekti. Kuivendatud taimestikuta turbaalad muutuvad seoses turba
orgaanilise aine lagunemisega paraku ise õhku lenduva süsihappegaasi allikateks.
Viimasel aastakümnel on sood tähelepanu pälvinud ka orgaaniliste ainete sidujana: nad
seovad õhusaastena maapinnale jõudnud lämmastiku- ja väävliühendeid. Kuivendatud
turbaalad muutuvad aga toitainete allikaks, kusjuures pinnaühikult välja kantav
lämmastiku hulk ületab looduslikus soos seotava kuni kaks korda.
2. Bioloogiline aspekt
Soode suurt tähtsust bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel tõendab Euroopa Liidu
(edaspidi EL) loodusdirektiivis (92/43/EMÜ) esitatud kaitset vajavate elupaikade loend.
Sookooslustest on selles prioriteetsetena nimetatud rabasid, siirdesoo- ja rabametsi,
madalsoid, sh allikasoid, samuti lodu- ja lammimetsi. Soode liigirikkus ei ole paljude teiste
looduskompleksidega võrreldes eriti kõrge, aga seal valitsevate ekstreemsete
elutingimuste tõttu on need elupaigaks paljudele kitsa ökoloogilise amplituudiga liikidele,
mis ei ole võimelised teistes tingimustes elama või on sealt konkurentsivõimelisemate
liikide poolt välja tõrjutud. Soodel on suur tähtsus kui looduslikul infrastruktuuril,
omapärastel suhteliselt terviklikel ja autonoomsetel looduskompleksidel, mis mõjutavad
ka ümbruskonna hüdroloogilist režiimi ja mikrokliimat, toimivad loomade liikumisteedena
(rohekoridoridena) ning pelgupaikadena.
3. Rekreatiivne aspekt, turism, loodusharidus, teadus
Üha enam urbaniseeruvas maailmas on soodel suur rekreatiivne väärtus. Eesti soodesse
on viimasel aastakümnel külastajate jaoks ehitatud arvukalt laudteid ja soode

126

Keskkonnaministeeriumi koduleht:
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1083186/Turbakontseptsioon_kodulehele.pdf
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külastamine turistide poolt on märgatavalt suurenenud. Eestis on vähemalt 70 sood
kogupindalaga ~ 26 000 ha, kus jõhvikasaak on üle 50 kg/ha ning potentsiaalselt võiks
aastas korjata vähemalt 5 mln t marju. Sood on elu-, toitumis- või puhkepaigaks paljudele
kütitavatele ulukitele. Seega on soode puhul võimalik vähemalt osaliselt ühildada nii
nende rekreatiivset kui ka majanduslikku kasutamist. Kuna sood moodustavad Eestis
territoriaalselt ja maastikuliselt väga ulatusliku osa, ei ole siinne loodusharidus mõeldav
ilma soid tutvustamata. Soode turbalasund kujutab endast selles sisalduvate
taimejäänuste, õietolmu jt komponentide tõttu meie looduse pärastjääaegse kujunemise
ajaraamatut. Väga omapärase isereguleeruva ökosüsteemina on sood mudelbiotoobiks
paljude looduses valitsevate seaduspärasuste uurimiseks ning mõistmiseks.
4. Majanduslik aspekt
Turbaalad on Eestis olnud ulatuslikuks territoriaalseks ressursiks metsa- ja
põllumajandusele. Oluliseks majandustegevuse objektiks on soos leiduvad loodusvarad,
eeskätt turvas. Turba peamised kasutusalad on tänapäeval energeetika ja aiandus,
vähemal määral keskkonnatehnoloogia (läga sidumine, õli püüdmine, lõhnafiltrid) ja
meditsiin (balneoteraapia). Turvas on heaks tooraineks ka farmaatsiatööstusele. KeskEuroopas toodetakse sellest näiteks ravimite kasutamiseks vajalikke aineid. Selleks
otstarbeks sobivat turvast on ka Eestis. Soodes kasvab ka mitmeid farmaatsiatööstuses
juba kasutatavaid või potentsiaalseid kasutamisvõimalusi pakkuvaid ravimtaimi (sookail,
huulheinad, rabamurakas jt). Turbast võib saada veel mitmesuguseid keemiatööstuse
tooteid nagu etanool, furfuraal, oblikhape jpm. Tulevikus võib perspektiivne olla
turbavaha tootmine, sest uurimistöödega on kinnitatud Eestis vastava tooraine
olemasolu.
Turbaalade kaitse vajadus tuleneb areneva ühiskonna sotsiaalsetest ja majanduslikest
eesmärkidest ning tahtest nende alade väärtusi säilitada ning säästlikult kasutada. Kaitset
vajavad eeskätt looduslikud sood ning inimtegevusest mõjutatud, kuid taastumisvõimelised
turbaalad. Turbaalade kuivendamise ning turba kaevandamisega kaasneb nende pindala
vähenemine ja soomaastike ökoloogiliste väärtuste degradeerumine. Kuivendatud soodest
lähtuv kasvuhoonegaaside (edaspidi KHG) emissioon on arvestatav osa kogu KHG bilansist ja
seega on kuivendatud soode tuleviku üle otsustamine oluline ökomajanduslik probleem.
Samas, kvalifitseeritud otsuse tegemine nõuab täiendavaid uuringuid ja kokkuleppeid KHG
bilansi ja inventuuri osas. Praeguses KHG inventuuris võetakse kuivendatud sood arvesse
põhiliselt metsamaadena, sest suuremal osal neist maadest kasvab mets. Kuivendatud
soode taastamine soodeks tähendaks nende metsamaade likvideerimist. Pole selge, kuidas
need protsessid KHG bilanssi mõjutavad, eriti kui arvestada, et toimub ka kliima
soojenemine.
EL loodusdirektiivi kohaselt kuuluvad praktiliselt kõik Eesti enam-vähem looduslikus
seisundis säilinud turbaalad kogu Euroopa ulatuses väga suurt või valdavalt isegi
prioriteetset tähtsust omavate elupaikade hulka. Suurem osa loodusdirektiivis nimetatud
soode elupaigatüüpe on esindatud ka Eestis. Turbaalasid väärtustab ka märgalade kaitse
konventsioon (ehk Ramsari konventsioon), kus turvast moodustavatel kooslustel on oluline
tähtsus.
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Vajalikud meetmed turbaalade kaitse ja säästliku majandamise tagamiseks
Kontseptuaalne muutus. EL taastuvenergia direktiivi kohaselt on turvas taastumatu
loodusvara. Ka Eestis on erinevate ametkondade ning huvirühmade vahel toimunud
arutlused turbavarude säästliku kasutamise üle viinud ühise tõdemuseni, et turvas on küll
aeglaselt uuenev maavara, ent reaalse majandustegevuse planeerimise ajaskaalas, mis
hõlmab lähemat paari kuni paarikümmend aastat, on selle käsitlemine taastuvana
anakronistlik või demagoogiline ning kindlasti ühtimatu loodusvarude säästliku
kasutamisega. Seda silmas pidades on loogiline kõigi turbaalade säästliku majandamise ning
kaitse kavandamisel asendada senine vastakaid arvamusi ning hinnanguid põhjustanud,
turba aastasel juurdekasvul põhinev kontseptsioon adekvaatsemaga.
Arvestades seda, et Eesti on Soome järel üks maailma sooderikkamaid maid ja meie suurt
turbavaru, samas aga energiavajaduse kasvu, on mõistlik erinevate ametkondade ja
huvirühmade vahel leida konsensus, mis arvestaks nii turbaalade kaitsmise vajadust kui ka
majanduse nõudlust turba kaevandamise järele. Toetumaks seejuures objektiivsetele
argumentidele, on hädavajalik jätkata 1997.a alustatud Eesti märgalade looduskaitseliste
väärtuste inventuuri, hõlmates sellega kõik Eesti sood, laiemas plaanis aga kõik turbaalad.
Inventuuri tulemuste alusel tuleb kokku leppida, millised sood võetakse kaitse alla ja
millistel turbaaladel on majandustegevus potentsiaalselt võimalik. Arvestades olukorraga,
kus meil on suurel alal kuivendatud või kuivendusest mõjutatud turbaalasid, ei tohiks
kuivenduse poolt rikkumata soode kuivendamist ja kaevandamist lubada enne, kui on
ammendatud juba rikutud turbaalade turbavaru. Majandustegevuse alustamiseks kaitse alla
mittekuuluvates soodes on igal üksikjuhul vajalik eelnev keskkonnamõjude hindamine.
Turbaalade majandusliku kasutamise kavandamisel ja hindamisel tuleb alati põhjalikult
kaaluda, missugust seal leiduvatest ressurssidest kasutada (sest enamasti välistab ühe
kasutamine teised kasutusviisid), missugused on soovitava saaduse tootmisega seotud
kulutused (eriti kuivendamise, töötlemise ja vedude maksumus) ja missugune on saaduse
nõudmine ning pakkumine sise- ja välisturul. Eristades niiviisi turbaalad, mis on
majanduslikult huvi pakkuvad, tuleb enne majandamisplaanide rakendamist täpsustavalt
määrata alade looduskaitseväärtused, sh veeressursid.
Kaevandatud turba säästlik kasutamine eeldab riiklikku otsust koos sinna juurde kuuluva
erinevate huvirühmade ja institutsioonide vahelise aruteluga, milles oleks defineeritud: 1)
majanduslikult põhjendatud aastane turbakaevandamise lubatav piirmäär; 2) milliseks
otstarbeks turvast kaevandatakse; 3) milline on kaevandamise tehnoloogia ja meetodid; 4)
kas kaevandamise tehnolooga ja meetodid tagavad säästliku kaevandamise, ladustamise ja
turustamise; 5) jääksoode taastamise kavad. Muutmist vajab ka seadusandlus. Praegu
võetakse eeskujuks teiste riikide sellealaseid kogemusi, kuid iga piirkonna sood ja
turbatüübid on erinevad nii koostiselt kui geneesilt. Seega vajatakse ka Eesti jääksoode
korrastamisel nende omapära arvestavaid uurimisi.
Kuivenduskraavide uuendamisele peavad eelnema kraavivõrkude maastikulishüdroloogilised uuringud, selgitamaks kraavivõrgustiku kuivendusmõju looduslikele
turbaaladele. Uuringute tulemustest lähtuvalt tuleb kehtestada looduslike turbaalade
hüdroloogilised puhvertsoonid ja kaaluda märgalaks taastamise võimalusi ning vajadusi
majandustegevusest väljalangenud metsa- ja põllumajandusturbaaladel.
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Kõrvuti
otsesest
majandustegevusest
tekkivate
turbaressursside
vähenemise
reguleerimisega tuleb tegeleda ka infrastruktuuride rajamisest ning veekeskkonna ja
õhusaastamisega kaasneva turbaressursside hävimisohu vähendamisega. Ehki erinevate
vee- ja õhusaaste EL direktiivide täitmise tulemusena peavad saasteohud tulevikus olema
minimeeritud.
Kontseptsiooni eelnõus tuuakse lisaks eelnevale välja veel järgmised meetmed: 1) vajalikud
uurimistööd; 2) jääksoode korrastamine; 3) administratiivse suutlikkuse suurendamine,
seadusandluse täiendamine; 5) uurimistööde rahastamine.
7.2.5.3.

Maavarade uuringualad planeeringualal

Kivikandur OÜ on 2007.a esitanud Keskkonnaametile taotluse geoloogilise uuringu loa
saamiseks Vihula vallas Paasimetsa kinnistul (pindala 58,58 ha; tunnus 88702:001:0196;
sihtotstarve maatulundusmaa 100%).127 Kinnistut käsitletakse Paasi II uuringuruumina – vt
joonis 7-6. Uuritavaks maavaraks on ehituslubjakivi. Uuringuloa taotlemise eesmärgiks on
taotletaval alal asuva paekivi sobivuse hindamine ehituskillustiku tootmiseks. Varasemad
uuringud alal puuduvad.

Joonis 7-6. Paasi II ehituslubjakivi uuringuruumi paiknemine
Keskkonnaameti andmetel 128 on nimetatud uuringuloa taotluse menetlemine pooleli ning
käimasolevate kohtuvaidluste tõttu pole teada, kas ja millal uuringuluba taotlejale antakse.
Seetõttu ei kajastata nimetatud ala ka rannikuala maakonnaplaneeringus. Edasiste arengute
puhul tuleb arvestada keskkonna- ja tervisekaitsenõuetest kinnipidamise vajadusega (vt ka
pt 7.2.5).
127

Materjalid Vihula valla kodulehel:
http://www.vihula.ee/popFile.php?lang=est<http://www.vihula.ee/popFile.php?lang=est&file=1104>
128

Info Keskkonnaameti Viru regiooni maavarade spetsialistilt Jelena Ellolt telefoni teel 13.04.2010.a
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Maa-ametile teadaolevalt ei ole planeeringualal (Vihula valla, Viru-Nigula valla ja Kunda
linna territooriumil) kehtivaid uuringulube, kus uuring oleks lõpetamata (st varud
kinnitamata).129
7.2.6. Riigikaitselised objektid
7.2.6.1.

Kaitseväe harjutusalad

Arendusprogrammi ÕSMAAP (vt pt 4.8.2) koostamise käigus on võimalike
väljaõppekohtadena käsitlusel olnud kaks Lääne-Viru rannikuala maakonnaplaneeringu
piiridesse jäävat asukohta – Rutja (Vihula vald) ja Letipea (Viru-Nigula vald) – vt joonis 7-7.

Joonis 7-7. Rutja ja Letipea harjutusalade skeem. Punase joonega: kavandatavad õhutõrje
laskesektorid (vasakul Rutja, paremal Letipea); sinise katkendjoonega kavandatav mereväe
harjutusala 004. Allikas: Kaitseministeerium
Vastavalt kaitseväe väljaõppekavale toimuvad harjutused kaks korda aastas 3-5 päeva
korraga ning liikumispiirangud valitavates piirkondades kehtivad ainult harjutuste läbiviimise
ajal ehk kokku maksimaalselt 10 päeva aastas. Statsionaarseid ehitisi harjutusalale plaanis
rajada ei ole, välja arvatud juhul, kui on vajalik harjutuste jälgimiseks ja ohutuse tagamiseks
vaatetorni, mis on sarnane linnuvaatlustorniga, rajamine.
Arvestades ajaliselt piiratud kasutuskoormust ja asjaolu, et harjutusala(d) ei eelda täiendava
infrastruktuuri rajamist, pole otstarbekas neid määratleda planeerimisseaduse mõistes
püsipolügooni või mõnes muus nimetuses riigikaitselise alana. Kohasem on merealad
129

Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja kt Reet Roosalu 12.04.2010.a e-kiri
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määratleda eripiirkonnana (meresõiduohutuse seaduse § 47 mõistes) ja maismaa ajutise
julgeolekualana (kaitseväe korralduse seaduse pt 6). Valitavate harjutusalade esmaseks
kasutusfunktsiooniks jääks sealsamas senini toiminud meretransport, purjetamine, kalastus,
rekreatsioon jne.130
Arendusprogrammi KSH 131 käigus läbi viidud analüüsi tulemused näitavad, et Rutja kuulub
kahe kõige sobivama õhutõrjedivisjoni ja suurtükiväe harjutusala hulka (teine on Kõpu
Hiiumaal). Heade eeldustega on ka Letipea harjutusala. Rutja ja Letipea puhul on
probleemiks laevaliiklus Kunda sadamas. Kuna Kunda sadam on majanduslikult oluline
sadam, tuleks harjutuste läbiviimise iga-aastane ajakava kokku leppida Kunda sadama
omanikuga, et harjutuste läbiviimisest tingitud majanduslik kadu Kunda sadama jaoks oleks
minimaalne. Lääne-Viru Maavalitsus näeb harjutusala pigem Rutjal kui Letipeal.
Kõigi õhutõrjedivisjoni ja suurtükiväegrupi harjutusalade korral on harjutuste läbiviimiseks
ajalised piirangud. Üldiselt on kõige sobivam periood harjutuste läbiviimiseks detsember
kuni märts. Kõige kriitilisemateks perioodideks on lindude kevad- (aprill-juuni) ja sügisrände
(september-november) perioodid ning aktiivne puhkamise ja turismi periood (juuni-august),
mis langeb kokku ka eluslooduse bioloogiliselt aktiivse perioodiga.
Mereväe harjutusala 004 sobib vastavate harjutuste läbiviimiseks. Ajalisi piiranguid seal
praktiliselt pole. Mereväe harjutusala jääb väljapoole planeeringuala piiri.
Kõigi käsitletud harjutusalade korral on vajalik vastava piirkonna elanike võimalikult varane
teavitamine kavandatavast tegevusest (harjutuste läbiviimise ajagraafik) ning harjutusalade
vajalikkuse ja kavandatud tegevuste võimalikult detailne selgitamine. Samuti, sõltuvalt alast,
on oluline eelnevad konsultatsioonid vastavate ametkondadega. Harjutuste toimumisest
tuleb eelnevalt ja mitmekordselt teavitada nii omavalitsust, kus harjutusala asub, kui ka
naabervaldade omavalitsusi. Harjutusalade esmakasutamise ajal on soovitatav läbi viia müra
ja vibratsiooni seire. Kui harjutused toimuvad jää olemasolu perioodil, on väga oluline
teostada hüljeste poegimispaikade seiret.
Keskkonnaameti 24.11.2009.a kirjaga nr 6-8/17907-7 on eelnimetatud KSH aruanne heaks
kiidetud, arvestades alljärgnevat:
1. KeHJS § 42 lg 2 ja 5 kohaselt tuleb ÕSMAAP juures järgida negatiivse mõju
leevendamise ja vältimise meetmeid, teha seiret ning kavandatavad harjutused
kooskõlastada ametkondadega vastavalt KSH aruande peatükkidele 4 ja 6. Seire
tulemused esitada ka Keskkonnaametile. Konkreetsel harjutusalal esimese harjutuse
seire tulemuste põhjal vaadatakse koostöös Keskkonnaametiga üle harjutusala sobivus
ja laskmistingimused (looduskaitselistel põhjustel).
2. Kaitseministeeriumil tuleb tutvustada detailselt ÕSMAAP-i elluviimisega kaasnevaid
tegevusi planeeritavate harjutusalade asukohajärgsetele kohalikele omavalitsustele.

130

Kaitseministeeriumi 06.08.2009.a kiri nr 12.4-2.1/3096 (vt KSH programmi lisa 5f)

131

Kaitsejõudude perspektiivsete, merele orienteeritud, harjutusalade arenguprogrammi (ÕSMAAP)
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. TTÜ Meresüsteemide Instituut. Tallinn 2009. Aruanne on
kättesaadav Kaitseministeeriumi kodulehel: http://www.kmin.ee/?op=body&id=443
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3. Harjutuste toimumisest tuleb eelnevalt teavitada harjutusala asukoha ja
naabervaldade omavalitsusi ja kohalikke inimesi/ettevõtteid vastavalt KSH aruande
punktis 4.6.9 ja peatükis 6 kirjeldatule.
4. KeHJS § 43 alusel tuleb ÕSMAAP-i koostamisel arvesse võtta KSH tulemusi ja
kinnitatud seiremeetmeid ning asutuste ja isikute arvamusi võimaluse piires.
Lääne-Viru maakonna ranna-alade maakonnaplaneeringu KSH-ga ei tehta Rutja ja Letipea
harjutusalade ning mereväe harjutusala 004 osas täiendavaid ettepanekuid
keskkonnatingimuste ega seiremeetmete rakendamiseks.
7.2.6.2.

Rutja õppeväljak

Rutja õppeväljakut kasutab Kaitseliidu Viru malev taktikaliseks ja laskeväljaõppeks
(olemasolev lasketiir). Tulevikus jääb tegevus samaks. Kogu väljaõpe toimub
ohutuseeskirjade alusel.132 Rutja lennuvälja (lasketiiru) on käsitletud Kaitseliidu arengukavas
ja lasketiirude arendamist on käsitletud üldisemalt ka Sõjalise Kaitse Arengukavas 20092018.
Rutja lennuväljaga on olnud mitmetel Kaitseliidu välistel huvigruppidel plaane alates
lennuväljast ja lõpetades ringrajaga, aga tegevuse kavandamine ei ole konkreetseks läinud.
Kaitseliidul on kavas sealse lasketiiru kaasajastamine. Selleks on Vihula Vallavalitsus
09.02.2009.a korraldusega nr 52 väljastanud projekteerimistingimused lasketiiru
projekteerimiseks Rutja õppeväljakule. Tingimuste hulka kuulub muuhulgas tehnovõrkude ja
juurdepääsutee lahendamiseks. Tingimustes on kirjas, et otsus KMH vajaduse üle tehakse
pärast eskiisprojekti esitamist vallavalitsusele.
Lasketiiru rajamisega raadatakse lasketiiru alla jääv mets (kuna lasketiir jääb osaliselt
lennuraja alale on raadamine suhteliselt minimaalne). Samuti teostatakse metsaraie
lasketiiru ohuala piiri tähistamiseks. Nimetatud siht tuleb kuni 3 m laiune ja paikneb Rutja
õppeväljaku kinnistul ja kõrvalasuval RMK kinnistul. Ohuala suurus on ca 150 ha.133
Rutja õppeväljak külgneb loodest vahetult Andi metsise püsielupaigaga (sihtkaitse- ja
piiranguvöönd). Tegevuste kavandamisel tuleb arvestada liigi kaitseks määratud
kaitsetingimustega – vt pt 7.1.8.4. KMH algatamise vajaduse osas tuleb küsida
Keskkonnaameti seisukohta ning projekt ametiga kooskõlastada. Kuna antud piirkonnas on
tegemist ühe kaitsealuse liigiga, keda kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada, siis
võiks täiemahulise KMH asemel kaaluda liiki tundvalt spetsialistilt ekspertarvamuse küsimist.
Projekti koosseisus tuleb anda kavandatava tegevusega kaasneva müra mõju hinnang
naabruses asuvate eluasemete suhtes.
Lääne-Viru Maavalitsuse poolt tuli ettepanek näha Rutja õppeväljakule kaaskasutusena ette
puhkeala funktsioon. Ajal, mil Kaitseliidu tegevust õppeväljakul ei toimu, on põhimõtteliselt
võimalik seda kasutada mõneks muuks sobivaks tegevuseks. Kuna informatsioon
puhkekasutuse võimaliku iseloomu kohta puudub, siis ei ole võimalik siinkohal selle
võimalikku mõju hinnata. Soovitavate tegevuste konkretiseerumisel tuleb kavandatavad
tegevused kooskõlastada Kaitseliiduga ning lahendada juurdepääsu ja parkimise küsimus.
132

Vt: http://www.mil.ee/?menu=teave&sisu=ohutus

133

Info: Kaitseliidu spetsialist Tanel Lepp, e-kirjad oktoober-november 2009
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Samuti tuleb arvestada külgneva
lähedalasuvate elanike heaoluga.

