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Käesolev keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi ka KSH) programm on 

koostatud järgides Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust 

(RTI, 24.03.2005, 15, 87; viimane muudatus RT I, 21.12.2011, 15). KSH protsess viiakse 

läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele ja heale tavale. KSH eesmärgiks 
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on hinnata võimalikke negatiivseid ja positiivseid mõjusid keskkonnale, mis kaasnevad 

330/110 kV elektriliini rekonstrueerimisega ja käitamisega. 

Koostatud programmi alusel läbiviidav KSH tehakse detailsusega, mis ei eelda liini 

rajamiseks täiendavate mõjuhindamiste läbiviimist. 
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1 KAVANDATAV TEGEVUS JA EESMÄRK 

1.1 Planeeringu eesmärk 

Planeeringu eesmärk on Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha 

määramine viimaks olemasoleva Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trass vastavusse 330 

kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele, tagamaks planeerimisseaduse § 7 lg 3 p 10; § 7 

lg 6 ja § 291 kohase aluse loomise õhuliini projekti koostamiseks. 

Projekti eesmärk tuleneb vajadusest viia tehniliselt amortiseerunud Harku-Lihula-Sindi 

110 kV ühendus üle 330/110 kV pingele, et vastavalt võrgueeskirja varustuskindluse 

miinimumnõudele N-1 luua Pärnu piirkonnale alternatiivne 330 kV toite ühendus, 

tagada Lääne-Eesti ja Tallinna piirkonna varustuskindlus Narva toitepunktidest 

sõltumatult ning luua uued võimalused tootmisvõimsuste liitmiseks elektrisüsteemiga 

terves Lääne-Eesti regioonis. Kavandatud lõik on osa 330 kV ühendustest marsruudil 

Tartu – Pärnu – Tallinn, mis suurendab kogu Eesti varustuskindlust ning mille valmimisel 

on kogu Eesti mandriosa kaetud tugeva 330 kV võrguga.  

1.2 Kavandatava tegevuse kirjeldus 

Vastavalt Eesti 110-330 kV elektrivõrgu arengukavale ja Balti riikide ülekandevõrkude 

arengukavale aastani 2025 planeeritakse Eesti ja Läti vahele uus 330 kV pingega 

elektriülekandeliin, millest esimene etapp on Harku-Lihula-Sindi õhuliin. 

Täiendavate riikidevaheliste ühenduste rajamine suurendab oluliselt Baltimaade 

elektrivarustuskindlust ning tagab elektritarbijate varustatuse elektriga ka kaugemas 

tulevikus avatud elektrituru olukorras. 

Harku-Sindi-Riia 330 kV liin on tähtis energiakoridori osa Põhja- ja Kesk-Euroopa vahel 

ning pakub koosmõjus Estlinki merekaabliga (Eesti ja Soome vaheline kõrgepinge 

alalisvoolu kaabel) laiemaid võimalusi elektriülekandeks Kesk-Euroopast 

Põhjamaadesse ja vastupidi. 

Elering AS kavatseb rajada olemasolevate 110 kV Harku-Lihula-Sindi alajaamade 

vahelistele õhuliinide trassidele uue kaheahelalise 330/110 kV ülekandeliini. Nendest 

kahest pingest üks ehk 110 kV on trassil juba olemasolev pinge. Kohalikule 

elanikkonnale vajalik, praeguseks tehniliselt vananenud 110 kV elektriliin asendatakse 

uue 110 kV elektriliiniga. Sellele lisatakse üleriigilise tähtsusega 330 kV liin. 

Lõigus Harku-Keila plaanitakse trassikoridor kahe mastirea jaoks. Käesoleva tegevuse 

tulemusena paigaldatakse sellesse lõiku reaalselt üks mastirida. 
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330 kV liini sisseviigud on plaanitud Harku, Lihula ja Sindi alajaamadesse. 110 kV liini 

sisseviigud on plaanitud Harku, Keila, Ellamaa, Risti, Kullamaa, Lihula, Lõpe, Audru ja 

Sindi alajaamadesse (Joonis 1). 