7.3.

metsise

püsielupaiga

kaitsetingimustega

ning

Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale

7.3.1. Mõju inimese tervisele
Maailma Terviseorganisatsioon defineerib tervist kui füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu
seisundit, mitte ainult haiguse või nõtruse puudumist. Organisatsiooni seisukohad on ka
need, et tervis on igapäevaelu ressurss võimaldamaks individuaalselt, sotsiaalselt ja
majanduslikult täisväärtuslikku elu ning tervis on universaalne väärtus ja inimese põhiõigus.
Käesolevas peatükis käsitletakse inimeste tervist mõjutavate faktoritena keskkonnatervise
valdkonda, mis on osaliselt suunatav ruumilise planeerimise kaudu. Ei käsitleta tervist
mõjutavaid faktoreid, mis olenevad inimeste tervisekäitumisest, eluviisist, pärilikest
eeldustest jms.
Rahvastiku tervist mõjutab oluliselt väljaspool inimorganismi asuv keskkond füüsikaliste,
bioloogiliste, keemiliste, sotsiaalsete ja psühhosotsiaalsete teguritega, kusjuures mõju
tervisele ilmneb sageli alles aastate pärast. Hinnanguliselt on kuni kolmandik rahvastiku
tervisekaotusest otseselt seotud elu-, töö- ja õpikeskkonnast tulenevate teguritega. Eelkõige
mõjutavad keskkonnategurid lapsi, kusjuures alla 5-aastaste arvele langeb koguni 40%
keskkonna negatiivsest tervisemõjust. Lisaks lastele on keskkonnamõjudele kõige
vastuvõtlikumad veel rasedad ja vanurid.
Keskkonnatervise all mõistetakse inimeste tervist sõltuvalt keskkonnast ja keskkonna
muutmist inimeste tervisele soodsamaks. Ei ole võimalik parandada inimese tervist ainult
sotsiaalsete meetmetega, kui pole tagatud keskkonnas (nii elu- kui ka töökeskkonnas)
toimivatest ohuteguritest tingitud tervisekahjustuste vältimine. Inimese tervist mõjutavad
mitmesugused keskkonnategurid, eelkõige: füüsikalised (ioniseeriv ja mitteioniseeriv kiirgus,
müra, vibratsioon), keemilised ja bioloogilised, mis võivad oma otsese toimega või
elukeskkonna (joogivee, toidu, sise- ja välisõhu, pinnase jms) halvendamise kaudu
ebasoodsalt mõjuda inimese tervisele.
Elukoha valikul tuleks tähelepanu pöörata piirkonna radooni olukorrale, müra situatsioonile,
välisõhu kvaliteedile, piirkonna joogivee kvaliteedile jne. Viimaste aastate positiivseima
suundumusena on Eestis elukeskkonna planeeringute (sh infrastruktuuri, linnade,
elamurajoonide) koostamisel hakatud korraldama terviseriskide hindamisi keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise raames.134
Maakonnaplaneering loob eeldused tervislikuma elukeskkonna kujundamiseks ning paneb
aluse teadlikult juhitavatele protsessidele eesmärgi saavutamiseks. Tehtavad otsused
mõjutavad otseselt elanike võimalusi heale tervisele. Mitmetel puhkudel sõltuvad tervisega
seonduvad valikud vaid inimesest enesest, kuid on ka terve rida selliseid tegureid, kus
valikud on piiratud olemasoleva olukorraga, mida inimene üksinda muuta ei saa.
Otsusetegijate võimuses on luua soodne taust tervislikeks valikuteks. Et midagi planeerida,
peab teadma, mis ja kuidas mõjutab tervist.

134

http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervislik-elukeskkond/keskkonnatervis.html
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Maakonnaplaneering saab kõike seda toetada selleks ruumiliste võimaluste loomise läbi.
Tervisliku elukeskkonna kujundamisele aitavad kaasa rohevõrgustiku jaoks kavandatud
maade säilitamine ja võrgustiku väljaarendamine koos kergliiklusteede võrgustikuga ja
matkaradadega, mis ühendaks omavahel elamu- ja puhkealasid ning looks võimalused
aktiivseks puhkuseks ja liikumiseks. See loob ka tugevama emotsionaalse sideme oma
kodukohaga.
Planeerimise järgmistes staadiumides tuleb tähelepanu pöörata veemajanduse (puhas
joogivesi, heitvee kogumine), jäätmete kogumise ja tootmisettevõtetega seotud teemadele.
Tootmise arendamisel on oluline jälgida, et vee ja välisõhu suhtes oleksid täidetud
kehtestatud piirnormid ning ettevõttesiseselt täidetaks töötervishoiu ja tööohutuse
nõudeid.
Rahvatervise seaduse 135 eesmärk on inimese tervise kaitsmine, haiguste ennetamine ja
tervise edendamine, mis saavutatakse riigi, omavalitsuse, avalik- ja eraõigusliku juriidilise
isiku ning füüsilise isiku kohustustega ning riiklike ja omavalitsuslike abinõude süsteemiga.
Seaduse § 4 sätestab elukeskkonna- ja tervisekaitse põhinõuded. Ruumilise planeerimise
seisukohalt on nendest olulisemad järgmised:
1) inimene ei tohi ohustada teise inimese tervist oma otsese tegevusega või elukeskkonna halvendamise
kaudu;
3) joogi- ja suplusvesi peab olema tervisele ohutu;
7) ehitised, rajatised ja transpordivahendid peavad olema projekteeritud ning ehitatud nii, et nende
sihipärane kasutamine soodustaks tervise säilimist ning arvestaks liikumispuuetega inimeste vajadusi;
9) eluaseme- ja puhketingimused peavad soodustama tervise säilimist;
10) teenuste osutamine majutus-, spordi-, puhke-, laste-, õppe-, tervishoiu-, isikuteenindus- ja
hoolekandeasutustes ei tohi kahjustada tervist;
12) ultraviolettkiirguse, infrapunakiirguse, raadiosagedusega kiirguse, madalsagedusliku kiirguse,
staatilise elektri- ja magnetvälja (mitteioniseeriva kiirguse) ning nähtava valguse allikate kasutamine peab
olema nõuetekohane, inimese tervisele ohutu ning vastama kehtestatud piirväärtustele;
13) müra-, vibratsiooni-, ultraheli- ja infrahelitase ei tohi esile kutsuda tervisehäireid ning peab vastama
puhke- ja olmetingimustele kehtestatud nõuetele.

Tervistsoodustava elukeskkonna kujundamine on üks tervise edendamise vahenditest
(rahvatervise seaduse § 6).
Maavanema ülesanded on (§ 9):
1) tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise abinõude elluviimise tagamine maakonna
maa-alal;
2) tervisele ohutu elukeskkonna loomisele, tervisehäirete ja haiguste ennetamisele suunatud
programmide väljatöötamine ja elluviimise korraldamine maakonnas;
3) tervisekaitse ja tervise edendamisega tegelevate asutuste ning valla- ja linnaarstide vahelise koostöö
koordineerimine.
Kohaliku omavalitsuse ülesanded on (§ 10):
1) tervisekaitsealaste õigusaktide täitmise korraldamine ja nende järgimise kontrollimine kohaliku
omavalitsuse maa-alal;
2) elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine kohaliku
omavalitsuse maa-alal.
135

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13227717
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Vihula vallas on koostatud Vihula valla terviseprofiil ja tegevuskava 2010-2012,136 mille
eesmärgiks on kaardistada valla rahva tervist ja heaolu mõjutavate sotsiaalsete,
keskkondlike ja majanduslike tegurite hetkeseis ning neid andmeid analüüsides tuua välja
peamised tervist mõjutavad probleemid ja -vajadused ning pakkuda välja võimalikud
tegevused probleemide lahendamiseks ja vajaduste rahuldamiseks.
7.3.1.1.

Joogivee kvaliteet

Terviseameti 2008.a andmetel ei vastanud veekvaliteet valdavas osas planeeringuala
ühisveevärkides kehtestatud nõuetele (vt pt 6.4.2 ja lisa 1i). Mittevastavused seisnesid
peamiselt raua (Fe), mangaani (Mn) ja ammooniumi (NH4) sisalduse ületamises.
Radioloogiliste näitajate ületamine tuvastati Kunda linna veevärgi vees.
Maakonnaplaneeringuga kavandatavad tegevused ei mõjuta negatiivselt planeeringuala
joogivee kvaliteeti. Kui mingis piirkonnas on lokaalselt probleeme joogivee kvaliteediga, siis
tuleb leida lahendused lähtudes veemajanduse arengukavast, omavalitsuste ÜVK
arengukavadest, veemajanduse projektidest, tervisekaitse nõuetest jm asjakohastest
dokumentidest. 2013. aasta alguseks peab kõikide ühisveevärkide vesi vastama
indikaatornäitajate (raud, mangaan jt) 137 osas nõuetele.
Terviseamet teeb riiklikku järelevalvet ainult suurematele (enamasti üle 100 veetarbijaga)
ühiskasutusega veevarustussüsteemidele. Väiksemate veevarustussüsteemide ja
erakaevude veekvaliteedi kohta on teave lünklik.
Mittekvaliteetse joogivee mõju inimeste tervisele:
• Raud: liigne raud muudab joogivee häguseks ja kollakaspruuniks, nõudele ja seadmetele
settib rauarooste. See häirib tarbijaid, kuid ei ohusta nende tervist.138 Tervisele on ohtlik
juua vett, mille raua sisaldus on rohkem kui 6 mg/l. Kõrge raua sisaldusega joogivesi võib
põhjustada positiivset rauabilanssi ja oksüdatiivset stressi, mida peetakse mitmete
haiguste, nagu põletikud, südame-veresoonkonna haigused, suhkrutõbi, kasvajad jm
põhjustajaks.139
• Mangaan: mangaani sisaldus looduslikus vees ei kujuta ohtu tervisele ja tema sisaldust
reglementeeritakse organoleptiliste omaduste tagamiseks.140 Põhjustab vee karedust.
Pole tõestatud, et karedus põhjustaks terviseprobleeme. Vee keetmisel sadestuvad
mangaani-, kaltsiumi-, magneesiumi- jm soolad anuma põhja ja seintele, moodustades
tülika katlakivi.
• Põllumajandusreostusest tulenevad ohud individuaalkaevudele:
- nitraadid: rohkesti nitraate sisaldav vesi (üle 50 mg/l) võib imikutel põhjustada
ohtlikku haigust – methemoglobineemiat ehk imikute sinitõbe. Selle haiguse puhul
136

Vihula valla koduleht: http://www.vihula.ee/popFile.php?lang=est&file=1822

137

Indikaatornäitajad vt sotsiaalministri 31.07.2001.a määrus nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning
analüüsimeetodid: http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13256473
138

Astrid Saava. Mida on kasulik teada joogiveest. Tartu Ülikooli tervishoiu instituut. Vt:
http://www.biogeoliit.ee/kagu/jvesi.pdf
139

Joogivee indikaatornäitajate iseloomustus. Vt: http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1083&print=1

140

Joogivee indikaatornäitajate iseloomustus. Vt: http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1083&print=1
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seotakse vere hemoglobiin ja häirub kudede varustamine hapnikuga. Haigus võib
lõppeda surmaga. Samuti tuleb arvestada nitraatide teisi mõjusid tervisele: kilpnäärme
hüpertroofia (liigkasv), mitmete paikmete kasvajad, loote väärarengud jms.141
Nitraadirikka toidu ja joogivee tarbimisel väheneb organismis vitamiinide sisaldus ja
muutub aminohapete koostis. Nitraate peetakse vähetoksilisteks, kuid
toidukeskkonnas ja tarbija organismis muunduvad need kiiresti nitrititeks, mis on 1020 korda mürgisemad.142
- nitritid: tekitavad organismis nitrosoühendeid, mis on teadaolevatest keemilistest
kantserogeenidest tugevaimad.143
- ammoonium: pinnalähedases põhjavees annab ammooniumi sisaldus tunnistust nn
värskest (hiljutisest) reostusest. Tervisele on joogivees sisalduva ammooniumi mõju
väga väike, sest vee kaudu saadav hulk on reeglina tuhandeid kordi väiksem võrreldes
igapäevasest toidust saadava kogusega. Ammooniumi toksikoloogiline mõju avaldub
alates, kui seda manustatakse rohkem kui 200 mg kehakaalu kilogrammi kohta.144
- mikroobid – oht levitada nakkushaigusi: soolenakkused (düsenteeria jt), hepatiit jne.
Joogiveevarustuse eesmärgid 145
• Tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi kogu elanikkonnale: joogivesi peab olema
kättesaadav ja ei tohi sisaldada haigustekitajaid ega ülenormatiivselt keemilisi toksilisi
ühendeid.
• Esimeses järjekorras tuleb vastavusse viia suuremate asumite (üle 2000 inimese)
veevarustus. Tagada kõigile tiheasustusalade elanikele võimalus ühisveevärgiga
liitumiseks.
• Kaugemas perspektiivis (2013) peab ühisveevarustuse (mida kasutavad enam kui 50
inimest) vesi vastama kõigile kvaliteedinõuetele: olema nähtavalt puhas ja hea maitsega;
vastama nõuetele indikaatornäitajate osas, olema tehnilistele normidele vastav.
• Väiksemate külade ja hajaasustuse osas tuleb aastaks (2014) korrastada veevarustus
vähemalt rahuldavale tasemele: tagatud peab olema joogiveevarustus tervisele ohutu
joogiveega, seda ka ohtlike ainetega reostunud aladel ja piirkondades ja perioodiliselt
kuivavate kaevudega majapidamistes.
7.3.1.2.

Suplusvee kvaliteet

Vabariigi Valitsuse 03.04.2008.a määrusega nr 74 146 on kehtestatud nõuded suplusveele ja
supelrannale (edaspidi supluskoht), suplusvee seirele, klassifitseerimisele ja kvaliteedi
juhtimisele ning üldsusele suplusvee kvaliteedi kohta teabe andmisele.
141

Astrid Saava. Mida on kasulik teada joogiveest. Tartu Ülikooli tervishoiu instituut. Vt:
http://www.biogeoliit.ee/kagu/jvesi.pdf
142

Terje Tamme. Ka vähetoksilised nitraadid võivad ohustada tervist. Vt: http://www.emu.ee/179393

143

Terje Tamme. Ka vähetoksilised nitraadid võivad ohustada tervist. Vt: http://www.emu.ee/179393

144

Joogivee indikaatornäitajate iseloomustus. Vt: http://www.tervisekaitse.ee/?mid=1083&print=1

145

Viru alamvesikonna veemajanduse arengukava. Pt 5.1

146

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13250886
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Määruse tähenduses on supluskoht veekogu või selle osa, mida kasutatakse suplemiseks, ja
sellega piirnev maismaa osa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt. Määruse nõudeid
kohaldatakse kõikidele Terviseameti nimekirjas olevatele supluskohtadele. Määruse nõuded
on täitmiseks avalik-õiguslikule ja eraõiguslikule juriidilisele isikule ning füüsilisele isikule,
kes on supluskoha omanik või valdaja.
Määruses on sätestatud nõuded supluskoha asutamisele:
(1) Üldsusel on õigus teha kohalikule omavalitsusele ettepanekuid supluskohtade asutamiseks, kui
kohalik omavalitsus on veekogu omanik või valdaja.
(2) Veekogul või selle osal, mille äärde kavandatakse asutada supluskoht, peab olema määruse lisa 1
punkti 6 veerus D nimetatud kvaliteediklass „piisav kvaliteet”.
(3) Supluskoht peab olema suplejatele ohutu, lauge, aukudeta, allikateta ja veekeeristeta ning vaba
mudast ja ujumist segavast taimestikust. Vee sügavus supluskoha üldkasutatavas osas ei tohi ületada
1,8 m ja suplemiseks kasutatav veekogu osa peab olema veekogu muust osast eraldatud
hoiatusmärkidega.
(4) Heitvee suubla ei tohi olla supluskoha territooriumile ja selle välispiirile lähemal kui 200 meetrit ja
supluskoha teenindamiseks ettenähtud ehitised ja rajatised ning nende sihipärane kasutamine ei tohi
halvendada suplusvee kvaliteeti.
(5) Veesõidukeid tohib kasutada vastavalt veeseaduse § 18 lõike 8 alusel kehtestatud nõuetele.
(6) Supluskoha asutamiseks peab selle omanik või valdaja vähemalt kaks kuud enne suplushooaja algust
esitama Terviseametile kirjaliku taotluse, kus on toodud lõikes 2 sätestatud suplusvee kvaliteedi
näitajad.
(7) Terviseamet otsustab supluskoha asutamise või sellest keeldumise 30 tööpäeva jooksul alates
taotluse esitamisest ning teavitab taotlejat vastuvõetud otsusest kirjalikult.

Lisaks on määruses sätestatud nõuded suplushooaja avamisele, suplusvee seirele, suplusvee
kvaliteedi hindamisele, suplusvee klassifikatsioonile ja kvaliteedile, suplusvee profiili 147
koostamisele ja üldsuse teavitamisele.
Planeeringualal mere ääres on kolm ametlikku supluskohta (supelranda) – Võsul, Karepal ja
Kundas.
Need
supluskohad
on
Terviseameti
järelevalve
all.
Rannikuala
maakonnaplaneeringus on mere rannal märgitud supluseks sobivad piirkonnad lähtudes
looduslikest tingimustest ja kasutamise eeldustest (liivarand, hea juurdepääs jms). Nendes
piirkondades supluskoha asutamise üle otsustavad kohalikud omavalitsused. Supluskoha
avamisel tuleb muuhulgas lähtuda eelviidatud määrusest.
Supluskohtadele on kehtestatud ranged sisustuse ja heakorra nõuded, mis panevad nende
valdajatele rea kohustusi ja nõuavad kulutusi. Seetõttu on tekkinud olukord, et ametlikke
supluskohti on vähe ja neid ei taheta juurde teha, vältimaks kohustusi. Elanike poolt
armastatud ja sageli külastatavaid supluskohti on palju rohkem, kuid järelevalve nende üle
puudub. Väljaspool ametlikke supluskohti vette minek toimub inimese omal vastutusel.
7.3.1.3.

Müra

Rahvusvahelise Terviseorganisatsiooni defineeritud mürakahjustus on organismi
morfoloogia ja psühholoogia muutus, mille tulemusena kahjustub kuulmisvõime või tekib
stress või suureneb organismi vastuvõtlikkus kahjulikele müraefektidele. Definitsioon
147

suplusvee profiil – määruse lisa 3 kohaselt koostatud andmete kogu suplusvee kohta; suplusvee profiili
koostab Terviseamet
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sisaldab pöörduvate ja pöördumatute füüsiliste, psühholoogiliste või sotsiaalsete
funktsioonide kahjustumise võimalusi – mõju kuulmisele, kõnele, puhkusele ja magamise
häirimisele, psühhofüsioloogiale, vaimsele tervisele, elanike käitumisele ja ärritatavusele ja
üldisele tegevusele. Müra suhtes on erinevad tundlikud grupid, kellele toimivad erinevad
kombineeritud heliefektid erinevatest müraallikatest. Keskkonnamüra on seotud rohkem kui
ühe müraallikaga. Sel juhul, tervisele avalduv mõju on seotud kogu summaarse müraga,
harvem vaid ühega paljudest.148
Maailma Terviseorganisatsiooni olmemüra juhendi alusel koostatud materjalis (vt eelnev
viide) on toodud planeeringu koostamisel soovitatavad nõuded müra piiramiseks:
Üldnõuded:
- Uued müratundlikud hooned ja alad tuleb planeerida nii, et neid ei ohustaks
müraallikad.
- Uued müraallikad tuleb planeerida nii, et nad ei hakkaks segama müratundlikke
hooneid ja alasid.
- Kui planeerimisel ei ole võimalik rakendada piirangud, mis aitaksid vähendada
elanikele toimivat müra, tuleb hoonete konstruktsioonides kasutada asjakohaseid
akustilisi isolatsioonimaterjale.
Mürahäiringu vältimine uute alade planeerimisel: müraallikate ja müratundlike objektide
planeerimisel tuleb võimaluse korral tagada mürahäiringu ohjamine:
- taimestiku, erinevate reljeefide ja muude kujunduselementide rakendamisega;
- puhveralade rakendamisega;
- otstarbeka maakasutusega, mille puhul müraallikad planeerida üksteise lähedale,
eemale müratundlikust alast.
Müra ohjamine olemasolevatel aladel: olemasolevatel aladel on võimalik planeerida
müra ohjamiseks:
- müraseinu – müra ohjamise meede, mille kõrgus peab olema selline, et varjab
silmsideme müra vastuvõtja ja müra allika vahel. Müraseina materjali tihedus peab
olema vähemalt 20 kg/m2 ning ta peab olema ehitatud ilma vahede ja tühimiketa.
Liiklemiseks vajalikud vahed peavad olema minimaalsed ega tohi halvendada seina
akustilisi omadusi;
- pinnasevalle;
- müraallika katmist (tunnelid, sillad);
- müra summutavate teekatete kasutamist.
Müra ohjamine tiheasustusega aladel:
-

uste ja akende heliisolatsiooni parandamine;
seinte, katuste ja teiste välispindade katmine müra isoleerivate materjalidega;
akende mitteavamine, sundventilatsiooni rakendamine;
asjakohase ehitustehnoloogia rakendamine.

148

Mis on keskkonnamüra ja kuidas seda ohjata? Maailma Terviseorganisatsiooni olmemüra juhendi alusel
(http://www.who.int/docstore/peh/noise/guidelines2.html). Keskkonnaministeeriumi koduleht:
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1092054/Mura-netti_1_2.pdf
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Mida paremini ja mida varasemas planeerimisetapis arvestatakse müra situatsiooniga, seda
kergem on lülitada müra ohjamise meetmed planeeringu protsessi ja seda paremini on
võimalik vältida järgnevaid probleeme.
Maakonnaplaneering annab ette arengu põhisuunad, kuid ei kavanda konkreetseid objekte,
mis otseselt suurendaksid mürataset planeeringualal. Kuna piirkond üldiselt on hõredalt
asustatud ja võimalikud müratekitavad objektid (paiksed müraallikad) on koondunud
omaette tootmisaladele ja uusi maanteid ei kavandata (liikuvad müraallikad), siis olulist
mürataseme suurenemist ja sellest tingitud negatiivset mõju müratundlikes piirkondades
(elamu- ja puhkealadel, lasteasutuste ja tervishoiuobjektide lähedal) ette näha ei ole. Iga
konkreetne kavandatav tegevus peab arvestama ümbruskonnaga ja lähtuma
seadusandlusega sätestatud lubatud müratasemetest.
Rannikuala maakonnaplaneeringuga on loobutud Kunda linna ümbersõiduteest. Muudatus
ei too endaga müra osas eeldatavalt kaasa olulist negatiivset mõju inimeste tervisele, sest
Kunda linna piires jäävad Uus-Sadama tee äärde vaid üksikud elamumaa kinnistud, kus
elamud ei paikne vahetult tee ääres ning elamute ja tee vahele jääb kõrghaljastus.
Tuuleparkide jaoks võimalike piirkondade väljavalikul ei ole maakonnaplaneeringu tasandil
võimalik hinnata müra mõju, nagu ka visuaalset mõju ja varjude mõju, sest selles staadiumis
ei ole teada seadmete parameetrid. Neid mõjusid tuleb hinnata kavandamise järgmistes
etappides. Tuuleparkide võimalikud mõjud, sh müra mõju inimese tervisele vt pt 7.2.4).
Välisõhus leviva müra vähendamise temaatikaga tegelevad Eestis Keskkonnaministeerium ja
Sotsiaalministeerium koos oma allasutustega, kohalikud omavalitsused ning samuti peaksid
sellega tegelema kõik müra tekitajad. Välisõhus leviva müra kohta sätestavad nõudeid
välisõhu kaitse seadus ja rahvatervise seadus, mille alusel on kehtestatud müra
normtasemed, planeeringutele kehtestatavad nõuded ja strateegilise mürakaardi
koostamise tingimused.
Välisõhus levivat müra käsitleb välisõhu kaitse seaduse 149 pt 8. Välisõhus leviv müra
nimetatud seaduse tähenduses on inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus leviv
soovimatu ja kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad saasteallikad. Müra tekitamine
põhjendamatult on keelatud.
Seaduse §§ 124-128 defineerivad erinevad müra tasemed:
-

Välisõhus leviva müra normtase on mürataseme normitud arvsuurus, mida kasutatakse erinevate
müraolukordade hindamisel.
Müra piirtase on suurim lubatud müratase, mille ületamisel tuleb rakendada müratõrjeabinõusid.
Müra kriitiline tase on müratase, mille ületamine tekitab ebarahuldava mürasituatsiooni ja põhjustab
inimese tugeva häirituse ning mille juures tuleb rakendada abinõusid inimese tervise kaitseks.
Müra taotlustase on müra normtase, mida kasutatakse uuel planeeritaval alal ja olemasoleva
müraolukorra parandamiseks.
Müra kontrollnäitaja on müra hinnatud tase, mille juures on arvestatud müra kahjulikku mõju.

Seaduse § 127 lg 2 ütleb: Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu
koostamisele esitatavad nõuded kehtestab keskkonnaminister määrusega. Käesolevaks
ajaks sellist määrust kehtestatud ei ole.

149

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13228193
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Välisõhus leviva müra normtasemed ning mürataseme määramise ja hindamise meetodid
on kehtestatud sotsiaalministri 04.03.2002.a määrusega nr 42: Müra normtasemed elu- ja
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid.150
Kohaliku omavalitsuse organil on õigus kehtestada välisõhus levivale mürale oma
haldusterritooriumil või selle osal seaduse § 129 lõike 1 alusel kehtestatud normidest kuni
50 protsenti rangemaid normtasemeid. Et vältida välisõhus leviva müra normtaseme
ületamist, võib kohaliku omavalitsuse organ liikluskorraldusega piirata mootorsõidukite
liikumist oma territooriumil.
Välisõhus leviva müra üle teostab järelevalvet Terviseamet.
7.3.1.4.

Elektromagnetkiirgus kõrgepingeliinidest

Elektromagnetkiirgus kuulub mitteioniseeriva kiirguse hulka.
Sotsiaalministri 21.02.2002.a määrus nr 38 Mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu- ja
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides ja mitteioniseeriva
kiirguse tasemete mõõtmine 151 kehtestab mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused ja
baaspiirangud elu- ning puhkealadel, elamutes, ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides
ning muudes kohtades, kus inimene viibib pikemat aega ja mitteioniseeriva kiirguse
tasemete mõõtmise meetodid. Määruse eesmärk on tervisele ohutu elukeskkonna tagamine
ning mitteioniseeriva kiirguse toimega seonduvate tervisehäirete ja haiguste vältimine.
Määruses kehtestatud elektri-, magnet- ja elektromagnetvälja iseloomustavate füüsikaliste
suuruste piirväärtused ning baaspiirangud on aluseks mõõdetud elektromagnetvälja
tasemete hindamisel. Kiirgusallika valdaja vastutab määrusega kehtestatud nõuete täitmise
eest.
Maakonnaplaneering ei käsitle ega kavanda kõrgepingeliine. Kehtestatud nõuetega tuleb
arvestada järgmiste tasandite planeeringutes ning projektides. Inimese tervisele on ohtlikud
vaid need liinid, mille elektri- või magnetväli ületab kehtivaid norme. Kõrgepingeliini
kaitsevöönd peab silmas eeskätt liini ohutust, mitte liinist eralduva elektromagnetkiirguse
võimalikku tervistkahjustavat mõju inimesele.
Kõrgepingeliini püstitamine, kui selle pinge on üle 220 kilovoldi ja pikkus üle 15 kilomeetri,
kuulub olulise keskkonnamõjuga objektide hulka, millele keskkonnamõju hindamise
läbiviimine on kohustuslik. 152
7.3.1.5.

Radoon 153

Terviseriski seisukohalt on oluline radooni lagunemine lühiealisteks tütarisotoopideks, nn
radooni tütarproduktideks (poloonium-218, plii-214, vismut-214, poloonium-214). Need on
radioaktiivsed metalliioonid, mis kinnituvad õhus leiduvate tolmu- jm osakeste külge või
mitmesugustele pindadele (seintel, kardinatele jne). Tänu omadustele kinnituda ruumiõhus
olevale aerosoolile on radooni tütarproduktide hulk õhus sama radoonisisalduse korral
150

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163756
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http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=163816
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Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, § 6 lg 1 p 30, § 3:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13277900
153

Kiirguskeskuse koduleht > Radoon; vt: http://www.envir.ee/kiirgus/index.php?leht=153
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tolmuses ja suitsuses ruumis suurem kui puhtas. Radoon ja tema tütarproduktid emiteerivad
peamiselt alfa-kiirgust. Õhuga sisse hingatud radoonist ja tütarproduktidest vabanev alfakiirgus võib põhjustada hingamisteedes ja kopsus vähki. Mida suurem on radoonist saadav
kiirgusdoos, seda suurem on vähioht. Mitmetes Euroopa ja Põhja-Ameerika riikides on
radoon suitsetamise järel teine kopsuvähi riskifaktor. Eestis seni tehtud mõõtmiste alusel
võib väita, et radoon meie elamutes põhjustab igal aastal ligikaudu 100 uut haigusjuhtu
(Eesti Vähiregistri andmeil tuvastatakse kopsuvähk meil aastas keskmiselt 700 uuel
patsiendil).
Pikaajaline elamine suure radoonikontsentratsiooniga hoones põhjustab kopsuvähki
haigestumise tõenäosuse kasvu. Riski suurusjärk sõltub radooni kontsentratsioonist ning
sellest, kui pika aja jooksul selles hoones viibiti. Kopsuvähi risk võib olla suur, sõltudes
radooni kontsentratsioonist, ajaperioodist ning sellest, kas inimene suitsetab või mitte.
Suitsetamine tõstab järsult radoonist põhjustatud kopsuvähi riski. See seletub asjaoluga, et
ruumis suitsetamisel tekib õhus väga palju osakesi, mis on radooni tütarisotoopide
efektiivseteks kandjateks. Suitsuse õhu sissehingamisel sattub seega rohkem tütarisotoope
kopsu põhjustades täiendava kiirgusdoosi limaskestadele. Puhta õhuga ruumis kinnitub osa
radooni tütarisotoopidest pindadele ega sattu sissehingatavasse õhku ning nende kahjustav
mõju limaskestadele väheneb tunduvalt (vt joonis 7-8). Nagu näha, tõuseb risk haigestuda
kopsuvähki seoses radoonitaseme tõusuga mittesuitsetajatele väga aeglaselt, suitsetajatele
on riski suurenemine palju järsem.
Tänaseni pole suudetud teaduslikult
tõestada, et radoon põhjustaks lisaks
kopsuvähile allergiat või teisi tervisekahjustusi. Samuti ei ole leidnud tõestust, et
radoonist tulenev risk lastele on suurem kui
täiskasvanutele.

Joonis 7-8. Radoonist tuleneva kopsuvähi
risk suitsetajatele ja mittesuitsetajatele.
Allikas: Kiirguskeskus
Radoon elamutes, selle vähendamise ja vältimise võimalused
Radooniriski levikualad planeeringualal vt pt 6.2.2.
Eestis on peamiseks siseõhu radooni allikaks maja ümbritsevatest pinnasekihtidest
pinnaseõhuga hoonesse transporditav radoon. Eestis radooniriski aladeks on
diktüneemakilda, glaukoniitliivakivi ja karsti esinemise piirkonnad.154
Keskkonnaamet (varem Kiirguskeskus) on uurinud elamute siseõhu keskmist radoonitaset
valdade kaupa (allikas: Juhendmaterjal „Radooniohu arvestamine ehitusplaneeringutes ning
154

Uuring „Radoon Eestimaa elamutes“ – vt: http://www.envir.ee/kiirgus/image/radoon_riiklik_uuring.pdf
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olemasolevates hoonetes”.155 Keskkonnaamet. Radooni aktiivsuskontsentratsioon Vihula
vallas on 100-150 Bq/m2 ja Viru-Nigula vallas 150-200 Bq/m2. Kunda linna kohta
uuringuandmed puuduvad.
Põhiliseks siseõhu radooniallikaks on pinnas, kusjuures mitte ainult looduslikud
pinnasekihid. Tihti on majade all tegemist täitepinnasega, mis koosneb mitmesugustest
tootmis- või kaevandamisjääkidest. Pinnaseõhku sattub radoon raadiumit sisaldavast
kivimist. Radooni eraldumine pinnasest määratakse ära pinnasekihtide raadiumisisalduse ja
pinnase füüsikaliste omadustega. Rõhkude erinevuse tõttu tungib pinnaseõhk maja
sisemusse mitmeid teid pidi, sagedamini läbi pragude vundamendile toetuvates välispiiretes
ja nende ühenduskohtades ning kommunikatsioonikanalites ja nende ümber.
Radoonisisaldus pinnaseõhus kõigub väga suurtes piirides. Põhjamaades on välja töötatud
pinnaste radooniohtlikkuse gradatsioon sõltuvalt radoonist pinnaseõhus, aluskivimi
raadiumisisaldusest ja ala geoloogilisest ehitusest. Radoonisisaldust pinnaseõhus on
suhteliselt lihtne mõõta, see on aluseks pinnaste radooniohtlikkuse astme määramisel:
1) madala radoonisisaldusega pinnased – radoonisisaldus pinnaseõhus alla 10 kBq/m3,
2) normaalse radoonieraldusega pinnased – radoonisisaldus pinnaseõhus 10-50
kBq/m3,
3) kõrge radoonieraldusega pinnased – radoonisisaldus pinnaseõhus üle 50 kBq/m3.
Pinnaseõhus oleva radooni pääs hoonesse sõltub õhuvahetusest pinnase ja hoone vahel
ning määrav on ehitise, eriti keldri ja vundamendi ehitusviis. Sõltuvalt pinnase
radooniohtlikkuse astmest soovitatakse kasutada traditsioonilist, radoonipidavat või
radoonikindlat ehitusviisi, millest tulenevad projekteerimis- ja ehitamisnõuded.
Kunda linnas on mõõdetud hoonete siseõhu radoonisisalduseks keskmiselt 150-3980
kBq/m3, maksimaalne mõõtmistulemus oli 12 420 kBq/m3. 156
Radooni peetakse üheks oluliseks kopsuvähi riskiteguriks (vt eespool).
Kiirguskeskuse poolt läbiviidud uuringute tulemusena on välja selgitatud eriti radooniohtlik
elamutüüp, mis tänu ventilatsioonirestidele esimese korruse põrandas loob eriti soodsad
tingimused pinnasest radooni sattumisele elamusse (vt joonis 7-10).

Joonis 7-10. Radooniohtlik maja. Allikas: Kiirguskeskus

155

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1102107/Radooniohuarvestamineehitusplaneering
utesningolemasolevateshoonetes.pdf
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Lia Pahapill. Siseõhu radoonist Eestis. Keskkonnatehnika 3/2000. Lk 2-7
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Olemasolevates hoonetes (elamutes, lasteasutustes) tuleb radoonitaseme alandamise
meetmeid rakendada siis, kui mõõtmiste tulemusena on hoones fikseeritud ülenormatiivne
radoonitase. Mõõtmistega tuleks välja selgitada ka radooni ruumi sattumise võimalikud
kohad ja seejärel koostada remonttööde detailne projekt. Radooni tungimist ruumi on
võimalik tuvastada spetsiaalse õhu radoonitaset mõõtvate seadmetega.
Kiirguskeskuse poolt elamutes tehtud arvukad uuringud näitasid, et õhk tungib põranda alt
esimese korruse ruumidesse põhiliselt seinte ja põranda nurkade (liitekohtade), seinas
paiknevate pistikupesade ja põrandat läbivate torude läbiviikude kaudu. Seega tuleb
esmajärjekorras pöörata tähelepanu just nende kohtade õhutihedaks muutmisele.
Meetmed radoonisisalduse vähendamiseks elu- ja töökohtades157
1. Meetmed, mida saab kohe rakendada:
Tuulutada ruume võimalikult tihti. Nii vahetub radoonirikas õhk kiiremini ning selle
mõju on väiksem. Tuulutada ka ruume, kus tihti ei viibita (näiteks kelder), et radoon
sinna kontsentreeruda ei saaks.
Hoida ruumid tolmust ning suitsu- ja tahmaosakestest vabad, sest radooni
tütarproduktid kleepuvad nende külge ning liiguvad õhu abil inimeste
hingamisteedesse.
Mitte suitsetada, sest nii saab vältida radooni ja suitsetamise sünergilist koosmõju
tervisele.
2. Ehituslikud meetmed, mida saab rakendada:
Korrastada ventilatsioonisüsteem, puhastada lõõrid ning torud.
Vaadata üle põranda konstruktsioon. Sulgeda kõik nähtavad augud ja praod, näiteks
maja alt tulevate torude või juhtmete ümbrused. Samuti on head radooni
sisselaskjad seina ja põranda vahelised praod. Ohtlikud võivad olla vihmavee
kollektorid garaažides ja abiruumides, kui seal viibitakse tihti või on sellised ruumid
ühendatud elu- või töökoha ruumidega. Hermeetiliseks tuleks muuta ka pistikupesad
ning muud avaused seintes, sest radoon võib maapinnast liikuda poorsesse
seinamaterjali.
(Kui radoonisisaldus on üle kahe korra kõrgem soovitatavast piirnormist (200
Bq/m3), ei pruugi sellised meetodid tõhusad olla. Valesti parandatud ja korrastatud
hoones võib radoonisisaldus hoopis kõrgeneda! Näiteks pole põrand täielikult
hermeetiliseks muudetud, küll aga paigaldatakse tugevad seinakatted ning
pakettaknad. Sellisel juhul pääseb radoon endiselt hoonesse, kuid sellest väljumine
on keerulisem kui enne, kuna loomulik ventilatsioon pole enam efektiivne).
3. Ehituslikud meetmed, mida saab rakendada, kui radoonisisaldus on kaks ja rohkem korda
kõrgem soovitatavast piirväärtusest:
Paigaldada uus ning tihe põrandakate; efektiivsem on aga paigaldata täiesti uus
põrand. Võimalusel paigaldada hoone alla radooni kogumise torud või võimaldada
välisõhu juurdepääs hoone alla.
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Keskkonnaministeeriumi kodulehekülg – Kiirgus: http://www.envir.ee/2654
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Paigaldada ventilatsioonisüsteem, mis tekitab hoonesse väikese ülerõhu. Lisaks
sellele, et õhk vahetub kiiremini, tekitab väike ülerõhk ka olukorra, kus radoon ei saa
nii intensiivselt hoonesse tungida. Ülerõhu tekitamisel peab olema kindlasti
ventilatsioonisüsteem, mis üheltpoolt puhub õhku sisse, ent samas teistest
ruumidest õhu välja tõmbab. Muidu võib ülerõhk tekitada seinade hallitust.
(Enne kõrge radoonisisaldusega hoone renoveerimist on mõttekas konsulteerida
asjatundjatega, et töödest oleks võimalikult suur kasu ja ei tekiks hoopis sisekliimat
halvendavat olukorda).
4. Ehituslikud meetmed, mida tuleb rakendada uue hoone projekteerimisel:
Infot, kuidas radooniohutut hoonet projekteerida, saab standardist EVS 840:2003
„Radooniohutu hoone projekteerimine“ ning Kiirguskeskuse infomaterjalist
„Radooniohutu elamu“.
Hoone radooniohutuse tõstmiseks on mitmesuguseid meetodeid, kuid iga
konkreetse hoone puhul määratakse kõige otstarbekamad neist pärast
radoonitaseme uuringute läbiviimist. Lisateavet on võimalik saada Kiirguskeskuse
kodulehelt www.kiirguskeskus.ee.
Lääne-Viru Maavalitsusel on otstarbekas välja töötada süsteemne tegevuskava piirkonna
hoonete radoonitaseme kindlakstegemiseks ja alandamiseks ohutule tasemele, kaasates
vastava eriala spetsialiste.
7.3.1.6.