Mastil olevate ahelate hulk (nt mitu 110kV liini) erineb piirkonniti. Üldiselt on mastidel 

vähemalt üks 330 kV ahel ja üks 110 kV ahel. Kohati on liinil kuni neli ahelat (3x110kV + 

330kV). Alajaamade lähistel, millesse on plaanitud vaid 110 kV liin sisseviigud, võivad 

ahelad kohati üksteisest lahkneda. 

Võimalikult palju kasutatakse planeerimisel olemasolevate 110 kV õhuliinide trasse. 

Õhuliini trass läbib kolme maakonda ja 11 valda ja on 194 km pikk: 

HARJU MAAKOND LÄÄNE MAAKOND PÄRNU MAAKOND 

Harku vald Risti vald Koonga vald 

Saue vald Kullamaa vald Audru vald 

Kernu vald Martna vald Sauga vald 

Nissi vald Lihula vald  
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Joonis 1 Ülevaatekaart 
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Kavandatava tegevuse tulemusena laieneb kaitsevöönd 30 m võrra (50 meetrilt 80 

meetrile).1 

Tegevuspiirangud kaitsevööndis ei muutu. 

Kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, põhjustada oma 

tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul viisil 

olukorda, mis võib ohustada inimest, vara või keskkonda, samuti korraldada 

kõrgepingepaigaldise õhuliini kaitsevööndis massiüritusi.2 

Trassikoridor valitakse nii, et kaitsevööndisse ei jääks eluhooneid. 

Kaitsevööndi ulatuses eemaldatakse puud. Kaitsevööndis võib kasvatada puid, mille 

kõrgus ei ole üle 4 m. 

Mastide vahe muutub pikemaks. Praeguste mastide vahe on 150 – 200 m, uutel 

mastidel on vahekaugus kuni 450 m. Olemasolev liin demonteeritakse. Vanad mastid 

eemaldatakse. 

Praegused kandemastid on valdavalt betoonist ning vabalt seisvad (ei ole tõmmitsaid). 

Uute mastide tüüpi käsitletakse planeeringu käigus. Uue liini projekteerimisel 

kaalutakse võimalust põldudele paigaldada vabaltseisvad kandemastid. Uus 

tõmmitsatega kandemast võtab enda alla kuni 20x20 meetrit. Täpsemad mõõdud 

selguvad projekteerimise käigus. 

Masti maksimaalne kõrgus on 45m. See on põhjustatud asjaolust, et kõrgemate 

rajatiste plaanimisel rakenduvad lennunduse seisukohast reeglid.3 

Praegused nurgamastid on vabalt seisvad metallist sõrestikuga ja ka uuele liinile 

kavandatakse vabalt seisvad metallsõrestikmastid. 

Planeeringu ja KSH käigus antakse üldised soovitused mastide omaduste kohta. 

Mastide mastaabid suurenevad võrreldes olemasolevaga (Joonis 2 ja Joonis 3). 

                                                 
1
 Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord. Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri määrus 26.03.2007 nr 19 
2
 Elektriohutusseadus. 

3
 Lennundusseadus §35 
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Joonis 2 Erineva pingega liinide (nurga)mastide mastaabid (Ramboll Eesti) 
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Joonis 3 330/110 ja 110 kV kandemastid, mastaabid suurusjärkudes 

Teemaplaneeringuga nähakse ette 100 m laiune koridor, mis on kaitsevööndist 20 m 

laiem. Eesmärk on tagada tegevusvabadus projekteerimisel juhuks kui selgub, et 

ettenähtud liini telje järgi projekteerida ei saa. Sõltumata planeeringus ette nähtud 

100 m laiusest koridorist kehtib liini valmides endiselt 80 m laiune kaitsevöönd, milles 

rakendatakse tegevuspiiranguid. Ülejäänud 20 m laiusel alal võib jätkata tavapärase 

tegevusega. 