Tuuleparkide mõju

Tuuleparkide kaugus elamutest on võrreldes nende rajamise algusaegadega
märkimisväärselt suurenenud, sest on ilmnenud mitmeid asjaolusid, mis teevad
tuuleparkide rajamise elamute lähedusse problemaatiliseks, eriti inimeste tervise
seisukohalt.
Tuulepargid mõjutavad inimese tervist peamiselt müraga ja liikuvate varjudega. On
esinenud õnnetusjuhtumeid. Kiiresti muutuv elukeskkond tekitab stressi. Kõik võimalikud
mõjurid pole teada.158 Eestis ei ole teadaolevalt tehtud uuringuid tuuleparkide võimaliku
mõju kohta tervisele. Üks põhjustest on see, et tuuleparkide arendamine algas siin hiljem
kui lääneriikides.
Müra
158

Kasutatud allikad: 1) Tuuleparkide mõjust inimese tervisele. Eesti Maarahva Teabetubade Ühing:
http://www.teletoad.ee/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=32; 2) Sauga
valla Räägu ja Nurme küla elanike ja kinnisvaraomanike vastuväited ja ettepanek Sauga valla üldplaneeringule,
06.12.1009 kiri Sauga volikogule ja Sauga vallavalitsusele:
www.sauga.ee/fileadmin/pdf/Nurme_R22gu_ettepanek_yldpl.pdf; 3) MTÜ Suur-Nõmmküla Külaselts
seisukohad ja ettepanekud Saare-, Hiiu-, Lääne- ja Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu
Huvigruppide koosolekule: http://algvere.planet.ee/Tuul/huvigruppide_seisukohad.doc; 4) Virumaale
plaanitav tuulepark kütab kirgi. Postimees, 01.07.2008:
http://www.postimees.ee/010708/esileht/siseuudised/339107.php?virumaale-plaanitav-tuulepark-kutabkirgi; 5) Kohalikud võitlevad tuulepargi vastu. Virumaa Teataja, 12.06.2008:
http://www.4energia.ee/index.php/article/699; 6) Tuulte hiiliv vari. Loodusesõber 3/09:
http://www.loodusajakiri.ee/loodusesober/artikkel1442_1417.html; 7) Tuuleelekter tekitab Toila kandis
peavalu Maaleht 25.11.2004: http://paber.maaleht.ee/?page=&grupp=artikkel&artikkel=1597;
8) Elektrituulikute keskkonnamõjude hindamise käsiraamat. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon, 2004
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Üks peamisi tuuleparkidele avaliku vastuseisu põhjustajaid on kohaliku elanikkonna mure
tuulikute poolt tekitatava müra pärast. Müra sõltub eeskätt seadme konstruktsioonist.
Häirivaks võib helitugevus osutuda eeskätt sisemaal paiknevate tuulikute puhul. Rannikul
häirib tuule ja lainetuse ning teiste looduslike taustahelide tõttu seadme müra vähem. Müra
puhul täheldatud teatud psühholoogilise nähtuse ilmnemist. Nimelt on müra defineeritud ka
kui “naabruskonna soovimatut heli”. Otsustamisel võib olla üheks teguriks pigem inimeste
suhtumine heliallikasse kui selle tegelik tugevus või iseloom. Oluline on, et olemasolevatel
aladel ja ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset.
Müra on inimest häiriv või tema tervist ja heaolu kahjustav heli. Tuulegeneraatorid tekitavad
kuuldavat müra, madalsageduslikku müra (10-160 Hz) ja infraheli (alla 20 Hz). Lisandub
vibratsioon – tahke keskkonna võnkumine. Need on omavahel üleminevad, potenseerivad
nähtused. Suur osa tuulegeneraatori mürast on madalsageduslik. Müra põhjustab
unehäireid, ärritatavust, negatiivseid emotsioone. Sageli inimene ei oska väljendada, mis on
muutunud, et ta end enam tervena ei tunne. Tuulepargi müra põhjustab unehäireid,
peavalu, tinnitust (helin kõrvus), peapööritust, iiveldust, ärritust, mäluhäireid,
kontsentratsioonihäireid. Öine müra suurendab kardiovaskulaarhaigusi, sh hüpertensiooni.
Madalsageduslik müra tekitab unehäireid, peavalu, pearinglust, nüstagmet, iiveldust,
oksendamist, psüühikahäireid, sh hallutsinatsioone.
Laste tervisekahjustuse vältimiseks on vajalik, et hilisõhtune ja öine (uneaegne) müra oleks
väiksem kui 30 dBA. On uuringuid, et müra, mis ületab 32 dBA Lmax, kahjustab ka
täiskasvanu tervist. See on 10-20 dBA madalam kui ärkamist põhjustav müra.
Madalsagedusliku müra puhul peab müra terviseriskide vältimiseks olema veel madalamad
kui 30 dBA. Madalsageduslik müra neeldub ehitiste seintes oluliselt vähem kui kuuldav heli.
WHO peab vajalikuks hakata kasutama ka dBC mõõtmist.
Sama tugevusega müra ärritav toime on tugevam maapiirkondades. International Standards
Organization (ISO) in ISO 1996-1971 soovitab 25 dBA kui maksimaalset öist mürataset
maakohtades. Öine müra 40 dBA ja üle selle on sobiv vaid linnalähi- ja linnapiirkondadele.
On kirjeldatud tuuleparkidest 3 km kaugusel elavate inimeste mürast tingitud unehäireid.
Väga madala foonmüraga harjunu talub halvasti fooni tugevat tõusu. Müraärritust
suurendab tuulegeneraatorite nägemine, suurte tuulegeneraatorite müraärritus suurem.
Viimasel ajal on esinenud valdavalt seisukohad, et elektrituulikud peaksid paiknema
eluasemetest vähemalt 2 km kaugusel. Arvestada tuleb ka sellega, et võrreldes
elektrituulikute rajamise algusaegadega Eestis muutuvad need järjest võimsamateks ja
mõõtmetelt suuremateks. Lisaks müra mõjule tuleneb piisava kauguse tagamise vajadus ka
sellest, et tuulikute purunemisel eemale lendavad osad võivad inimesi vigastada ja nende
vara kahjustada.
Liikuvad varjud ja perioodilised peegeldused
Tuntakse kahte tüüpi tuulikute ja päikepaiste koosmõjul tekkivaid keskkonnamõjureid:
liikuvad varjud ja perioodilised peegeldused. Teatud päikeseasendi puhul on ulatuslike
varjude teke vältimatu. Segavaks kujuneb tuulikute naabruse elanikele asjaolu, et tuuliku
liikuvate labade töötamisest tekkivad varjud on liikuvad ja ebameeldiva vilkuva efektiga.
Varjuefekt tekib eeskätt madala õhtu- ja hommikupäikese puhul. Hommikul vara ja
päikeseloojangu eel hakkab tekkima varjudemäng, mille põhjustab läbi tiiviku madalalt
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paistev päike. Ringlev tiivik kord varjutab päikese, kord paistab päike kahe tiiviku vahelt läbi
ning mingil hetkel võib see muutuda koormavaks.
Varjude teket ja ulatust on võimalik üsna täpselt modelleerida. Seega on võimalik näha ette
tuulikute varjude ebameeldivad mõjud ja planeerida tuulikud selliselt, et selline negatiivne
efekt oleks minimaalse ulatusega. Varjuefekti saab ära hoida asjatundliku planeerimise ja
turbiinide paigutamisega. Üldiselt ei ole varjude ulatus seadusandlikult reguleeritud.
Arvestuslikult on halvimal juhul varjude mõju naabruses asuvale elamule maksimaalselt kuni
30 tundi aastas arvestades tuulikute hinnangulist tööperioodi ja inimeste aktiivset päevast
tegutsemisaega. Sealjuures on aluseks võetud halvimad võimalikud päikese asendid, tuule
suund ja rootori labade pöörlemise kiirus. Pidevate vaatluste tulemusena ei ole tuuleparkide
puhul täheldatud suuremat kui 20%-list teoreetilise maksimumtaseme (30 tundi aastas)
ületamist.
Perioodilisteks peegeldusteks e diskoefektiks nimetatakse olukorda, mil päike peegeldub
hetketi tuuliku labadelt ja põhjustab teatud vaatluspunktis ebameeldivat helkimist. Kuna
tegemist on juhuga, mida põhjustab tuuliku labade pinna peegeldus, kasutavad tuulikute
ehitajad selle vähendamiseks matte pinnatöötlusmeetodeid.
Inimeste tervise seisukohalt loetakse provokatiivseimaks, kui vilkumine on 3 korda sekundis
= 60 pööret kolmelabalisel turbiinil. Suured tuuleturbiinid pöörlevad enamasti sagedusega
30-60 p/min. Tuuleparkides vilkumine kumuleerub, s.t mitu aeglaselt pöörlevat tuulikut
annavad kumulatiivse vilkumise 60/s. Silmade sulgemine ei aita. Võivad tekkida
ebamugavustunne, peavalu, ruumiline desorientatsioon, krambid. Tundlikud on 0,3-3%
elanikkonnast. Esineb migreenitaolist seisundit. Märgatav krambiriski alanemine algab
distantsist 100-kordne rootori kõrgus.
Mitmesugused õnnetusjuhtumid:
-

generaatori mehhanismi purunemine – mehhaanilised traumad;
generaatorist kemikaalide (määrdeainete) leke;
saastumine kemikaalidega tuuleturbiini hoolduse (pesemise) käigus;
krooniline mürgistus kemikaalide sattumisest loodusesse (joogivette, bioloogilisse
ringesse).

Lisandub psüühiline koormus liiga kiiretest muutustest, teadmatusest ja maa väärtuse
langemisest. Negatiivse suhtumisega tuuleparkidesse kaasnev stress võib kahtlemata
võimendada haigusnähte, kuid seda ei peaks siiski alahindama ja põhjendama ainult
„meeldib-ei meeldi”-sündroomiga. Inimeste psüühiline heaolu on nende hea füüsilise tervise
oluliseks aluseks.
7.3.2. Mõju inimese heaolule
7.3.2.1.

Mõju tööhõivele

Asustuse arengualad loovad võimaluse tuua piirkonda juurde tööjõulist elanikkonda.
Arvestades kehtivat maksusüsteemi, on omavalitsused eelkõige huvitatud sellest, et kõik
töötavad elanikud registreeriksid ennast valla elanikuks, mis tagaks tulumaksu laekumise
valla eelarvesse.
Samas on omavalitsustel kohustus tagada elanikele ettenähtud teenused, mis eeldab
töökohtade olemasolu ja vajadusel nende juurdeloomist. Selleks on kas munitsipaalasutused
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või teenuse ostmine erafirmadelt. Erafirmadele tingimuste loomine suurendab piirkonna
elanike jaoks töökohtade valikuvõimalusi ning võimalust leida kodulähedane töökoht, mis
seob inimesi rohkem koduvallaga ja vähendab pendelrännet. Seejuures on oluline, et
olemasolevad ja rajatavad (väike)ettevõtted täidaksid muuhulgas kõiki seadustest
tulenevaid keskkonnanõudeid.
Asjaolu, et töökohad on jäänud suures osas linnadesse, on toonud kaasa üsna kiire
pendelrände kasvu. Linnade tagamaad on paljude jaoks parim kompromiss töökohtade ja
elukohtade kokkuviimisel – maal on hea elada, kuid pole hea töötada, linnas on töökohad,
kuid pole hea elada.
2001. aastal koostatud Eestis toimunud pendelrände uurimuse 159 põhijäreldused: 1)
pendelränne on 1990. aastatel võrreldes nõukogude ajaga oluliselt kasvanud ning iga viies
inimene töötab väljaspool koduvalda/-linna; 2) pendelrände areaalid on laienenud;
igapäevase tööalase pendelrände areaali piir ulatub 50-70 kilomeetrini; 3) pendelrände
suundades on toimunud oluline muutus ning domineeriv on pendelränne maalt linna: maal
elavatest inimestest töötab linnades kolmandik.
Töökohtade säilitamine ja loomine maapiirkondades vähendaks pendelrännet ja sellest
tulenevaid mõjusid märkimisväärselt. Seega on omavalitsuste huvides luua tingimused ka
ettevõtluse lisandumiseks piirkonda.
Pendelrände vähendamisele aitaks kaasa ka tingimuste loomine kaugtööks.160 Olulised
märksõnad seejuures on infotehnoloogia, telekommunikatsioon ja innovatsioon.
Kaugtöö vähendab transpordist tingitud keskkonnakoormust, mistõttu väheneb atmosfääri
paisatavate heitgaaside, nagu lämmastikoksiidide, vääveldioksiidi, vingugaasi ja tahkete
osakeste määr.
Kooli- ja lasteaiakohtade piisavus, sotsiaal- ja tervishoiuteenuste vajadus ja kättesaadavus
jms määratakse läbi konkreetse valdkonna analüüsi ja tegevuskava (vt ka teemaplaneering
„Lääne-Viru maakonna sotsiaalne infrastruktuur”). Seega tuleb vastavalt elanikkonna arvu ja
vanuselise struktuuri muutustele sotsiaalseid vajadusi prognoosida ja tagada piirkonna
elanikele vastavad teenused. Elanikud eeldavad, et eelkõige lasteaiakohad ning lastehoiu- ja
sotsiaalteenuseid saavad nad oma vallast. Suureneb tendents, et linnadest maale asuvad
elama noored, aktiivsed ja lastega pered. Koos sellega vajab arvestamist, et selle
elanikegrupi vajadused suurenevad ja ka muutuvad kõige kiiremini. Samas on oluline
arvestada võrdselt kõikide huvigruppide vajadustega. Elanike sotsiaalsed vajadused on ajas
muutuvad. Seetõttu võiksid kavandatavad hooned olla võimalusel multifunktsionaalsed
ja/või suhteliselt väheste vahenditega ümberkohandatavad, kui vajadused aja jooksul
muutuvad.
7.3.2.2.

Teenuste kättesaadavus

Riigikontrolli auditi järgi on kõige halvemas seisus riigiga suhtlemisel Lääne-Virumaa
elanikud – elanike osakaal, kellel on halb ligipääs riigiasutustele on 21%. Teenused
159

Tiit Tammaru. Eesti linnade mõjualad ja pendelränne. Tartu Ülikool, 2001

160

Kaugtööks nimetatakse töötamise viisi, milles töötaja füüsilist kohalolekut asendab infotehnoloogiliste
vahendite kasutamine. Kaugtöö puhul asendab töötajate liikumist teabe liikumine, füüsilist kohalolekut
asendab virtuaalne kohalolek. – Kaugtööalane vajadusalanüüs. Fanatic OÜ, Tallinn 2005; vt
http://equal.arhipelaag.ee/files/vajadusanalyys.doc
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koonduvad üha enam suurtesse linnadesse ja ääremaadel elavad inimesed peavad aina
sagedamini seadusega ette nähtud hüvede kättesaamiseks võtma ette pikki retki.
Tavainimesele tähendab see, et eri ministeeriumid kipuvad regionaalministri
vahelesegamiseta tegema asutustes kärpeid ja reforme sel moel, et lihtsalt vähendatakse
väiksemates kohtades riigiasutuste kohalviibimist. Riigikontroll võttis kontrollimiseks lihtsa
kriteeriumi – kui maakonnas elab inimesi alla 5%, kes peavad riigiametisse minekuks sõitma
üle pooleteise tunni, siis on maakonnas teenuse pakkumine igati korralikult tagatud. Auditis
tuuakse välja, et Lääne-Virumaa elanikud peavad sageli asju riigiga ajama Ida-Viru maakonna
kaudu. Audit soovitab regionaalministril välja töötada riigiasutuste paiknemise põhimõtted
ja seista selle eest, et ka teiste ministeeriumi alluvuses olevate ametite reformides jälgitaks
regionaalpoliitilist tausta. Auditis on rõhutatud ühistranspordi tähtsust ja seda, et asutused
peavad oma lahtiolekuaegade planeerimisel arvestama ühistranspordivõrgu ja
sõiduplaanidega.161
Teemaplaneering „Lääne-Viru maakonna sotsiaalne infrastruktuur” pakub välja võimalikud
lahendid teenuste kättesaadavuse parandamiseks. Edaspidiselt tuleb otsustada, millised
neist toimivad ja on konkreetsele kohale parimad. Alljärgnevalt on välja toodud
teemaplaneeringu ettepanekud teenuste kättesaadavuse parandamiseks probleemsetes
kantides:
• Ääremaalised kandid:
-

korraldatud transpordi sageduse tõstmine ühenduseks lähima keskusega, vajadusel
korraldatud transport tellimuse alusel;
esmatarbekaupade kättesaadavuse tagamine eelkõige läbi kauplusauto teenuse;
kogukonnal baseeruvate teenuste arendamine: lastehoid, turvalisus, kultuuriteenus
ja huvitegevus.

• Maalised kandid:
-

-

esmatasandi teenuste ja täiendavalt käsitletud teenuste, mida ei ole kandis kohapeal
ning mida ei ole otstarbekas kohapeal pakkuda, kättesaadavuse tagamiseks
parandada ühendust keskusasulatega;
esmatarbekaupade kättesaadavuse tagamine kohapeal. Kohalikel omavalitsustel
korraldada kauplusauto marsruut piirkondades, kus puuduvad kauplused;
kogukonnal baseeruvate teenuste arendamine: lastehoid, turvalisus, kultuuriteenus
ja huvitegevus;
sotsiaalse infrastruktuuri objektide koondamine ühtedesse ruumidesse/hoonetesse,
mitmeteenuseliste keskuste arendamine.

• Linnalähedased kandid:
-

linna ja linnalähendasi kante hõlmava ühtse bussiliinivõrgu loomine;
linnaga ühendavate kergliiklusteede rajamine.

• Korraldatud transport:
-

maakonna
avalikke
liinide
ühistranspordikeskuse loomine;

teenindamist

koordineeriva

ja

arendava

161

Dannar Leitmaa. Riigiametid jäävad aina kaugemale ääremaadest. Eesti Päevaleht, 09.03.2010:
http://www.epl.ee/artikkel/493269
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-

-

keskusasulaid ja nende tagamaid ühendatavate lühemate liinide sisseseadmine:
suurenev sagedus, suurenev ümberistumiste arv, suurenev vajadus sõiduplaanide
ühilduvuseks;
erinevaid reisijateveo vahendeid ning sõiduaegu ja marsruute arvestavate
(tellimuspõhine) paindlike sõiduplaanide ja liinivõrgu juurutamine;
linnalähedastes kantides parandada ühistranspordiühendust linnaliinibusside
marsruutide pikendamise või uute bussiliinide loomise teel;
maalistes kantides parandada korraldatud transpordiühendust, hoides õpilasliine
osalise graafikuga käigus ka koolivaheaegadel ja suvel;
ühistranspordiliinidel luua piletikontrolli süsteem, mis on vajalik piletimüügist
laekuvate tegelike tulude väljaselgitamiseks;
igast kandist peab saama vallakeskusesse ja tagasi ning maakonnakeskusesse ja
tagasi ühistranspordiga vähemalt 3 korda päevas mõistliku intervalliga, v.a
erandolukorras olevad kandid, kust peab saama vallakeskusesse ja tagasi ning
maakonnakeskusesse ja tagasi vähemalt 2 korda päevas. Kantides, mis jäävad
maakonna keskuskante ja/või keskuseid ühendavatele transpordiliinidele võimalusel
tagada sama sage transpordikorraldus, mis vastavate keskuskantide või keskuste
vahel.

7.3.2.3.

Puhke- ja virgestusalad

Aktiivse ja mitmekesise (kultuur, loodus jms) puhkuse aladena on määratud Mahu küla ja
Karepa küla naabrus, Selja jõe suudmeala ning mõisakomplekside – Palmse, Sagadi ja Vihula
– ümbrus. Need piirkonnad pakuvad vastavat teenust või seal on potentsiaali selle
väljaarendamiseks.
EstoVelo/EuroVelo jalgrattamarsruudile jäävatel turismi- ja majutusettevõtetel on võimalik
pakkuda jalgrattamatkajatele vajalikke ja sobivaid teenuseid (nt telkimisvõimalus, tehniline
abi vms).
Puhke- ja virgestusvõimaluste arendamine annab positiivse tõuke inimeste
tervisekäitumisele liikumisharrastuse aktiviseerimise kaudu. Meeldivalt korraldatud ja
erinevatele vanuse- ja tasemerühmadele mõeldud matkarajad jm rajatised loovad soodsad
eeldused looduses liikumiseks ja füüsiliseks aktiivsuseks.
7.3.2.4.

Elu võimalikkusest rahvuspargis

Elu võimalikkuse üle rahvuspargis on arutletud mitte ainult seoses Lahemaaga. Tegelikult
võikski erinevate
kättesaadavate
materjalide põhjal öelda, et
erinevaid
sotsiaalmajanduslikke aspekte on enam käsitletud seoses teiste olemasolevate (nt Karula)
või kavandatavate (nt Kõpu) rahvusparkidega kui meie vanima rahvuspargi Lahemaaga.
Alljärgnev tugineb mitmetel uuringutel, arvamustel ja seisukohavõttudel, milles on
puudutatud erinevatest aspektidest elu võimalikkust erinevates rahvusparkides üldse.
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Uuritud on näiteks Karula rahvuspargi elanike arusaamadel maaelust ja elust
rahvuspargis 162, kuid viidatud töös toodud järeldused on ülekantavad ka teiste
rahvusparkide elanikele.
Omaksvõetud maaelu representatsioonide kaudu määratlevad inimesed seda, mis on maaelu
iseloomulikud väärtused, mida tajutakse ressursina ja kuidas seda kasutatakse. Maastiku puhul võib
väärtusena käsitleda väga erinevaid asju: näiteks viljakat põllumaad (põllumajandus), looduse liigirikkus
(looduskaitse), vaikust ja privaatsust (elukvaliteet ja kinnisvara hinnad) või vanu taluhoonete komplekse
(kultuuripärand). Millised neist ühel või teisel hetkel olulisematena esile tõusevad, sõltub laiemast
majanduslikust kontekstist ja ühiskonnas levinud väärtushinnangutest.
Ühiskondlike muutuste käigus kas tõusevad esile või taanduvad maastiku erinevad kasutusviisid, st muutub
maastik kui majandusressurss. Selle protsessi käigus teiseneb ka maastiku kultuuriline kirjeldus. Muutused
maastiku kasutusviisides ja muutused maastikuga seotud sotsiaalsetes representatsioonides on omavahel
tihedalt seotud, nad tingivad vastastikku üksteist.
Lääneriikide maaelu on alates 1980. aastatest mõjutanud laiahaardeline protsess – nn maaelu ressursibaasi
muutus. Samasse protsessi on pärast taasiseseisvumist olnud haaratud ka Eesti maaelu. Maaelu
ressursibaasi muutus tähendab senise maaelu dominandi – põllumajandusliku tootmise –
marginaliseerumist. Intensiivne suurtootmine koondub piirkondadesse, mis looduslike ja muude tingimuste
poolest selleks kõige paremini sobivad. Vähem soodsates piirkondades otsitakse põllumajanduse asemele
või kõrvale teisi tegevusalasid. Sageli on need uued tegevusalad seotud turismiga ehk linnaelanikele vaba
aja veetmise võimaluste ja vastavate toodete pakkumisega. Selle protsessi käigus väheneb nende
maaelanike osakaal, kes saavad oma peamise sissetuleku põllumajandusest.
Maastiku kui ressursi kasutamises on toimunud muutus. Kui maastik ei soosi kaasaegset intensiivtootmist,
on maastiku tugevused ja nõrkused ümber defineeritud – vaheldusrikas loodus- ja kultuurmaastik on
muutunud oluliseks ressursiks keskkonnakaitse ja turismi vaatenurgast. Neid väärtusi on rõhutanud
omakorda rahvuspargi rajamine piirkonda. Turismi loogika eeldab, et koht muudetaks reisisihiks – et sellele
antaks oma lugu, oma tähendus ja eripära võrreldes teiste kohtadega. Rahvuspargi moodustamisega ei
olnud enam tegemist hajusate küladega, vaid see piirkond oli muutunud üheks selgeks tervikuks –
rahvuspargiks.
Tänapäevaseid maapiirkondi on käsitletud kui kohti, kuhu tullakse väljastpoolt (eelkõige linnadest), et
tarbida seda, millest maapiirkonnad koosnevad: keskkonda, pärandit, ilusat maastikku, kohalikke tavasid ja
tooteid. Rahvuspark, mis põhikirja kohaselt tegeleb looduse ja kultuuripärandi kaitsmise, uurimise ja
tutvustamisega, sobib hästi sellise tänapäevase maakoha/tarbimiskoha mudelisse.
Uute ressursside kasutuselevõtt ja turismile orienteeritus on suunatud väljapoole, teisalt aga on siin
tegemist ka kokkukuuluvustunnet ja piirkondlikku identiteeti loova nähtusega. Minevikule viidates ja oma
tegevusi seeläbi legitimeerides on rahvuspargis püütud luua uut kultuuriruumi, milles on olulised
märksõnad loodus, regionaalsus, kogukond ja kokkukuuluvus, püsivus ja turvalisus. Rahvuspargi tegevuses
esiletõstetud kultuuripärandi elemendid omavad tähendust just nende väärtuste rõhutajatena.
Rahvuspargi kultuuripärandi kaitse alased eesmärgid illustreerivad üht uut aspekti tänapäevases
kultuuripärandi kaitses – see on keskkonnakaitsealaste eesmärkide tõus rahvusideoloogiast kantud
väärtuste kõrvale.
Uuringu käigus joonistus välja kaks üksteisest üpris erinevat hoiakute gruppi – „põliselanikud” ja
„uustulnukad”. „Põliselanike jaoks tähendab maaelu üldjoontes põllumajandust ja metsandust. Enamik
„põliselanikest” ei ole kunagi tõsiselt kaalunud teisi elualasid peale põllumajanduse või metsanduse. Kuigi
reaalselt on enamik selle grupi liikmeid 1990. aastate jooksul oma kodust majapidamist koomale
tõmmanud, tähendab maaelu ideaalis nende jaoks siiski talupidamist. „Põliselanikud” tajuvad kohalikku
maastikku jätkuvuses, see on seotud nende isiklike mälestuste ja elukäiguga. Hooldatud kultuurmaa
tähendab „põliselanike” jaoks kompetentset ja vastutustundlikku põllumeest, hästi tehtud tööd ning
kaudsemalt elujõulist kogukonda.
162

Liisi Jääts. Maaelu ideoloogiad ja praktikad Karula rahvuspargi ja sealsete elanike näitel. Magistritöö. Tartu
Ülikooli filosoofiateaduskond, ajaloo ja arheoloogia instituut. Tartu 2010:
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/14661/1/jaats_liisi.pdf
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Kõrgema haridustasemega, laiema suhtlusvõrgustiku ja aktiivsema ellusuhtumisega „uustulnukad”
vahendavad maapiirkonda teist laadi väärtushinnanguid ja toimetuleku strateegiaid. Maaelu tähendab
nende jaoks elustiili ja elukvaliteeti, kultuurmaastik ja taluelu seostuvad märksõnadega nagu looduskaitse,
tervislik eluviis ja pärandkultuur. „Uustulnukatel” kui suhteliselt hiljuti linnast maale kolinud inimestel ei ole
mälestusi selle paiga maastikest ega eluviisidest varasematel aastakümnetel. Nad tunnevad huvi kohalike
traditsioonide vastu osalt seetõttu, et nad väärtustavad kultuuripärandit kui sellist, osalt seetõttu, et
kultuuripärandi elemente tõlgendatakse läbi loodusläheduse ja tervisliku elamise või looduskaitse prisma.
Kuigi paljud „uustulnukad” ei pea oma kohuseks jätkata eelnevate põlvkondade eeskujul
põllumajanduslikule tootmisele keskendunud elulaadi, ei tähenda see maaelu hääbumist. Küll aga
teisenemist – „uustulnukad” on omaks võtnud teistsuguse maaelu kirjelduse ning kasutavad elatusallikana
neid ressursse, mille eest ühiskond on valmis (rohkem) maksma (turism, keskkonnakaitse, kultuuripärand).
Olles ise osa uuest maaelu representatsioonist aitavad nad kohandada reaalset maaelu sellele
representatsioonile vastavaks.
Elanike hoiakutes on siiski ka samasuunalisi hinnanguid. Nii „põliselanikele” kui ka „uustulnukatele” on
heinamaa korrashoid tähtis. Põlistalupoeg ei tee midagi “tühist”, võsast puhas heinamaa on tehtud kasuliku
töö tulemus. Maale tulnute silmis on oluline küsimus maastikuvaatest, turismi soodustavast elemendist või
esteetilisest rahuldusest. Nad kogevad maaühiskonda vastandina linnaühiskonna aktsentidele. Nende huvi
kultuuripärandi vastu ei pärine isiklikest kontaktidest, see on eluviisiga assotsieeruv hoiak.

Eeltoodud uurimistöö põhjal võiks soovitada kavandada tegevusi (nt koolitused, projektid
jms), mis aitaksid leida ühisosa ja koostöövõimalusi erinevate elanike gruppide vahel, aga
samuti tasakaalustatud ja looduskeskkonnaga kooskõlas olevaid tegevusi äraelamiseks.
Kaitseala valitseja ja omavalitsuse koostöö peaks keskenduma mõistliku tasakaalu
leidmisele, et looduskaitse ja pärandkultuuri kaitse kõrval oleks rahvuspargi elanikel
võimalik rahuldada oma sotsiaalseid ja majanduslikke vajadusi ning jätkata traditsioonilist
maaelu.
Arendada võiks piirkonna klastripõhist majandamist. Klaster on geograafiliselt lähestikku
paiknevate ühe valdkonna tootmisele spetsialiseerunud ettevõtete ja institutsioonide
kooslus, mis teeb koostööd ja samas konkureerib sisemiselt.
Klastril on stimuleeriv mõju, sh näiteks ka ökoturismile:163
-

parem tööjõu- ja partnerivalik;
ligipääs spetsiifilisele informatsioonile;
toetus innovatsioonile ja täiendavus, pidev tootmisprotsessi arendamine;
parem motivatsioon ja tulemuste hindamine;
uute töökohtade loomine;
suurem tootlikkus läbi uute pakkujate, tootjate, oskuste ja informatsiooni;
parem kvaliteet. Firmad, töötades klastri sees, suudavad paremini vastata klientide
soovidele;
- regiooni maine kasv;
- ühine turundus.
Priit-Kalev Parts väidab, et teatavad sotsiaalsed grupid on Eesti maastikuplaneerimise
praktikas selgelt paremini esindatud kui teised, kes on sotsiaalselt välistatud. Sellise tava
tagajärg on protsess, mida ta siinkohal nimetab üldistatult maastike aadeldamiseks (ingl k
gentrification).
Aadeldamine
moodustub
õiguslikest,
administratiivsetest,
sotsiaalmajanduslikest jms tavadest, mille tagajärjeks on sotsiaalne selektsioon mingil alal
jõukamate, informeeritumate, haritumate jne elanike kasuks. Protsessi võib jälgida mitmetel
163

Vt Eesti Ökoturismi klaster: http://klaster.ecotourism.ee/

136

E-Konsult töö E1190 – Lääne-Viru rannikuala MP KSH aruanne heakskiitmiseks – 30.06.2010

kaitsealadel Eesti territooriumil (ja tõenäoliselt ka väljaspool neid), kus põliselanikud ja nö
tavaliste elualade (põllumajandus, metsandus) esindajad vahetuvad suvitajate, kunstnike,
teadlaste jms vastu. Selle kohta pole küll tehtud statistikat, kuid seda kinnitavad vaatlused,
samuti kaitsealade töötajate ütlused laadis “viimase kümne aasta jooksul on kaitseala
vihaseimad vastased õnneks minema kolinud”. Pärandi- ja turismitööstuse aadeldavat mõju
elanikkonna koosseisule on märgatud ka mujal. Aadeldamisprotsessi toimemehhanismide
illustreerimiseks toob ta järgmise tekstilõigu:
Uusehitust võib lubada endistele talukohtadele (...) Nii võib kindel olla, et säilib maastikuline struktuur,
mis peab olema hoonete ja rajatiste paigutuse aluseks. (...) Kui Lahemaa rahvuspargi administratsioon
peab siiski vajalikuks luua uusi (...) asumeid, siis võimalikud uued elamuehitusalad võiksid olla
nõukogudeaegsetel söötis uudismaadel (...). Sel juhul peab elamuehituses jääma põhiliseks
ühepereelamute ehitamine. (...) Soovitav oleks arvestada vanade kinnistupiiridega. (Merila 2002:
Lahemaa rahvuspargi maastike planeerimine ja arhitektuurinõuded rahvuspargi kaitsekorralduskava
väljatöötamiseks, 22 lk; allakriipsutused – P.K. Parts).

On ilmne, et sellised piirangud komplitseerivad igasugust mõeldavat majandustegevust,
üsna kindlasti välistab see aga põllumajanduse mistahes kaasaegses mõttes. Iseloomulik on,
et uusehitiste formaalsete nõuete juures mainitakse ainsa ehitise tüübina ühepereelamut –
nn traditsioonilise maastiku ja selle majandamise juurde kuuluvaist küünidest, lautadest jm
tootmishoonetest ei kõnelda. Sel viisil toodetakse Lahemaast suvila- või kaugtöötajate
elamuressurssi. Elanikkonna selektsioonile aitavad sageli omakorda kaasa nõuded järgida
mitmesuguseid “traditsioonilisi ehitusvõtteid” ning kaasata eksperte, mis tõstavad
ehitusmaksumuse kõrgele. Samas ei välistata igasugust majandustegevust kaitsealadel, kuna
nt turismi, teaduslike uuringute ja muu sellisega seotud tegevustele luuakse aktiivselt
eelisseisundit turul, käsitlemata neid üldjuhul majandustegevusena.
Maastiku mõtestamine protsessina, elava maastikuna, ei tähenda minnalaskmist, vaid
teistmoodi normeerimise viisi. Nature morte'i kesksed normatiivsed mõisted nagu kaitse,
säilitamine ja taastamine on olemuselt staatilised. Neist kaitse metafoor on pealegi
konfliktne, eeldades teravaid kahe- või mõne osapoolega konfliktsituatsioone ega sobi seega
reguleerima kompleksseid olukordi igapäevases ühiskondlikus praktikas, kus „konfliktide“
osapooli on peaaegu lõputult ja need on pidevas läbirääkimissituatsioonis. Elava maastiku
normatiivne keel peaks ennekõike põhinema hoidmise ja hooldamise metafooridel.164
Ökosüsteemne käsitlus on 1990. aastate teisest poolest alates kasutusele võetud
multidistsiplinaarne raamistik bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni eesmärkidega
seotud ülesannete lahendamiseks – maa- ja veevarude ning eluslooduse terviklikuks
majandamiseks, mis soosib nende kaitset ja säästvat kasutust õiglasel viisil. Põhineb
teaduslike metoodikate rakendamisel, mis lubavad pikemas ajavaates mõista organismide ja
keskkonna vahelisi protsesse ja vastastikust mõju. Ökosüsteemne käsitlus tunnistab inimest
ja sotsiaalset organisatsiooni ökosüsteemi olulise osana.165
Paap Kõlar 166 toob seoses Kõpu rahvuspargi loomise kavadega välja mitmeid aspekte, mille
üle tuleks mõelda ka seoses Lahemaa rahvuspargiga. Kaitsealade loomine, selle piirid ja
164

Priit-Kalev Parts. Väärtuse määratlemine maastikul: nature morte või elav maastik. Eesti
Põllumajandusülikool, Keskkonnakaitse Instituut
165

Allikas: Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, 1992. Säästva arengu sõnaseletusi:
http://www.seit.ee/sass/?ID=1&L_ID=440
166

Paap Kõlar. Kas hiiliv inkvisitsioon või helge tulevik? http://www.paap.ee/suvi/?id=15235
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muud näitajad, eriti aga kaasnev režiim peab olema piisavalt põhjendatud mitte ainult
looduskaitselisest, vaid ka sotsiaalsest ja majanduslikust aspektist ning ei tohiks kitsendada
kohalikke eksistentsitingimusi. Eestis puuduvad veenvad positiivsed näited kohaliku arengu
ja põliselanike elukvaliteedi paranemise kohta rahvuspargi tingimustes. Bürokraatia
suureneb rahvuspargi tingimustes senisest veelgi. Puudub sotsiaalmajanduslik analüüs.
Pole võimalik saada selgust näiteks järgmistes olulistes küsimustes:
Kuidas mõjub rahvuspark turismi arengutingimustele ja selle kaudu kohalike elanike toimetulekule
(näiteks milline on turismi ettevõtluspotentsiaali kasv ja tööhõive paranemine)?
Millised on võimalikud turismiarengu prognoosid ja alternatiivid, neist lähtuv korraldus ja kuidas
erinevad stsenaariumid mõjutaksid kohalikku elu.
Milline oleks parim kohalik turismistrateegia ja kuidas hakkaks selle teostust soodustama või takistama
rahvuspark ja selles kehtivad majandustegevuse piirangud?
Milliseid ohte nähakse turismi stiihilises arengus ja mida selle vastu saab ette võtta?
Kas turismi ja looduskaitse ühendamine võiks ka positiivseid tulemusi anda? Milliseid ja kuidas?
Kuna turismitemaatika on läbi analüüsimata, on ka muude valdkondade käsitlemine puudulik, sest näiteks
kalandus, jahindus, ehitus ja isegi metsandus on tänapäeval kõik turismiga väga tihedalt seotud.

Veel küsimusi: Kuidas peatada väljarännet? Mis tooks noored rahvusparki elama? Kuidas
parandada inimeste toimetulekut? Millised tegevusalad on perspektiivikad? Kuidas
rakendada efektiivselt ja säästlikult kohalikku omapära, loodust, ressursse, traditsioone,
geograafilist asendit, kliimat jne? Millega tegeleb rahvuspargi elanik 5, 10, 50 aasta pärast?
Kas rahvuspark on eesmärk või vahend? Kui rahvuspark loob mõned töökohad, siis mitu ta
kaotab? Milliseid ettevõtlusvorme ja kui palju töökohti tekitaks turismi areng ilma
rahvuspargita? Milline on üldse turismi osatähtsus? Neile küsimustele peaks kõigepealt
vastama, siis oleks lihtne selgitada, milline oleks rahvuspargi roll.167
Kaitsealadel, kus üheks kaitse-eesmärgiks on muuhulgas ka traditsioonilise elulaadi
säilitamine (nt Lahemaa rahvuspark), peaks kaitseala valitseja tegevus senisest enam olema
suunatud eramaaomanike nõustamisele ja koolitamisele just sellest aspektist, kuidas
kehtestatud piirangute tingimustes oleks võimalik leida majanduslikult mõistlikke lahendusi
äraelamiseks. Samas on tõenäoliselt vaja analüüsi, mil viisil ja mil määral kehtestatud
piirangud mõjutavad kaitsealade elanike sotsiaalmajanduslikke tingimusi ning kas kõik
kehtestatud piirangud on ikka põhjendatud, kui arvestada ka kohalikku elanikku selles
keskkonnas ja tema majandusliku toimetuleku aspekti.
Võsu ja Vergi väljaarvamisest rahvuspargi koosseisust
Rannikuala maakonnaplaneeringu ja selle KSH koostamise käigus kuulsid konsultandid
mitmel korral arvamusi nii Vihula valla esindajatelt ja elanikelt kui ka maavalitsuse
esindajatelt selle kohta, et Lahemaa rahvuspargis on nii palju igasuguseid piiranguid, et
majandus- ja arendustegevus ei ole praktiliselt võimalik. Eelnevast lähtudes tegi maavalitsus
ettepaneku esitada avalikult arutlemiseks küsimuse, kas Võsu ja Vergi asulad tuleks
rahvuspargi koosseisust välja arvata. Võsu võimalik väljaarvamine rahvuspargi koosseisust
oli kõneks ka koosolekutel Vihula vallas (vt planeeringute ja KSH arutelude protokollid). Siiski
ei tulnud nende arutelude käigus välja selliseid põhimõttelisi vastuolusid, mis takistaksid
167

Paap Kõlar. Jurassica Eesti moodi. Rahvuspark Hiiumaa probleeme ei lahenda, aga aitab arengustrateegia
kujundamisel. Hiiu Leht 5., 9. ja 12. november 1999: http://www.virtsu.ee/bka/park/1999_11_04_paap.html
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oluliselt arenguid nendes asulates. Probleeme on põhjustanud vaid mõne üksiku arenduse
mõõtmed ja värvilahendused.
Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirjaga (eelnõu) on piiranguvööndites, sh Võsu ja Vergi,
sätestatud lubatud ja keelatud tegevused – vt pt 7.1.8.1 ja lisa 1j. Lisaks sellele on
piiranguvööndites seadusega kehtestatud 50% maamaksusoodustus (vt allpool), mille
eesmärgiks on kehtestatud piirangute kompenseerimine.
Lahemaa rahvuspark, sh Võsu ja Vergi piiranguvööndid, kuulub üle-euroopalisse Natura
2000 kaitsealade võrgustikku. Natura 2000 alade piiride vähendamine on võimalik vaid
juhtudel, kui on tõestatud, et väärtused alal on hävinud ja nende taastamine ei ole võimalik.
Nii kaitse-eeskirjas kui ka üldplaneeringus on põhimõtteliselt sarnased tingimused asustuse
ja hoonestuse arendamiseks Võsu ja Vergi asulates. Kas küsimus on selles, kellele jääb
peamine roll arendus- ja ehitustegevuse üle otsustamisel – omavalitsusele või kaitseala
valitsejale?
Lääne-Viru Maavalitsuse ettepanek arvata Võsu ja Vergi asulad Lahemaa rahvuspargist välja
vajab põhjalikke sotsiaalmajanduslikke uuringuid ning hinnanguid mõjude kohta lähtudes
Võsu ja Vergi konkreetsetest loodus- ja kultuuriväärtustest, mistõttu käesoleva hinnangu
käigus mingit ühest lahendust anda ei ole võimalik. Analüüsimist vajab, mida kogukond
võidab ja mida kaotab elades rahvuspargis. Soovitav oleks jätkata huvitatud osapoolte
omavahelist diskussiooni antud teemal, et välja selgitada poolte seisukohad, soovid ja huvid
ning analüüsida, millest on tekkinud vastuolud ja kas need on põhjendatud ja lahendatavad
kaitseala tingimustes.
Piirangute ulatust ja lubatud tegevusi saab reguleerida ka rahvuspargi kaitse-eeskirja ja
kaitsekorralduskavaga. Maakonnaplaneeringu lahendus lähtub üldisest põhimõttest, et
kaitsealadel reguleeritakse tegevusi nende dokumentidega.
Rannikuala maakonnaplaneeringu ja selle KSH koostamise käigus ei selgunud ekspertide
arvates selliseid veenvaid argumente, mille tõttu tuleks Võsu ja Vergi rahvuspargi
koosseisust välja arvata. Seepärast ei ole planeeringus tehtud ettepanekut rahvuspargi piiri
muutmiseks.
Maamaksusoodustus
Looduskaitseliste piirangutega maale on seadusega sätestatud maamaksusoodustus
sõltuvalt piirangute ulatusest.
Vastavalt maamaksuseaduse 168 §-le 4 lg 1 p 11 ei maksta maamaksu kaitsealade
loodusreservaadi ja sihtkaitsevööndi maalt ning püsielupaikade sihtkaitsevööndi maalt.
Teiste sõnadega tähendab see, et maamaksusoodustus on 100%.
Sama seaduse § 4 lg 2 järgi: looduskaitseseaduse §-s 31 sätestatud piiranguvööndi maalt, 5.
peatükis sätestatud hoiualade maalt, § 50 lõike 1 alusel määratud püsielupaiga
piiranguvööndi maalt ja § 68 alusel sätestatud looduse üksikobjekti piiranguvööndi maalt
makstakse maamaksu 50 protsenti maamaksumäärast, st maamaksusoodustus on 50%.