1.3 Menetluskäik 

Elering AS ning Harju, Lääne ja Pärnu maavalitsuste vahelise läbirääkimise tulemusena 

algatasid kolm maavalitust maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu 

"Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" koostamise ja 

planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

Harju maavanem 26. oktoobri 2011 korraldusega nr 2018-k 
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Lääne maavanem 28. oktoobril 2011 korraldusega nr 184 

Pärnu maavanem 31. oktoobril 2011 korraldusega nr 124 

Sellele järgnevalt toimusid 2012. aasta septembris-oktoobris lähteseisukohtade 

tutvustamised kõigis 11 omavalitsuses, mida trass läbib. 

Kuna kavandatav tegevus on ühtne ja ei ole ellu rakendatav osade kaupa (nt eraldi 

maakonniti), viiakse läbi ühtne keskkonnamõju strateegiline hindamine. 



 

 

Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV 

elektriliini trassi asukoha määramine" keskkonnamõju strateegilise hindamine. 

Programm MAVES 

Tallinn, 25.oktoober.2013 11 

2 OLEMASOLEV OLUKORD 

Olukorra kirjeldus lähtub olemasolevast liinikoridorist. 

2.1 Asustus ja maakasutus 

Asustustihedus puudutatud valdades on erinev olles Harjumaal suurem ning Lääne- ja 

Pärnumaal väiksem. Kavandatavast tegevusest puudutatud isikute hulk sõltub 

konkreetselt trassi piirkonnas olevast asustusest. Valdavalt läbib trass hajusalt asustatud 

alasid. Läbitavad tiheasustusalad on alljärgnevad4:  

 Saue vallas Hüüru külas, Püha küla kirde osas, Valingu küla põhjaosas 

 Kernu vallas Kaasiku küla kagu osas 

 Nissi vallas Riisipere alevik, Turba alevik ja selle idapoolne naabruskond 

Kivitammi külas 

 Risti vallas Risti alevik 

 Kullamaa vallas Kullamaa asum 

 Lihula vallas Lihula linn 

 Audru vallas Ahaste küla lõunaosa 

Trassi ulatuses jääb mõlemale poole liini teljest 40 m laiuse vööndi sisse mitmeid 

hooneid, sealhulgas eluhooneid. 

CORINE Land Cover 2006 andmete alusel jaguneb trassi alla jääv maakasutus järgmiselt. 

MAAKATTETÜÜP % KOONDNIMETAJA % 

Hoonestatud alad 1,3 Hoonestatud alad 1,3 

Tööstus- ja/või kaubandusterritooriumid 0,2 

Tööstuslik ala 0,8 

Turbavõtualad 0,6 

Niisutuseta haritav maa 36,3 

Lage ala 62,5 

Karjamaad 4,2 

Kompleksmaaviljelus (haritavat maad > 75%) 2,5 

Põllumajanduslik maa (<75%) loodusliku taimkatte 9,5 

                                                 
4
 Aluseks on võetud valdade üldplaneeringud. 
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MAAKATTETÜÜP % KOONDNIMETAJA % 

osalusega 

Looduslikud rohumaad 10,1 

Lehtmetsad 21,6 

Puudega kaetud ala 35,3 

Okasmetsad 4,1 

Segametsad 7,3 

Üleminekulised metsaalad mineraalmaal 1,9 

Üleminekulised metsaalad soodes 0,5 

Trass läbib mitut maardlat:  

 Harku lubjakivi maardla (aktiivne tarbevaru ja passiivne tarbevaru),  

 Ohtu turbamaardla (aktiivne reservvaru), 

 Ellamaa turbamaardla (aktiivne tarbevaru), 

 Õmma turbamaardla (passiivne reservvaru), 

 Laiküla turbamaardla (passiivne reservvaru,  

 Võlla turbamaardla (passiivne reservvaru). 

Ühtegi mäeeraldist liin otseselt ei läbi. 

Ehitamise ajal kasutatakse kaitsevööndi maad ehitusmaterjalide kohale 

transportimiseks, mastidele vundamentide rajamiseks, mastide püstitamiseks ja 

juhtmete vedamiseks. 

Trassil asub mitmeid maaparandussüsteeme. 

Liini käitamise ajal kehtivad kaitsevööndis seatud tegevuspiirangud5. 

2.2 Taristu 

Trass lõikub raudteega, mitmete sõiduteedega, telefoni- ja elektriliinidega. 

Gaasitrassiga teadaolevalt elektriliin ei lõiku. 

Keila – Tallinn raudtee ületamiseks võib tekkida vajadus rongiliikluse ajutiseks 

peatamiseks. 

                                                 
5
 Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord. Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri määrus 26.03.2007 nr 19 
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Lõikuvad põhimaanteed on: 

 Tallinn-Paldiski 

 Tallinna ringtee 

 Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla (lõikub mitmel korral) 

 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare 

 Pärnu – Lihula (lõikub mitmel korral) 

 Tallinn – Pärnu – Ikla 

Trass lõikub kümnete kõrvalmaanteedega ja kohaliku tähtsusega teedega. Lähtuvalt tee 

olulisusest varieeruvad katted, liiklussagedus, hooldustasemed jne. Sõiduteid 

kasutatakse liini ehitusmaterjali transpordiks (sh kohalikud teed) ning trassi ehituse ajal 

neid ajutiselt suletakse. 

Olemasolevate teede kasutust reguleerib Teeseadus, millest kavandatava tegevuse 

seisukohast olulisemateks punktideks on: 

 § 13 lg 2, mille järgi on riigimaantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja 

telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge 50 meetrit; 

 § 2 lg2 ja §3, mis määravad teemaa ja selle koosseisu kuuluvad rajatised; 

 § 19 lg 2 alusel kehtestatud Teede- ja Sideministri 28. 09. 1999. a määruse nr 55 

Tee projekteerimise normid sisalduva lisa „Maanteede projekteerimisenormid“ 

punkt 8.2 Õhuliinide paigutamine; 

Lisanduvalt olemasolevatele teedele on planeeritud „Põhimaantee 4 (E67) Tallinn – 

Pärnu – Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine“ ja Maanteeameti tellimusel 

valminud “Tehniline abi Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiski maantee 

rekonstrueerimiseks”. 

Risti vallas üldplaneeringus on arvestatud perspektiivse Tallinn-Haapsalu – Risti-Virtsu 

mitmetasandilise ristmikuga. 

Risti põhikooli maaküte torustik on paigaldatud olemasoleva liini kaitsevööndisse. 

Kohtades, kus ehitusmaterjalide veoks teed puuduvad rajatakse vajadusel ajutised teed. 

Lõikuvatest elektriliinidest ning telefoniliinidest osa on maakaablid ning osa õhuliinid. 

Maakaabelliinide asukohad selgitatakse projekteerimise käigus. Vajadusel tõstetakse 

ümber plaanitav mast või kaabelliin. Lõikuvad madal- või keskpingeliinid pannakse 

vajadusel kaablisse. 

2.3 Geoloogiline ehitus ja pinnavesi 

Elektriliini ehitamisaegne mõju sõltub muuhulgas geoloogilisest ehitusest. Mida 

pehmem on pinnas, seda raskem on juurdepääs trassile (tuleb rajada eraldi teid) ning 

seda töö- ja materjalimahukamaid vundamente tuleb mastidele rajada. 
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Masti vundamendi lahendus sõltub pinnakatte paksusest, pinnase tüübist, vähese 

pinnakattega aladel ka aluspõhjakivimitest. 

Elektriliini rajamine on raskem liigniisketel aladel nagu rabad ja sood kus esineb palju 

turvast ja teisi nõrga kandevõimega pinnaseid. Suurimad taolised alad on Turbast 

Ristini ja sealt mõned kilomeetrid lõuna suunas. 

Harjumaal asub suhteliselt õhukese pinnakatte all lubjakivi. Pärnumaal on ehituslikud 

olud varieeruvad, kuid valdavalt on need suhteliselt soodsad. 