168

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13255586
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Nimetatud maksuvabastust kohaldatakse vabastuse aluse tekkimisele järgneva aasta 1.
jaanuarist. Kui maksuvabastuse alus tekib 1. jaanuaril, kohaldatakse maksuvabastust samast
päevast (maamaksuseaduse § 4 lg 3).
Võsu ja Vergi kaitsealast väljaarvamise korral kaitseala piiranguvööndi looduskaitselistest
piirangutest lähtuvat 50%-list maamaksusoodustust loomulikult rakendada ei saaks.
Loodushoiu- ja maastikuhooldustoetused
Looduskaitseseaduse § 18 sätestab loodushoiutoetuste taotlemise ja maksmise korra:
Kaitseala, hoiuala või püsielupaiga poollooduslike koosluste säilimiseks kaitse-eeskirjaga või
kaitsekorralduskavaga määratud vajaliku töö tegemiseks makstakse loodushoiutoetust.
Loodushoiutoetust on õigus taotleda kinnisasja valdajal.
Keskkonnaministri 01.06.2004.a määrusega nr 62 Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse
läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad 169
on kehtestatud kaitseala, hoiuala või püsielupaiga poollooduslike koosluste säilimiseks
kaitse-eeskirjaga või kaitsekorralduskavaga määratud vajaliku töö toetamiseks kinnisasja
valdajale makstava loodushoiutoetuse taotlemisele, taotluse läbivaatamisele, tööde
tegemisele, toetuse maksmisele esitatavad nõuded ja tingimused, toetuse maksmise korra
ning toetuste määrad.
Traditsiooniline põllumajandusmaastik on asendumas nn post-produktiivse külamaastikuga,
milles sageli annavad tooni turismirajatised ja põllumajanduses mittehõivatud elanikud.
Muutumas on kohalike elanike väärtushinnangud maastiku osas: kui varem hinnati enam
maastiku majanduslikku väärtust, siis nüüd peetakse oluliseks ka maastiku
identiteediväärtust, samuti ajaloolis-kultuurilist pärandit ja maastiku esteetilist aspekti (vt ka
pt 7.4.3).
Eneseküllasus – väärtus määratletakse paigapeal, “kohal” olemise kaudu – viitab kogukonna
kultuurilisele ja majanduslikule iseseisvusele antud (loodus)keskkonna ressurssidele
tuginedes. Sellega kaasnevad kindlasti taolised mõisted nagu kohalik identiteet, kogukonna
elujõulisus, majanduslik toimetulek jne. Maastik, mille ilme on suures sõltuvuses
maastikuhooldustoetustest ja -talgutest ja mille väärtust turgutavad põhiliselt mingid
väljaspool tunnustatud, aga kohapealse kultuurilise enesekorralduse seisukohalt
väheolulised legendid, sümbolid ja kokkulepped nagu kultuuriheerose elukoht või
maailmapärandi nimekirja kuulumine, on kindlasti vähem eneseküllane.170
Kaitsealadel, kus üheks kaitse-eesmärgiks on muuhulgas ka traditsioonilise elulaadi
säilitamine (nt Lahemaa rahvuspark), peaks kaitseala valitseja tegevus senisest enam olema
suunatud eramaaomanike nõustamisele ja koolitamisele, et parandada kaitsealal elavate ja
seal majandustegevusega tegelevate inimeste teadmisi erinevate toetuste (sh
põllumajandus-, ettevõtlus- jm toetused) saamisvõimaluste kohta ning projektikirjutamise
oskusi, et kehtestatud piirangute tingimustes oleks võimalik leida majanduslikult mõistlikke
lahendusi äraelamiseks. Vajalik on tihe koostöö omavalitsustega, et leida tasakaalustatud
lahendused keskkonnakaitseliste, sotsiaalsete ja majanduslike vajaduste rahuldamiseks –
see tähendab looduskaitse ja regionaalse arengu koostööd. Kogukonnapõhiselt tuleks enam
169
170

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13233620&id=767203

Priit-Kalev Parts. Väärtuse määratlemine maastikul:
Põllumajandusülikool, Keskkonnakaitse Instituut

nature morte või elav maastik. Eesti
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panustada väiketootjate ja mikroettevõtluse ühistegevusele (koostööle, tegevuste
sünergiale ja klastritele), et rahataotlused osutuksid nn abikõlbulikeks.
7.3.2.5.

Ehitusmaavarade kaevandamine 171

Maavara geoloogilise uuringu ja kaevandamise lubade andmisel tuleb arvestada
mitmesuguste piirangutega, mis põhiliselt on seotud ajalooliselt väljakujunenud
inimasustusega (asulad, üksikelamud, teed, raudteed, elektriliinid, muinsuskaitse objektid,
muud rajatised ja kommunikatsioonid) ning looduslike objektidega, mida on vaja kaitsta
majandustegevuse negatiivse mõju eest.
Ehitusmaavara maardlad paiknevad sageli asustatud aladel või nende vahetus läheduses.
Kuna suur osa Eesti territooriumist on suhteliselt madal maa, mis on ilma maaparanduseta
raskesti haritav või täiesti harimatu (ainuüksi turbaalasid on ligi 22%), siis asustus on
tekkinud sageli kuivematesse piirkondadesse: kõrgendikele, seljandikele, küngastele jne, mis
ei ole liigniisked. Samas on ehitusmaavarade teke samuti seotud valdavalt selliste
positiivsete pinnavormidega nagu voored, oosid ja mõhnad. Seega on sotsiaalne konflikt
ehitusmaavarade kaevandamisse juba algselt sisse programmeeritud.
Maardlate kasutusse võtmisel tuleb eelistada juba avatud maardla maksimaalset võimalikku
kasutamist, mille kohta on piisavalt vajalikku informatsiooni nii keskkonnatingimuste kui ka
kaevandamise tehnoloogiliste võimaluste kohta. Nende maardlate ammendamise
eesmärgiks on ka maksimaalselt edasi lükata uute maardlate kasutuselevõttu.
Uute, potentsiaalselt sobivate maardlate avamisel tuleb arvestada sobiva varu omaduste ja
hulgaga, geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste tingimustega, looduskaitseliste tingimustega,
arheoloogia- ja muinsusväärtuste ning infrastruktuuri piirangutega. Kõikide nende
tingimuste koosmõju näitab, kas maardlas on võimalik läbi viia keskkonnasäästlikku
kaevandamist, vältides ühtlasi taastumatu loodusvara asjatuid kadusid.
Kui keskkonnatingimused seavad piiranguid maardlale ja kaevandamise planeerimise ajal
puudub rahuldav tehnoloogiline lahendus, siis selle maardla kasutuselevõtt lükkub edasi
tulevikku. Seetõttu ei ole võimalik öelda ka täpset kaevandamistegevuse alustamise
tähtaega kõikide keskkonnaregistris arvele võetud maardlate kohta. Samuti ei ole
tähtajaliselt teada, millal tekib kaevandamisvajadus konkreetse maavara järele. Ka
maakonna- ja KOVide üldplaneeringute koostamisel ei saa ette planeerida kõikide maardlate
kaevandamisaega, kuna maardlate nimistu ülesandeks on lisaks kaevandamisandmetele
edastada informatsiooni uuritud maavarade kohta, mida saab vajadusel tulevikus kasutusele
võtta.
Loodusvarade kui rahvusliku rikkuse kasutamise korraldamine ja kaitsmine on põhiliselt vaid
riigi ülesanne, sest riik kannab vastutust loodusvarade säästliku kasutamise ja säilimise eest.
Siia kuulub ka maardlate optimaalne rajamine, nende kasutuselevõtu otstarbekus ja
kaevandatud alade korrastamine, mis vajab ühtsete printsiipide rakendamist kogu riigi
territooriumil.
Vt ka pt 7.2.5.

171

Looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riiklik arengukava 2010-2020 (Eelnõu tööversioon).
Keskkonnaministeerium, Tallinn 2009:
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1103410/ArengukavaEelnou.pdf
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7.4.

Mõju kultuurilisele keskkonnale

7.4.1. Kultuurimälestised ja pärandkultuur
Rannikuala maakonnaplaneeringu koostamisel on arvestatud kultuurimälestiste registrisse
kantud arheoloogia-, arhitektuuri- ja ajaloomälestistega. Arengusuundade ja maakasutuse
kavandamisel on lähtutud sellest, et kultuurimälestiste säilimine oleks tagatud.
7.4.1.1.

Lahemaa rahvuspark

Kultuuripärand on defineeritud Eesti Vabariigi poolt ratifitseeritud UNESCO Ülemaailmse
kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioonis ja UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse
konventsioonis. Vastavalt eelmainitud konventsioonidele käsitletakse kultuuripärandina
kaitsealusel territooriumil asuvaid kultuurmaastikke, piirkonnale iseloomulikku ja eripärast
materiaalset ning vaimset kultuuripärandit, antud keskkonnaga seotud traditsioonilist
inimtegevust ja selle väljendusi kinnispärandis ning rahvakultuuris. Seega käivad
kultuuripärandi hulka kõik paigaga seotud kultuuriavaldused – hooned, erinevad
kinnisobjektid (teed, künniterrassid, puud, sillad jne), esemed, käsitöö, keel, rahvaluule,
kohanimed ja kohapärimus.
Kultuuripärandi hoidmine ja traditsioonide säilitamine on kohane niikaua, kui me adume
objekti päritolu, kasutatud ehitusvõtteid, tehnikaid ja objekti algset kasutuseesmärki. Iga
taastatava või säilitatava objekti või ka traditsiooni puhul on oluline tema seotus
keskkonnaga, mis loob loogilise ja loetava silla eilse ja tänase vahel. Seega pole rahvuspark
muuseum. Muuseum on surnud pärand, koht kuhu asjad on kokku toodud ning kus asjad ei
asu oma loomulikus keskkonnas. Rahvusparkides on ka oma algse funktsiooni kaotanud
asjad ikkagi oma loomulikus keskkonnas. See tähendab, et nii inimesed kui ka asjad
paiknevad maastikus omal kohal. Kultuuripärand kaitseala maastikus on üks oluline element
sellest elavast keskkonnast, moodustades ühtse terviku.172
Lahemaa rahvuspark on loodud Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi,
sealhulgas ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning
alalhoidliku looduskasutuse säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks.173 Uue kaitseeeskirja eelnõu (14.01.2010) järgi on Lahemaa rahvuspargi eesmärk „kaitsta Põhja-Eestile
iseloomulikku looduse mitmekesisust, maastikuilmet, pinnavorme, loodus- ja
pärandmaastikke, põllumajanduslikku maakasutust, tasakaalustatud keskkonnakasutust,
piirkonnale iseloomulikku asustusstruktuuri, kultuuripärandit, sealhulgas taluarhitektuuri
ning rahvakultuuri, tagades nende säilimise, taastamise, uurimise, tutvustamise ja arengule
kaasaaitamise ning kaitsealuste, ohustatud ja haruldaste liikide kaitse. Lisandub Natura 2000
linnu- ja loomaliikide ning elupaikade kaitse.
Lahemaa rahvuspargi loomisel oli Eesti loodushoidjate ettepanek, et Lahemaa rahvuspark
peaks esindama omadusi, mis on tüüpilised meie maale ja rahvuskultuurile. Põhikirjas seisis,
et koos loodusega on eesmärk hoida ka kultuurmaastikke ajaloo- ja kultuurimälestistega,
samuti etnograafilise ja arhitektuurilise väärtusega ehitisi ja struktuure; viia läbi
ökosüsteemide ja kultuuriregioonide teaduslikke uurimusi, kaasates teadusasutusi;
172

http://www.lk.ee/index.php?main=469
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Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri. Elektrooniline Riigi Teataja:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=977160
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tutvustada külastajatele loodust ja märkimisväärseid paiku koos nende elanikega ning
ajaloolist arengut suhetes loodusega; tutvustada noortele loodust nende kodupaigas koos
revolutsioonilise mineviku, kultuuriliste väärtuste ja looduskaitsega; luua töölistele
puhkamisvõimalusi. Lahemaa rahvuspargi funktsioon oli pigem Eesti kultuuripärandi
hoidmine massilise slaavi-nõukogude sisserände surve eest kui ohustatud looduskeskkonna
hoidmine. Pealegi olid paljud pargi objektid, nagu rändrahnud, taimed ja loomastik, juba
kaitsealused vabariigi looduskaitseseaduse järgi. Park sai teoks ainult tänu pühendunud
inimeste järjepidevale tööle.174
Võrreldes rahvuspargi loomise ajaga on elu edasi läinud ning tänapäeval, iseseisva riigina ja
uutes majandustingimustes tuleb paratamatult esitada küsimus, kuidas edasi. Kui võõra
võimu all olles kaitsesime oma kultuuripärandit seoses survega teise kultuuri poolt, siis kas
nüüd peame seda kaitsma iseeneste eest? Kas rahvuspark on muuseum või kodu? Kas
elamine rahvuspargis on privileeg või karistus? Kuidas tagada mõistlik tasakaal ajaloolise
pärandi ja kaasaegsete vajaduste vahel? Kas ja kuidas kompenseerida omanikele kaitseeesmärkidest tulenevad kohustused kultuuripärandi säilitamiseks? Jne.
Teadvustada tuleks vaimse pärandi ja kohaga seotud lugude ning ajaloo teadmise olulisust
maastikust arusaamisel ning maastiku mõtestamisel. Vaimse pärimuse sidumiseks
maastikuga ning leiab rakendusvõimalusi kaitseala kaitsetegevuses, pärandkoosluste
uurimisel ja tutvustamisel ning kaitseala elanikele, kaitsjatele ja külastajatele suunatud
loodushariduses laiemalt. Arendamisel on ainulaadne projekt „Mälumaastikud”,175 kus
võrgukeskkonda on koondatud Eesti Kirjandusmuuseumi kultuuriloolisest arhiivist pärinevad
ja tänaste rahvusparkide territooriumiga kattuvatelt aladelt kogutud kohapärimuslikke
tekste.
Taluarhitektuuri senine uurimis- ja kaitsetegevus on teenimatult ja ebaproportsionaalselt
vähe tähelepanu saanud erinevate muude kaitse- ja toetustegevuste raames ning
Muinsuskaitseameti põhimõtted, eelarved ja isikkoosseisu arv võimaldab vaevalt katta
olemasoleva kaitsealuse hulga objektide hoolduse ja järelevalve. Eraomandis asuvale
taluarhitektuurile pole mõistlik rakendada sedavõrd suuri muinsuskaitse piiranguid,
suhteliselt mõistlik tundub rahvusparkide kaitserežiim.176 Kaasaegsed mugavused tuleks
integreerida oskuslikult ja pieteeditundega ajaloolise hoonestuse ja miljööga.
7.4.1.2.

Pärandkultuur

Kultuuripärandiks ehk pärandkultuuriks nimetatakse rahva eelnevate põlvkondade poolt
loodud ja minevikku tänapäevaga ühendavate aineliste ja vaimsete väärtuste kogu.
Käesolevas peatükis käsitletakse kavandatava tegevuse mõju ainelisele (materiaalsele)
kultuuripärandile nagu mälestised, ehitised, arheoloogilised leiud jms. Arvestades
strateegilise planeerimisdokumendi ruumilist iseloomu ei kuulu mõju hindamine vaimsele
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Smurr, Robert W. Lahemaa: the paradox of the USSR’s first national park. Nationalities Papers. Vol. 36
(2008), no. 3, p. 399-423. Refereerinud Meeli Sõlg; http://www.nlib.ee/97345
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Vt: www.maastikud.ee
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Ülevaade Soomaal toimunud Riikliku Looduskaitsekeskuse korraldatud seminarist “Kultuuripärandi kaitse
Eestis: eesmärgid ja rakendused kaitsealade näitel” ning vastu võetud ettepanekud:
http://www.lk.ee/index.php?main=501
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(mittemateriaalsele) pärandile (keel, kirjandus, muusika, kunst, traditsioonid, laulud,
tantsud jm) käesoleva töö ülesannete hulka.
Kultuuripärandi kaitse on seotud küsimusega pärandkultuuri ja muinsuskaitse vahekorrast.
Muinsuskaitseobjektid on üldiselt küll kõik pärandkultuuri objektid, samas enamus
pärandkultuuri objektidest ei kuulu praegu ega ilmselt ka tulevikus muinsuskaitse alla –
sinna kuulub väärtuslikum osa pärandkultuurist. Samal ajal on väärtuslikuks ja
mitteväärtuslikuks jagav suhtumine ise kaheldava väärtusega.
Nagu öeldud, keskendub pärandkultuuri objektide väljaselgitamine ja edasine kaitse nendele
mälestistele, mida tegelikult ei kaitsta, kuid mis kindlasti väärivad säilitamist, taastamist ja
eksponeerimist. Näeme kaht põhiülesannet, mis õigustab või otse nõuab pärandkultuuri
kaitset:
-

Kõigepealt on see tähtis rahva kultuuripärandi enda säilitamise huvides – kui mitte
praegu, siis aja möödudes tõuseb ta väärtus hindamatuks nagu kõigel, mida järel
väga vähe, või pole üldse.

-

Teiseks on see hädavajalik kodutunde loomiseks ja süvendamiseks – oma juurte
taasavastamiseks. Varem, kui inimesed olid põlvkondade vältel ühe paiga elanikud,
anti põlvest põlve edasi iga põllu, jõekääru, heinamaa, metsatuka nimi; teati, mis
seal varem oli ja mis seal oli toimunud. See kinnistas inimest oma elukoha külge, pani
teda armastama ja korras hoidma ümbrust. Praegu on suurele osale inimestest
kodupaik ainult elamise koht antud ajamomendil. Kodupaiga kultuuripärandi
tutvustamist tulebki seepärast alustada koolinoortest – neile jääb uudne teave mällu
ja seostub edaspidigi kodupaigaga. See eeldab kodulooturismi ja loodusturismi
arendamist, nende objektide sidumist õpperadade ja matkamarsruutidega, nende
minimaalset korrastamist – vähemalt võsast puhastamist.177

Enamik veel säilinud maakultuuripärandi objektidest asub endistel ja praegustel talumaadel,
kõige arvukamalt just endistele talumaadele kasvanud metsades. Nende
pärandkultuuriobjektide kaitse saab praeguses õiguslikus ruumis toimuda läbi kohaliku
tasandi kaitse. Pärandkultuuriobjektide kaitse tagab eelkõige omanikuhoid. Oluline on
maaomanike jätkuv teavitamine pärandkultuuri objektide säilitamise ja kaitse tähtsusest
piirkonna kultuuri- ja koduloo kontekstis. Valla üldplaneeringusse kantuna on ühtlasi
tegemist ka üldistes huvides ühiskondliku kokkuleppega, mis annab aluse ja tingimused
nende objektide kaitse tagamiseks kohalikul tasandil.
Kuna pärandkultuuriobjektide (v.a muinsuskaitsealused objektid) näol on tegemist kohaliku
tasandi objektidega, siis maakonnaplaneeringus neid ei käsitleta, kuid kohaliku identiteedi
tugevdamisel on oluline nii riikliku kaitse all olevate kui ka kohalike pärandkultuuriobjektide
jt ajalooliste väärtuste säilitamine, selle vajaduse teadvustamine ning elanike ja arendajate
harimine nimetatud teemal. Pärandkultuuri kaitseks tuleb teavitada maaomanikku, kelle alal
asub unikaalne objekt või ala. Selle abil saab maaomanik oma eneseteadvust tõsta ja tekib
nn omanikukaitse. Kogukonna ülesannete hulka kuulub nii maaomanike kui uusasukate
suhtumise kujundamine, et säilitada ja väärustada need objektid tulevastele põlvedele.