Rabad ja sood ning reljeefis madalamatel aladel olla võivad ajutiselt või püsivalt 

liigniisked alad seavad piiranguid ehitusmehhanismide juurdepääsuks. Sellistes 

kohtades võib olla vajalik eraldi juurdepääsuteede rajamine. 

Ehituslike tingimuste täpsemaks selgitamiseks tehakse projekteerimise käigus 

geoloogiline uuring. 

 

Mastide paigutuse määrab ka maapinna reljeef. Kui kahe masti vahele jääb piisava 

kõrgusega küngas, tuleb mastid paigutada nii, et juhtme väikseim kaugus maapinnast 

oleks 8 m. Kuna Eesti lääne osa on võrdlemisi lame, ei tekita see projekteerimisel 

probleeme. 

 

Peale liigniiskete alade ületab trass mitut vooluveekogu. Neist suuremad jõed on 

Vääna, Keila, Liivi, Kasari, Audru ja Sauga. Väiksemaid ojasid ja (kuivendus)kraave on 

sadu. Suuremate veekogude puhul on paratamatult vaja teisele poole kallast 

pääsemiseks kasutada olemasolevaid sildu, väiksemate veekogude ületamisel võib 

osutuda otstarbekamaks ajutise ülesõidu rajamine. Jõgedel, ojadel ja suurematel 

kraavidel on ette nähtud ehituskeelu vöönd.6 See on sõltuvalt valgalast 50 m või 25 m 

kalda servast. Väiksematel kraavidel ehituskeeluvööndit pole. Ehituskeeluvööndid ja 

sanitaarkaitsevööndid on veel ka allikatel ning veehaaretel. 

2.4 Kaitseväärtuslikud objektid 

2.4.1 Kaitseväärtuslike loodusobjektide loetelu 

Kaitstavad loodusobjektid, mida olemasolev elektriliin ületab on toodud tabelis: 

                                                 
6
 Looduskaitseseadus 
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KAITSTAV OBJEKT 
VALD JA 

KÜLA 
MÄRKUSED 

Vääna jõgi 

lõhejõena 

Saue v 

Hüüru k 

Keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate 

paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab 

veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja 

hüdroloogilise režiimi muutmine7. 

Paksukojaline 

jõekarp (Unio 

crassus) Vääna jões 

Saue v 

Hüüru k 
II kaitsekategooria 

Hink (Cobitis 

taenia) Vääna jões  

Saue v 

Hüüru k 
III kaitsekategooria 

Teelehe 

mosaiikliblikas 

(Euphydryas 

aurinia)  

Saue v 

Püha k 

III kaitsekategooria, läbib ala loodeserva 850 m 

ulatuses 

Vasalemma jõgi  

Kernu v 

Kabila k ja 

Laitse k 

Keelatud uute paisude rajamine ja olemasolevate 

paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab 

veetaset, ning veekogu loodusliku sängi ja 

hüdroloogilise režiimi muutmine8. 

kahelehine käokeel 

(Platanthera bifolia) 

Kernu v 

Kaasiku k 
III kaitsekategooria, läbib ala keskelt, 250 m ulatuses 

                                                 
7
 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu. Keskkonnaministri määrus 

15.06.2004 nr 73. 
8
 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu. Keskkonnaministri määrus 

15.06.2004 nr 73. 
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Marimetsa 

looduskaitseala 

Risti piiranguvöönd 

Risti v 

Rõuma k 

Puutub kaitseala idaserva 300 m ulatuses. 

Muuhulgas on keelatud: 

 uuendusraie, välja arvatud turberaie, kusjuures tuleb 

säilitada koosluse liikide ja vanuse mitmekesisus; 

 puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnasel; 

 puhtpuistu kujundamine ja energiapuistu rajamine; 

 veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine 

ning uute veekogude rajamine; 

 uue maaparandussüsteemi rajamine.9 

Marimetsa 

looduskaitseala 

Marimetsa 

sihtkaitsevöönd 

Risti v 

Rõuma k 

Puutub kaitseala idaserva 1,1 km ulatuses. 

Muuhulgas on keelatud: 

 majandustegevus; 

 loodusvarade kasutamine; 

 uute ehitiste püstitamine.9 

Marimetsa-Õmma 

linnuala 

Risti v 

Rõuma k 

Puutub Natura ala serva 1,4 km ulatuses. 

Kaitse-eesmärkide täielik loetelu toodud vastavas 

määruses.10 

Marimetsa-Õmma 

loodusala 

Risti v 

Rõuma k 

Puutub Natura ala serva 1,4 km ulatuses. 

Kaitse-eesmärk toodud vastavas määruses.10 

kahkjaspunane 

sõrmkäpp 

(Dactylorhiza 

incarnata) 

Risti v 

Rõuma k 
III kaitsekategooria, puutub idanurka 40 m ulatuses 

kahelehine käokeel 

(Platanthera bifolia) 

Risti v 

Rõuma k 
III kaitsekategooria, puutub idanurka 40 m ulatuses 

püst-linalehik 

(Thesium 

ebracteatum) 

Risti v 

Rõuma k 
II kaitsekategooria; 

Vääriselupaik 

nr.146010 

Risti v 

Rõuma k 
Puutub ala lääneserva 40 m ulatuses 

                                                 
9
 Marimetsa looduskaitseala kaitse-eeskiri. Vabariigi valitsuse määrus 22.12.2005 nr 320 

10
 Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri. Vabariigi Valitsuse 

05.08.2004 korraldus nr 615-k 
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Vääriselupaik 

nr.146002 

Kullamaa v 

Leila k 
Puutub ala lääneserva 100 m ulatuses 

Vääriselupaik 

nr.146072 

Kullamaa v 

Leila k 
Puutub ala lääneserva 50 m ulatuses 

Matsalu rahvuspark 

Matsalu 

piiranguvöönd  

Martna v 

Laiküla ja 

Keskküla 

Lihula v 

Kirbla k ja 

Lautna k 

Läbib piiranguvööndi idaosa 6,6 km ulatuses. 

Muu hulgas on keelatud: 

  veekogude kallaste kahjustamine; 

 uuendusraie, välja arvatud turberaie perioodiga 

vähemalt 40 aastat, kusjuures kaitseala valitsejal on 

koosluse liigilise ja vanuselise mitmekesisuse 

säilitamiseks õigus esitada nõudeid turberaie liigi, 

raie tehnoloogia, raieaja, puidu kokku- ja väljaveo, 

raielangi puhastamise viiside ning puistu koosseisu 

ja täiuse osas; 

 jäätmete ladustamine; 

 jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning 

mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine 

väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid.11 

Matsalu rahvuspark 

Kasari luha ja 

rannaniitude 

sihtkaitsevöönd 

Martna v 

Keskküla 

Lihula v 

Kirbla k 

Läbib idaosa 1,1 km ulatuses. 

Muuhulgas on keelatud: 

 inimeste viibimine luhas ja rannakarjamaadel 

lindude pesitsus- ja rändeajal (jääminekust kuni 

jääkatte tekkimiseni või jäävabadel talvedel 1. 

märtsist kuni 15. novembrini) kaitseala valitseja 

nõusolekuta, välja arvatud kinnisasja omanikul või 

muul seaduslikul valdajal oma kinnisasja piires ning 

teistel isikutel käesoleva kaitse-eeskirjaga lubatud 

tegevuseks. 

 majandustegevus ja loodusvarade kasutamine 

 jalgratastega liiklemine väljaspool teid ja radu ning 

mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine 

väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid 11 

                                                 
11

 Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine. Vabariigi Valitsuse 

määrus 05.05.1997 nr 94 
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Väinamere linnuala 

Martna v 

Laiküla ja 

Keskküla 

Lihula v 

Kirbla k ja 

Lautna k 

Läbib idaosa 7,7 km ulatuses. 

Kaitse-eesmärk toodud vastavas määruses.10 

Väinamere 

loodusala 

Martna v 

Laiküla ja 

Keskküla 

Lihula v 

Kirbla k ja 

Lautna k 

Läbib idaosa 7,7 km ulatuses. 