177

Refereeritud artiklist: Lembitu Tarang. Pärandkultuuri kaitsest Eesti metsades. Vt Eesti Metsaseltsi
koduleht: http://www.metsaselts.ee/index.php/page,artikkel3
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Kui sidemeid varasema kohaliku ajalooga üles ei otsita, ei säilitata, ei kaitsta ega tutvustata
oma lastele, ei tunne järgmised inimpõlved enam oma ajalugu. Midagi ei seo neid enam
oma esivanemate maaga, kus lage põld vaheldub võsa ja metsaga. Ajalugu, pärimusi, juuri ei
saa tagasi osta, küll aga võib need kergekäeliselt kaotada. Vale oleks aga arvata, et
kultuuriväärtuse moodustab ainult talupojakultuurist pärinev. Nii nagu rahvaluule areneb,
tekib uusi rahvakultuurimälestisi ka praegu ning edaspidi.
Selleks, et pärandkultuuri objektid ei häviks nii kiiresti looduslike protsesside mõjul, tuleb
neid korrastada ja hooldada. Iga objekt vajab personaalset lähenemist. Riik ja omavalitsus
peavad andma oma panuse pärandkultuuri säilitamiseks. Alustada tuleb nt objektide tähiste
korrastamisest, viitade ja infotahvlite paigaldamisest, objekti ümbruses ja juurdepääsutee
puhastamine võsast, puhastamine prügist või varikatuse rajamine objekti kohale.
Selleks, et Eestis väärtustada ja säilitada omanäolist kultuuriruumi, on teostatud arengukava
aastateks 2008-2012 „Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad uurimine ja hoidmine“178,
mille üldeesmärgiks on ajalooliste looduslike pühapaikade väärtustamine ja püsimajäämine.
Arengukava kohaselt on vaja toetada looduslike pühapaikade õigusliku regulatsiooni
täpsustamist, uurimismetoodika väljatootmist, looduslike pühapaikade inventeerimist ja
vastava andmekogu loomist, valdkonda populariseerivaid tegevusi, looduslike
pühapaikadega seotud maaomanike ja -valdajate nõustamissüsteemi loomist ning
pühapaikade säilitamiseks vajalike toetusmeetmete väljatöötamist ja rakendamist.
Looduslikud pühapaigad on oluline osa pärandkultuurist, kuhu kuuluvad mäed, hiie(metsa)d,
puud, kivid, allikad, kalmed ja kabeliasemed.
Lääne-Virumaa pärandkultuuri inventuuri tulemused on leitavad Maa-ameti kaardiserveri
kaudu (kaardirakendus Pärandkultuur). Nendega tuleb arvestada järgmiste tasandite
planeeringutes. Pärandkultuuri objektide nimekiri ei ole lõplik, sest võib lisanduda uusi
objekte, mis on näiteks veel leidmata või muutuvad aja jooksul oluliseks kohaliku identiteedi
ja ajaloo seisukohast.
7.4.2. Miljööväärtuslikud hoonestusalad
Miljööväärtuslik hoonestusala on üld- või detailplaneeringuga 179 määratletud ala, kus on
kehtestatud piirkonna ajaloolis-kultuurilisest eripärast ja selle säilitamise vajadustest
tulenevad spetsiifilised planeeringulised ja ehituslikud regulatsioonid. Miljööväärtusliku
hoonestusala näol on tegu oma olemuselt selgelt ja eripäraselt eristuva
kultuurikeskkonnaga, mis hõlmab inimeste loodud ja kujundatud eluasemepiirkondi. Sellised
piirkonnad kätkevad endis nii kultuur-ajaloolisi kui sotsiaalseid väärtusi mille säilitamine on
oluline nii kultuuri kui ka rahvusliku või kohaliku identiteedi seisukohalt. Elamumajanduse
seisukohalt on miljööväärtuslike hoonestusalade sobiv ja kohane säilitamine ja säästev
arendamine vajalik eluasemefondi kvaliteedi ja mitmekesisuse tagamiseks, samuti
olemasoleva elamufondi säästvaks ja mõistlikuks kasutamiseks.
Eesti keeles tähendab miljöö keskkonda ehk ümbruskonda, aga ka õhkkonda. Miljöö
tähendab materiaalset ja vaimset ümbrust, meeleolu, atmosfääri, ümbritsevat kliimat,
loodus- ja kultuurikeskkonda jms. Seega on miljöö nii materiaalne kui tunnetatav keskkond.

178

http://www.maavald.ee/failid/pyhapaikade_arengukava_01iii21.doc

179

Planeerimisseadus, §§ 8 ja 9: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13277929
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Kuna keskkond ei ole vaid väline nähtus, vaid sisaldab inimest, on ka miljöö seotud inimese
tunnetusega. Keskkonna tunnetus sõltub vaataja kogemustest, teadmistest, väärtustest
kultuurilisest taustast, ootustest ja vajadustest. Ala, kus väärtuste kontsentratsioon miljöös
on suurem, on miljööväärtuslik.
Väärtuslike vanade majade säilimise eest seistes selgub õige pea, et sageli ei ole küsimus
pelgalt üksikute hoonete alleshoidmises, vaid elukeskkonna kui terviku eest seismises.
Väärtusliku elukeskkonna loomine algab õigest suhtumisest arhitektuuripärandisse.
Oskusest leida ja hoida vanade hoonete seost piirkonna identiteediga ja omaenda
elufilosoofiaga. Loodus- ja kultuurisõbralik säästev arendustegevus peaks aitama säilitada
piirkondade ajalooliselt kujunenud eripära, samuti hoida elus ehitustraditsioone.
Traditsioonilise arhitektuuripärandi väärtustamine on väga oluline piirkonna identiteedi,
sotsiaalse stabiilsuse ja turvalisuse tagamisel.
Miljööväärtus omab lisaks ajaloolis-arhitektuurilisele ka keskkonna ja sotsiaalset aspekti.
Miljööväärtuste säilimiseks ja edendamiseks on vajalikud:
a) kohalike omavalitsuste poolt kehtestatud regulatsioonimehhanismid
asjatundlikud ehitusmäärused, piirkonna kui terviku planeering;

nagu

b) majaomanikele pakutavad abimeetmed sobivate lahenduste saavutamisel nii
informatiivsed kui abistavad;
c) elanike ühistöö ja infovahetus oma elamispiirkondade asjatundlikul korrastamisel.
Piirkonna miljööväärtuse säilitamisel tuleb esmajärjekorras soosida nii olemasoleva
väärtusliku originaalmaterjali säilitamist ja korrastamist, vana materjali taaskasutamist kui
traditsioonilistele materjalidele võimalikult lähedaste ja sobivate kasutamist nende
renoveerimisel.180
Miljööväärtuslikud hoonestusalad määratakse kohalike omavalitsuste üldplaneeringute või
detailplaneeringute koostamise käigus. Rannikuala maakonnaplaneeringus on nende
aladega (vt pt 6.4.5) arvestatud, määrates tingimused asustuse arengualadele (vt
planeeringu seletuskiri).
7.4.3. Väärtuslikud maastikud
Väärtuslikud maastikud on määratud maakonna teemaplaneeringuga Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused. Rannikuala maakonnaplaneering kajastab
teemaplaneeringu tulemust. Planeeringulahenduse väljatöötamisel on väärtuslike
maastikega arvestatud ning nendele aladele ei ole kavandatud tegevusi, mis võiksid neid
väärtusi kahjustada.
Euroopa maastiku konventsioon (European Landscape Convention, Europäische
Landschaftskonvention, Европейская ландшафтная конвенция) – 20. oktoobril 2000
Firenzes vastu võetud ja 1. märtsil 2004 jõustunud üleeuroopaline kokkulepe kaitsta kõiki
maastikke ja edendada koostööd maastike hindamisel ja väärtustamisel. Vastupidi UNESCO
maailmapärandi kaitse konventsioonile, mis keskendub erilisele loodus- ja kultuuripärandile,
rõhutatakse, et igasugune maastik kui inimeste elukeskkond vajab kaitset, hoolt ja
kokkuleppeid. Paraku ei ole Eesti ühena vähestest Euroopa riikidest selle konventsiooniga
180

Info miljööväärtuslike hoonestusalade kohta vt: Miljööväärtused www.miljooala.ee
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liitunud. Siiski ei saa planeeringute koostamisel selle konventsiooni põhimõtetest mööda
minna. Osaliselt kajastuvad need põhimõtted ka teemaplaneeringus Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused, mis on rannaalade maakonnaplaneeringu
koostamise üheks aluseks.
Väärtuslike maastike kaitse – vt teemaplaneeringust.
Kaalutlusi Eesti maapiirkondade maastike planeerimisel 181
Üks peamisi probleeme, millega planeerijad, eksperdid ja maastikuteadlased peaksid
arvestama, on inimeste erinev arusaam maastiku mõistest. Kohalikul tasandil maastiku
mõistet igapäevakõnes ei kasutata, vaid räägitakse pigem kohtadest. Seepärast tuleb
planeerijatel ja uurijatel teha palju eeltööd, et leida kohalike elanikega üks keel ning saada
mõistetest ühtmoodi aru. Vastasel korral võivad planeeringud, strateegiad, poliitikad või
muud eesmärgiks seatud meetmed luhtuda.
Kohalike elanike maastikueelistuste uurimine näitas, et positiivselt mõjutasid eelistusi
eeskätt maastikul nähtavad looduslikud tunnusjooned (nt ürgorud, voored) ning piirkonnale
iseloomulik ajaloolis-kultuuriline pärand (nt mõisad, kirikud). Kohalikul tasandil võib ilmneda
veel arvukalt mõjutusi, nt kirjandusteoste mõju, aktiivsete koduloo-uurijate või piirkonnast
pärit tuntud inimeste mõju. Loomulikult mõjutab inimeste maastikueelistusi ka nende
päritolu, tegevusala, hariduslik taust ja palju muid individuaalseid tegureid, kuid üldjoontes,
nt maakonna- või vallatasandil on võimalik inimeste maastikueelistusi ja nende suhtumist
maastikusse analüüsida ja nendega arvestada ka individuaalsetesse eripäradesse laskumata.
Viidatud doktoritöö tulemused tõendasid, et käsitletud maakondade kohalikud elanikud
eelistavad mitmekesist, elavat külamaastikku koos selles nähtavate ja tajutavate
inimtegevuse mõjudega. Oluline on tõdemus, et enamike kohalike elanike arvates ohustab
Eestimaa külamaastikke eelkõige põllumajanduse allakäik ning sellega kaasnevad protsessid,
nagu külade tühjenemine ja lagunemine, põllumaade söötijätmine ja võsastumine, samas
hindavad inimesed kõige kõrgemalt just selliseid külamaastikke, kus vaateväljas on haritud
põllud, kariloomad ja toimivad talukohad. See annab selge signaali vajadusest
maapiirkondade maastike arengule ja tulevikule enam tähelepanu pöörata, arvestades ka
seal elavate inimeste eelistuste ja väärtushinnangutega. Juba praegu on traditsiooniline
põllumajandusmaastik asendumas nn post-produktiivse külamaastikuga, milles sageli
annavad tooni turismirajatised ja põllumajanduses mittehõivatud elanikud. Muutumas on ka
kohalike elanike väärtushinnangud maastiku osas: kui keerulisemal, majanduslikult raskel
ajal hinnati enam maastiku majanduslikku väärtust, siis nüüd peetakse oluliseks ka maastiku
identiteediväärtust, samuti ajaloolis-kultuurilist pärandit ja maastiku esteetilist aspekti.
Kohalikke elanikke kaasav planeerimine või maastiku-uurimine võib aidata inimesi ja neid
ümbritsevaid maastikke lähendada ning innustada inimesi maastiku ja selles peituva pärandi
eest hoolt kandma. Praegu jääb kohalikul tasandil sageli puudu enesekindlusest, huvist ja
teadmistest, mis suunaks inimesi maastikule rohkem kavandatud tähelepanu pöörama.
Kaasav planeerimine saab aidata tekkida sisemisel huvil ja vajadusel omi maastikke austada,

181

Helen Alumäe. Landscape Preferences of Local People: Considerations for Landscape Planning (Kohalike
elanike maastikueelistused: kaalutlusi Eesti maapiirkondade maastike planeerimisel). Institute of Geography,
University of Tartu, 2006. Dissertationes Geographicae Universistatis Tartuensis 26:
http://hdl.handle.net/10062/984 (http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/984/5/alumaehelen.pdf)
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harida ja hoida, mis omakorda tugevdab kohaliku kogukonna identiteeti ja elujõudu, luues
aluse külamaastike säilimisele.
7.4.4. Miljööväärtusega alad
Maakonna teemaplaneeringuga Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused on
määratud miljööväärtusega alad. Tegemist ei ole miljööväärtuslike hoonestusaladega
planeerimisseaduse mõttes ega väärtuslike maastikega teemaplaneeringu mõistes, vaid
aladega, mis omavad pigem üht tüüpi väärtust või on väikesepindalalised, mistõttu ei ole
otstarbekas neid määrata väärtuslikeks maastikeks, kuid mille puhul on samuti oluline
säilitada aladele iseloomulik omapära.
Valdavalt on need alad, mille terviklik miljöö oma ajalooliselt väljakujunenud tänavavõrgu,
haljastuse, ühtse ja omanäolise arhitektuuri tõttu kuulub säilitamisele. Oluline on säilitada
miljööväärtusega aladel kruntide suurusi, küla hoonestuse ja kujundamise elemente,
hoonestuse struktuuri ja maakasutust. Tähtis on säilitada maastiku avatus ja vaated,
võimalusel taastada traditsioonilisi elemente ja maakasutust. Väära ehitusstiili, mastaabi,
materjali valik või hoone laokilejätmine võib rikkuda kogu küla üldilme.
Rannikuala planeeringualale jääb kaks miljööväärtusega ala:
-

Noonu: säilitada 97 ha suurune kuiva pärisaruniidu pärandkooslus, taastada kiviaiad;

-

Selja: säilitada ja hooldada niiske looniidu pärandkooslus.

Planeeringu koostamisel on nende aladega arvestatud, need on kantud planeeringu
joonisele ning nendele aladele pole kavandatud objekte ega tegevusi, mis võiksid
miljööväärtust kahjustada.
Miljööväärtusega alade säilitamiseks on soovitav koostada vastavad kavad (nt arengukavade
koosseisus) ja leida/taotleda vajadusel vajalikud ressursid.
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8.

Erinevate mõjude omavahelised seosed ja piiriülene keskkonnamõju

8.1.

Kaudne mõju, kumulatiivne mõju, koosmõju

Kumulatiivse mõju 182 termini alla koondatakse enamasti kaudne mõju, kumulatiivne mõju ja
koosmõju (vt joonis 8-1). Nimetatud kolme tüüpi mõjude erinevad definitsioonid kattuvad
suuremal või vähemal määral. Keskkonnamõju hindamise praktikas käsitletakse kõiki kolme
tüüpi mõjusid koondnimetusega kumulatiivsed mõjud, mis sisulises mõttes on õigustatud,
sest kumulatsiooniaspekt on ühiselt omane kõigi kolme tüübi keskkonnamõjudele.183 Seega
ei keskenduta ka käesolevas töös nimetatud mõju tüüpide eristamisele, kuid püütakse
võimalusel anda mingi jaotus.

Joonis 8-1. Kaudne mõju, kumulatiivne mõju ja koosmõju (Allikas: Guidelines for the
Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions. Autorid: L. J.
Walker, J. Johnston. EC DG XI Environment, Nuclear Safety & Civil Protection, NE80328/D1/3,
May 1999)
Maakonnaplaneeringu tasandist tulenevalt ning arvestades Lääne-Viru maakonna
rannikuala keskkonna seisundit ja maakonnaplaneeringuga kavandatavat tegevust on
kumulatiivse mõju hindamisel arvestatud keskkonda mõjutavate teguritena järgmist:
-

olemasolevad ja kavandatavad puhkealad;
olemasolevad ja kavandatavad tootmisalad;
olemasolevad elamualad;

182

Kumulatiivne mõju (liitmõju) – üksikute, eraldi toimivate mõjude summaarne mõju, näiteks eri kavade ja
projektide ellurakendamisel samaaegselt tekkiv mõju. Terminit kasutatakse inimtegevusega kaasnevate riskide
hindamisel looduskeskkonnale ja inimese tervisele keskkonnamõju hindamisel, keskkonnamõju strateegilisel
hindamisel ja mõju hindamisel Natura 2000 alale. – Allikas: Säästva arengu sõnaseletusi (sõnastik); vt
http://www.seit.ee/sass/?ID=1&L_ID=540
183

Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions. Autorid: L.
J. Walker, J. Johnston. EC DG XI Environment, Nuclear Safety & Civil Protection, NE80328/D1/3, May 1999; vt
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-studies-and-reports/guidel.pdf
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-

olemasolevad kaitsealad jm kaitsealused objektid kui looduskeskkonna
stabiilsuse hoidjad;
rohevõrgustik kui bioloogilise mitmekesisuse ja sotsiaalse sidususe kandja;
maastik kui maakasutuse eeldus ja maastikupilt;
veekeskkonna seisund (eriti põhjavesi ja jõgede valgalad).

Mõjud võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed. Tulevikku suunatud (sh
maakonnaplaneeringuga kavandatava) tegevuse pikaajalise planeerimise eesmärgiks peab
olema negatiivsete mõjude vähendamine ja positiivsete mõjude suurendamine. Näiteks
annab puhkevõimaluste laiendamine võimaluse vaba aja tegevuse hajutamiseks ja
suunamiseks. Tootmisalade puhul on antud olukorras otstarbekam nende laiendamine
väljakujunenud piirkonnas, et säästa looduskeskkonda ja infrastruktuuri jaoks vajalikke
ressursse.
Rannikuala maakonnaplaneeringu arengusuundade määramisel on välditud neid tegevusi,
mis võiksid kaasa tuua kaudset negatiivset mõju:
-

elamualasid ei ole laiendatud ega uusi elamualasid kavandatud, mis võiksid piirata
põllumajanduslikus kasutuses olevate/olnud maade kasutamist või põllumajanduslike
ettevõtete tegevust. Seega on planeeringu seisukohalt tagatud selle majandusharuga
tegelemine ja selle arendamine;

-

ei ole kavandatud tegevusi, mis tingiksid veetaseme muutmist, mistõttu ei ole ette näha
negatiivseid muutusi piirkonna looduslike alade (soo, karstiala vms) ökoloogilistes
protsessides (nt taimestikus, loomastikus) ega muutusi veekogude veerežiimis ja selle
kaudu veekogu ökosüsteemis;

-

toimiv rohevõrgustik ning maastike mosaiiksus loob soodsaid elu- ja kasvutingimusi
(elupaiku) loomastikule ja taimestikule ning soodustab selle kaudu liigilise
mitmekesisuse säilimist;

-

kaitsealad avaldavad eeldatavalt positiivset mõju looduskeskkonna ja ajaloolise
asustusstruktuuriga maastike säilimisele; vaja on rohkem tähelepanu pöörata
kaitsealade elanike sotsiaalmajanduslikele huvidele ja võimalustele;

-

kaitsealused looduse ja muinsuskaitse objektid ning pärandkultuuri objektid loovad
soodsad eeldused turismi arendamiseks ning selle kaudu töökohtade loomiseks;

-

samas – põllu- ja metsamajandusele rangete looduskaitseliste piirangute seadmine võib
viia maastiku mosaiiksuse kadumisele ja võsastumisele, sest majandustegevus võib
osutuda kulukaks;

-

äri- ja tootmisalad võivad avaldada mõju nt liikluskoormusele, kuid nende asukohad
planeeringualal on põhjendatud ning seal tegutsevad ettevõtted peavad järgima
keskkonnakaitsenõudeid;

-

ülenormatiivse müral, õhusaastel ja nõuetele mittevastaval joogiveel on negatiivne mõju
inimeste vaimsele ja füüsilisele tervisele, mistõttu tegevuste kavandamisel järgmistes
staadiumides tuleb vastavaid nõudeid järgida;

-

arendusprojektid (nt elamualad, puhkealad) toovad kaasa vajaduse seda teenindavate
arenduste järele (teed, tehnovõrgud, sotsiaalne infrastruktuur jms); omavalitsustel tuleb
vastavad kohustused arendajatega selgepiiriliselt kokku leppida;
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-

sotsiaalse infrastruktuuri parandamine loob eeldused nt elukohavalikul ja soodustab
kogukonna ühistegevust; ebapiisav sotsiaalne infrastruktuur toob kaasa elanike
rahulolematuse (võib vähendada elanikkonna juurdekasvu või suurendada väljarännet).

Võimalikud kumulatiivsed mõjud:
-

mitme müraallika (nt ettevõtte, suure liikluskoormusega maantee, ehitusobjekti)
müratasemete liitumine võib põhjustada kõrgenenud mürataset;

-

ühest allikast pärinevate erinevate mõjude (nt müra, tolm ja visuaalne mõju)
kombinatsioon ühe kindla vastuvõtja (mõjutatava) suhtes.

Koosmõjude hulka kuuluvaid olulisi mõjude kombinatsioone, mis tekiksid tootmisettevõtete
tegevuse tagajärjel, tõenäoliselt planeeringualal ei esine, kuid uute tegevuste kavandamisel
tootmispiirkondades tuleb ka seda aspekti jälgida (eriti tootmisettevõtete puhul). Näiteid:
-

ettevõte eraldab keskkonda kahte liiki saasteaineid, mis eraldi võttes on vastuvõetav,
kuid omavahel kombinatsioonis võivad kaasa tuua olulise keskkonnareostuse (nt
kemikaalidega tegelevad ettevõtted);

-

kavandatava ettevõtte emissioonid reageerivad olemasoleva ettevõtte emissioonidega.

Sama tüüpi mõjuna käsitletakse ka olukorda, kus kaks suurt arendust rajatakse teineteisega
lähestikku ning ajalise kattumise tõttu võib esineda mitmesuguseid koosmõjusid alates
maakasutuse probleemidest kuni ehitusaegsete ja toimimisega seotud mõjudeni. Siia alla
võib liigitada näiteks ka lähedalasuvatele kinnistutele üksteisest sõltumatult kavandatavad ja
üheaegselt rajatavad kinnisvaraarendused, mis ümbruskonda mittearvestava kavandamise
ja erinevate huvide tõttu võivad kaasa tuua ettenägematuid negatiivseid mõjusid.
Maakonnaplaneeringu tasandil ei ole võimalik täpselt prognoosida, kui kiiresti ja millises
ulatuses erinevad protsessid (looduslikud, majanduslikud, sotsiaalsed) arenevad ja kas,
millised, millal ja mil määral kavad realiseeruvad. Seega ei saa ette näha ka kõiki võimalikke
tagajärgi. Maakonnaplaneeringu üldisel tasemel siin on võimalik mõjusid prognoosida vaid
vastava üldistusastme ja tõenäosusega. Mida detailsemaks läheb kavandamise tase (>
üldplaneering > detailplaneering > projekt), seda detailsemad on ka hindamisel käsitletavad
aspektid ja lähteandmed ning seda täpsemalt on võimalik mõju hinnata ja prognoosida ning
meetmeid kavandada.

8.2.

Piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus

Arvestades planeeringuala paiknemist ning samalaadsetes piirkondades maakonna- ja
üldplaneeringutega kavandatud tegevuste mõjude hinnanguid ei kaasne Lääne-Viru
rannikuala maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevusega eeldatavalt olulist
keskkonnamõju, mis võib olla piiriülene.
Mõiste “piiriülene mõju” puudutab ainult riigipiiri ületavat või ületada võivat mõju, mille
kohta seadusandlus näeb ette eraldi rahvusvahelise menetluse. Maakonna piire ületada
võivaid mõjusid on käsitletud vastavalt konkreetse mõju ruumilisele ulatusele ja vastav
aspekt on vajadusel järeldustes välja toodud.
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9.

Ülevaade alternatiivsetest arengustsenaariumidest

Lääne-Viru rannikuala maakonnaplaneeringu ja KSH koostamise käigus analüüsiti kahte
põhimõttelist võimalikku alternatiivset arengustsenaariumi:
1. Maakonnaplaneeringuga kavandatav
realiseerimata.

tegevus jääb

kas osaliselt

või

täielikult

Sel juhul võib maakonnaplaneeringu realiseerimine takerduda mitmesuguste
objektiivsete ja subjektiivsete asjaolude taha, näiteks ressursipuudus, riiklike
institutsioonide, omavalitsuste, maaomanike ja/või arendajate teadmatus või
ükskõiksus, maavalitsuse ja/või omavalitsuste poolse järjekindluse ja järelevalve puudus
vms.
2. Maakonnaplaneeringut ei kehtestata (põhimõtteliselt sama, mis 0-alternatiiv).
Sel juhul on tõenäoline, et areng planeeringualal toimuks ebaühtlaselt ja mitmetes
valdkondades suhteliselt kaootiliselt, osaliselt ka aastatetaguste ning kaasaja vajadustele
mitte alati vastavate üldplaneeringute alusel (Kunda linn, Vihula vald). On oht, et ei
arvestata alati piisavalt elu- ja looduskeskkonna tingimustega, sest kriteeriumid
arendusteks (detailplaneeringud, projektid jms) ei ole määratud või on ebapiisavad, et
tagada igakülgselt läbimõeldud elukeskkond, eeldused selle säästvaks arenguks ja
väärtuste säilitamine.
0-alternatiiv on rannikuala maakonnaplaneeringu puhul üsna teoreetiline, sest nii LääneViru Maavalitsus, planeeringuala omavalitsuste juhtkonnad kui ka aktiivne elanikkond on
huvitatud piirkonna tasakaalustatud, säästvast, efektiivsest ja keskkonnahoidlikust arengust.
Maakasutuse juhtfunktsioonide määratlemise kaudu on maakonnaplaneering
üldplaneeringute, arengukavade, tegevusplaanide jt dokumentide kõrval üks
alusdokumente selle arengu soodustamiseks ja suunamiseks.
Maakonnaplaneeringusse on koondatud seadusandlusest tulenevad ruumilise mõjuga
piirangud, mis võimaldab saada sellest hea ülevaate nii maakonna ja planeeringuala
omavalitsuste juhtidel, elanikel kui arendajatel. Piirangute teadvustamine aitab muuhulgas
kaasa tasakaalustatud arengule.
Planeeringualal säilitatakse üldjoontes samad juhtfunktsioonid. Sama tegevuse jätkumine ei
too endaga eeldatavalt kaasa olulist negatiivse keskkonnamõju suurenemist. Suuremat
rõhku on pandud piirkonna turismimajanduse arenguvõimalustele. Maakonnaplaneeringus
toodud juhtfunktsioonide alusel tegevuse planeerimisel ja korraldamisel on elementaarne,
et järgitakse kõiki vajalikke keskkonnanõudeid.
Planeeringualal puudub suur ehitussurve. Maakonnaplaneeringuga kavandatud
arengusuunad annavad piisavad arengueeldused piirkonna arendamiseks. Vähesel määral
on kavandatud uusi tootmise juhtfunktsiooniga alasid, peamiselt Kunda linna ümbrusesse.
Tegemist on piirkonnaga, mis võimaldab olemasolevat tehnilist infrastruktuuri säästvalt ja
efektiivselt kasutada.
Maakonnaplaneeringu tasandil üksikjuhtumitena võib välja tuua järgmised teemad, mille
alternatiivseid lahendusi planeeringu ka KSH koostamisel käsitleti:
- Kunda linna ümbersõidutee – vt pt 7.2.1;
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- maavalitsuse ettepanek Võsu ja Vergi väljaarvamiseks Lahemaa rahvuspargi piiridest –
vt pt 7.3.2;
- puhkeotstarbeline kõrvalkasutus Rutja õppeväljakule – vt pt 7.2.6.2;
- rohevõrgustiku täpsustamine – vt pt 7.1.6;
- Mahu soo looduskaitse alla võtmisest – vt pt 7.1.8.6.
Rannikuala maakonnaplaneeringu ja selle KSH koostajate ühine eesmärk oli koostöös
huvitatud osapoolte ja avalikkusega saada igakülgset arengut soodustav ja
keskkonnakaitseliselt läbimõeldud dokument. KSH seisukohast on see eesmärk täidetud.
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10.

Ülevaade KSH korraldamise ja avalikkuse kaasamise tulemuste kohta

Maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru maakonna rannikuala” KSH koostamine algatati LääneViru maavanema 17.03.2009.a korraldusega nr 45 (vt KSH programmi lisa 1). Sellekohased
teated ilmusid Ametlikes Teadaannetes, maakonnalehes „Virumaa Teataja” ning
maavalitsuse kodulehel ja maakonna infoportaalis (vt KSH programmi lisa 2).
Maakonnaplaneeringu koostamise ja selle elluviimisega kaasneva KSH tehniline kirjeldus
(lähteülesanne) oli esitatud hankedokumentide lisana (vt KSH programmi lisa 3).
Maakonnaplaneeringu ning KSH programmi ja aruande avalikustamine toimub vastavalt
seadusele ja ettenähtud ajakavale (vt pt 10.3). Tabelis 10.1 on nimetatud asutused ja isikud,
keda planeeringu alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla
põhjendatud huvi planeeringu ja selle KSH vastu.
Tabel 10.1. Isikud ja asutused, keda planeeringu alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt
mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi planeeringu ja selle KSH vastu
Isik või asutus

Mõju ja/või huvi

Lääne-Viru Maavalitsus

Maakonnaplaneeringu kehtestaja.
KSH algataja
Kohaliku arengu edendajad ja tasakaalustatud avalike huvide kaitsjad

Vihula Vallavalitsus, Kunda
Linnavalitsus, Viru-Nigula
Vallavalitsus
Keskkonnaministeerium,
Sotsiaalministeerium,
Kultuuriministeerium,
Siseministeerium,
Kaitseministeerium,
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Piirkonna elanikud ja
maaomanikud

Valitsusvälised
keskkonnaorganisatsioonid
ja kodanikeühendused
Keskkonnaamet (Viru
regioon)

Maa-amet

Maanteeamet

Vastutavad valdkondlike poliitikate
eest ja seisavad riigi/avalike huvide
eest oma haldusalas.

Teavitatakse vastavalt KMHKJS
§37 lg1
Osaleb pidevalt protsessis.
Osalevad pidevalt töögrupis.
Teavitatakse elektrooniliselt
Teavitatakse elektrooniliselt

On huvitatud kõrge kvaliteediga
Teavitatakse vallas valdavalt
elukeskkonnast ja maa väärtuslikust loetavas ajalehes ja väljaandes
kasutamisest
Ametlikud Teadaanded ning
planeeringu ja KSH avalikel
aruteludel.
Organisatsiooni suunitlusest
Teavitatakse elektrooniliselt:
tulenevate keskkonnaalaste
Eesti Keskkonnaühenduste Koja
väärtuste arvestamise tagamine
kaudu + Eesti Looduskaitse Selts
maakonnaplaneeringu koostamisel (ELKS)
KSH järelevalvaja funktsioon,
Teavitatakse elektrooniliselt,
ülesanne tagada KSH protsessi
planeering kooskõlastatakse
seadusejärgsus ja üldiste
vastava institutsiooniga
keskkonnaalaste huvide
tasakaalustatud arvestamine
Keskkonnaministeeriumi valitsemis- Teavitatakse elektrooniliselt,
alas olevate riigimaade kasutamine, planeering kooskõlastatakse
käsutamine ja valdamine
vastava institutsiooniga
Riigimaanteede arendamine ja
Teavitatakse elektrooniliselt.
haldamine piirkonnas
planeering kooskõlastatakse
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Isik või asutus

Muinsuskaitseamet

Virumaa Tervisekaitsetalituse Lääne-Virumaa
osakond
Päästeteenistuse Ida-Eesti
Päästekeskus
RMK loodushoiuosakonna
Põhja-Eesti regioon
Veeteede Amet

Mõju ja/või huvi

Teavitatakse vastavalt KMHKJS
§37 lg1
vastava institutsiooniga
Riikliku järelevalve teostamine
Teavitatakse elektrooniliselt
mälestiste ja muinsuskaitsealade üle planeering kooskõlastatakse
vastava institutsiooniga
Tervisekaitse valdkondade
Teavitatakse elektrooniliselt
järelevalve piirkonnas
Päästetööd, tuleohutus ja
kriisireguleerimine piirkonnas

Teavitatakse elektrooniliselt,
planeering kooskõlastatakse
vastava institutsiooniga
Loodushoiu tagamine ja arendamine Teavitatakse elektrooniliselt
riigimetsamaal
Teavitatakse elektrooniliselt

Maakonnaplaneeringu KSH koostamist ja menetlemist korraldab Lääne-Viru Maavalitsus.

10.1. KSH programmi menetlemine
KSH
programmi
koostamisel
küsiti
seisukohta
Keskkonnaministeeriumilt,
Sotsiaalministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, Kaitseministeeriumilt, Siseministeeriumilt,
Vihula ja Viru-Nigula Vallavalitsustelt, Kunda Linnavalitsuselt, Keskkonnaametilt ja selle Viru
regiooni Rakvere kontorilt, Muinsuskaitseametilt ja Virumaa Tervisekaitsetalituselt (vt KSH
programmi lisa 4). Laekunud seisukohtadega (vt KSH programmi lisad 5a-5f) on arvestatud
KSH programmi koostamisel. Lisaks nimetatutele võetakse töö käigus arvesse ka teiste
isikute ja ametiasutuste ettepanekuid maakonnaplaneeringu koostamiseks, mis võivad olla
seotud keskkonnamõjudega.
KSH programmi avalikust väljapanekust teavitamise teated ilmusid (vt KSH programmi lisad
8a-8d):
a. väljaandes Ametlikud Teadaanded 10.09.2009.a
b. Lääne-Viru Maavalitsuse 11.09.2009.a kiri nr 9-7/6535 huvitatud osapooltele: LääneViru maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru maakonna rannikuala” keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) programmiavalik väljapanek
c. Maakonnalehes Virumaa Teataja 11.09.2009.a
d. Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel
KSH programmi avalikustamise käigus laekusid järgmised arvamused, ettepanekud ja
vastuväited (vt KSH programmi lisad 9a-9i):
a. Margit Rebane-Pent e-kiri 27.09.2009.a
b. Vihula Vallavalitsuse 28.09.2009 kiri nr 7-1.2/1991: Ettepanekute edastamine
c. Ruth ja Hando Henno avaldus Haili küla osas, 26.09.2009.a
d. Urve Müüri taotlus rohevõrgustiku tuumala muutmiseks, 26.09.2009.a
e. Eisma küla elanike taotlus detailplaneeringu kohustuse kehtestamiseks osale Eisma
külale
f. MTÜ Kaarli Talumuuseum (Hille Lass) kiri 04.10.2009.a
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g. Kaitseministeeriumi 24.09.2009.a kiri nr 12.4-2.1/3096: Täpsustuste esitamine
Lääne-Viru rannikuala maakonnaplaneeringu KSH programmi kohta
h. Veeteede Ameti 17.09.2009.a kiri nr 6-1-3/2421
i. Riigimetsa Majandamise Keskuse 28.09.2009.a kiri nr 3-1.13/3530
Maakonnaplaneeringu KSH programmi avalikud arutelud toimusid:
a. Vihula vallas (Võsul) 02.10.2009.a
b. Viru-Nigulas 05.10.2009.a
c. Kundas 05.10.2009.a
Avalike arutelude protokollid (koos osalejate nimekirjadega) on lisatud KSH programmile (vt
KSH programmi lisad 10a-10c). Ülevaade maakonnaplaneeringu KSH programmi
avalikustamise käigus kirjalikult laekunud arvamustest, ettepanekutest ja vastuväidetest
ning teave nende arvestamise või arvestamata jätmise kohta (viimane koos põhjendusega)
vt KSH programmi lisa 11. Maavalitsus vastas avalikustamise käigus kirjalikult laekunud
arvamustele, ettepanekutele ja vastuväidetele kirjalikult (kirjade koopiad on lisatud KSH
programmile).
Maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru maakonna rannikuala” KSH programm kiideti heaks
Keskkonnaameti Viru regiooni poolt 17.12.2009.a kirjaga nr V 6-5/25023-5 (vt KSH
programmi köide).

10.2. KSH aruande menetlemine
KSH aruande avalikustamise (avaliku väljapaneku ja avalike arutelude) toimumise teated
avaldati:
a. väljaandes Ametlikud Teadaanded (vt lisa 3-1a);
b. maakonnalehes Virumaa Teataja (vt lisa 3-1c);
c. Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel (vt lisa 3-1d).
Maavalitsus teavitas huvitatud isikuid ja asutusi KSH aruande avalikustamisest vastavalt
tabelile 10.1 (vt lisa 3-1b). Maakonnaplaneeringu KSH aruande avalikustamise korraldas
Lääne-Viru Maavalitsus. Avalik väljapanek toimus 03.05-24.05.2010.a, avalik arutelu
25.05.2010.a kell 15.00 Lääne-Viru Maavalitsuse saalis.
KSH aruande avaliku väljapaneku ajal laekusid arvamused ja ettepanekud Terviseametilt,
Sotsiaalministeeriumilt, Kunda Linnavalitsuselt, Keskkonnaametilt ja Päästekeskuselt (vt
lisad 3-2a kuni 3-2e). Avalikul arutelul laekunud ettepanekud on kajastatud koosoleku
protokollis (vt lisa 3-3a). KSH aruande avalikustamise käigus laekunud ettepanekud ja
vastuväited ning nende arvestamise või mittearvestamise põhjendused on esitatud lisas 3-4.
KSH aruannet on täiendatud ja täpsustatud vastavalt avalikustamise käigus laekunud
arvamustele ja ettepanekutele.

10.3. KSH ajakava
KSH koostamise ajakava lähtub maakonnaplaneeringu koostamise ajakavast. KSH läbiviimise
olulisemad orienteeruvad tähtajad on järgmised:
-

KSH programmi koostamine ja esitamine avalikustamiseks: august-september 2009
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-

KSH programmi avalikustamine (avalik väljapanek ja avalikud arutelud): septemberoktoober 2009

-

KSH programmi täiendamine (vajadusel) ja esitamine heakskiitmiseks: oktoobernovember 2009

-

KSH läbiviimine ja aruande koostamine (planeeringuga seotud keskkonnaprobleemide tuvastamine, planeeringu elluviimisega kaasnevate mõjude hindamine,
leevendavate meetmete ja seire ettepanekute väljatöötamine): november 2009 –
veebruar 2010

-

KSH aruande esitamine avalikustamiseks: aprill 2010

-

KSH aruande avalikustamine (avalik väljapanek ja avalikud arutelud): aprill-mai 2010

-

KSH aruande täiendamine (vajadusel) ja esitamine heakskiitmiseks: mai-juuni 2010

Programmi ja aruande avalikustamisest (avalikust väljapanekust ja avalikest aruteludest)
teavitab Lääne-Viru Maavalitsus vastavalt seadusele.
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11.

Ülevaade raskustest, mis ilmnesid KSH aruande koostamisel

KSH läbiviimisel ja aruande koostamisel ei esinenud sisulisi raskusi ega probleeme. Koostöö
kõigi planeeringu ja KSH koostamise osapoolte ja huvirühmadega on olnud ladus ja
konstruktiivne. KSH läbiviimise protsess oli huvitav ja arendav.
Kui midagi välja tuua, siis seda, et raske oli jääda maakonnaplaneeringu tasandi raamidesse
ja sellele vastava üldistusastmega käsitleda kavandatava tegevuse võimalikke mõjusid.
Maakonnaplaneeringu tasandil püsimine valmistas kohati raskusi ka teistele planeeringu
osapooltele ja huvirühmadele.
KSH käigus tuli mitmel korral hinnata kavandatavate tegevuste mõju kuni üksikkinnistute
täpsusega: nt Eisma suvilapiirkonnas kahele kinnistule ehitusõiguse andmise võimalik mõju
Andi metsise püsielupaigale, Rutja õppeväljakul kavandatava tegevuse võimalik mõju.
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12.

Lisad

1. Täiendav info mõjutatava territooriumi kohta
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Radooniriski levilad planeeringualal
Ülevaade maardlatest ja maavarade perspektiivaladest planeeringualal
Planeeringualal paiknevate vooluveekogude nimekiri
Planeeringualal paiknevate seisuveekogude nimekiri
Planeeringualal paiknevad kaitstavad looduse üksikobjektid
Natura 2000 võrgustiku loodus- ja linnualad planeeringualal. Planeeringuala
Natura 2000 alade kaitse-eesmärgid
Sadamad Lääne-Virumaal
Planeeringualal paiknevad maardlad
Planeeringuala veevärkide veekvaliteet 2008.a.
Tegevuse võimalikkusest planeeringualal asuvates Lahemaa rahvuspargi
piiranguvööndites
Tegevuse võimalikkusest Selja jõe maastikukaitseala, Toolse looduskaitseala,
Letipea
maastikukaitseala
ja
Mahu-Rannametsa
looduskaitseala
piiranguvööndites

2. Maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru maakonna rannikuala“ KSH programm (eraldi köites):
Keskkonnaameti Viru regiooni 17.12.2009.a kiri nr V 6-5/25023-5: Maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru maakonna rannikuala“ keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi heakskiitmine
KSH programmi lisad
3. KSH aruande menetlusdokumendid
3.1. KSH aruande avalikust väljapanekust teavitamise teated:
a) väljaandes Ametlikud Teadaanded 27.04.2010.a
b) huvitatud osapooltele – Lääne-Viru Maavalitsuse 28.04.2010.a e-kiri
c) maakonnalehes Virumaa Teataja 29.04.2010.a
d) Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel
3.2. Maakonnaplaneeringu KSH aruande avalikustamise käigus laekunud arvamused,
ettepanekud ja vastuväited:
a) Terviseameti Ida talituse 14.05.2010 kiri nr 9.3-4/12-3: Lääne-Viru maakonna
rannikuala KSH
b) Sotsiaalministeeriumi seisukoht 21.05.2010.a e-kirjaga ja Lääne-Viru
Maavalitsuse vastus 24.05.2010.a e-kirjaga
c) Kunda Linnavalitsuse 14.05.2010.a kiri nr 7-1.2/j-694: Täiendusettepanekud
Lääne-Viru maakonna rannikuala maakonnaplaneeringu ning planeeringu KSH
osas
d) Keskkonnaameti 26.05.2010 kiri nr V 6-5/25023-7: Maakonnaplaneeringu
„Lääne-Virumaa rannikuala KSH aruandest
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e) Ida-Eesti Päästekeskus Kriisireguleerimisbüroo 24.05.2010 kiri nr 1.2-1.2/700:
Kooskõlastus – OÜ E-Konsult koostatud töö nr E1190 Maakonnaplaneeringu
„Lääne-Viru maakonna rannikuala” keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruanne
f) Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) 24.05.2010.a kiri nr 1-2/1529:
Ettepanekud Lääne-Viru maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru maakonna
rannikuala” keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele
3.3. Maakonnaplaneeringu KSH aruande avaliku arutelu protokoll (koos osalejate
nimekirjaga)
3.4. Eksperdi vastused maakonnaplaneeringu KSH aruande avalikustamise käigus
laekunud arvamustele, ettepanekutele ja vastuväidetele
3.5. Vastused KSH aruande avalikul arutelul laekunud ettepanekutele:
a) Lääne-Viru Maavalitsuse 02.07.2010.a kiri nr 9-7/ (vastus Keskkonnaametile):
Maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru maakonna rannikuala” KSH aruandest
b) Lääne-Viru Maavalitsuse 02.07.2010.a kiri nr 9-7/ (vastus EKOle):
Maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru maakonna rannikuala” KSH aruandest
3.6. Keskkonnaameti 11.08.2010.a kiri nr V 6-8/25923-9: Maakonnaplaneeringu „LääneViru maakonna rannikuala” keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
heakskiitmine
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