Kaitse-eesmärk toodud vastavas määruses.10 

Tõugjas (Aspius 

aspius) Kasari jões 

Martna v 

Keskküla 

Lihula v 

Kirbla k 

II kaitsekategooria 

Lihula hoiuala 
Koonga v 

Tõitse k 

Läbib 1,1 km ulatuses. 

Kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I 

lisas nimetatud elupaigatüüpide – niiskuslembeste 

kõrgrohustute (6430), liigirikaste madalsoode (7230) 

ja sinihelmikakoosluste (6410) kaitse12 

kahkjaspunane 

sõrmkäpp 

(Dactylorhiza 

incarnata) 

Koonga v 

Tõitse k 
III kaitsekategooria, läbib ala 1,1 km ulatuses 

hall käpp (Orchis 

militaris) 

Koonga v 

Tõitse k 
III kaitsekategooria, läbib ala 1,1 km ulatuses 

Tuhu-Kesu linnuala 
Koonga v 

Tõitse k 

Läbib 1,1 km ulatuses. 

Kaitse-eesmärk toodud vastavas määruses.10 

Lihula loodusala 
Koonga v 

Tõitse k 

Läbib 1,1 km ulatuses. 

Kaitse-eesmärk toodud vastavas määruses.10 

                                                 
12

 Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas. Vabariigi Valitsuse määrus 18.05.2007 nr 154 
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Nätsi-Võlla hoiuala 
Koonga v 

Peantse k 

Läbib kirde nurka 100 m ulatuses. 

Kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I 

lisas nimetatud elupaigatüüpide – rabade (7110*), 

sinihelmikakoosluste (6410), lamminiitude (6450), 

puisniitude (6530*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), 

liigirikaste madalsoode (7230), vanade 

loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade 

(9020*), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning 

siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse 

Nätsi-Võlla 

loodusala 

Koonga v 

Peantse k 

Läbib kirde nurka 100 m ulatuses. 

Kaitse-eesmärk toodud vastavas määruses.10 

Pärdi mägi 
Koonga v 

Kalli k 

Kaitstakse maastikulist, botaanilist ja geoloogilist 

väärtust. Botaanilise kaitse objektiks on põlised 

metsõunapuud.13 

Nedrema 

looduskaitseala 

Nedrema 

sihtkaitsevöönd 

Koonga v 

Nätsi k 

Läbib edela serva 1,2 km ulatuses. 

Muuhulgas on keelatud 

 majandustegevus; 

 loodusvarade kasutamine; 

 uute ehitiste püstitamine, välja arvatud kaitseala 

valitseja nõusolekul tee, tehnovõrgu rajatise või 

tootmisotstarbeta ehitise püstitamine kaitsealal 

paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks ja 

olemasolevate ehitiste hooldustööd; 

 metsatööd 1. märtsist 31. augustini. 

Nätsi-Võlla linnuala 
Koonga v 

Nätsi k 

Läbib edela serva 1,2 km ulatuses. 

Kaitse-eesmärk toodud vastavas määruses.10 

Nedrema loodusala 
Koonga v 

Nätsi k 

Läbib edela serva 1,2 km ulatuses. 

Kaitse-eesmärk toodud vastavas määruses.10 

Musträhn 

(Dryocopus 

martius) 

Koonga v 

Nätsi k 
III kaitsekategooria 

vääriselupaik 

nr.117155 

Audru v 

Soeva k 
Läbib kirde serva 90 m ulatuses 

                                                 
13

 EELIS andmebaas http://loodus.keskkonnainfo.ee 
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Kaitseväärtuslike loodusala ulatub mõneski kohas ka olemasolevasse trassikoridori. 

Kaitstavad alad on kohati piiritletud elektriliini teljega (nähtav avalikes 

kaardirakendustes). See tähendab, et nendes kohtades on olemasoleva trassi 

hooldustöödega arvestatud. Kavandatava liini kaitsevöönd laieneb mõlemas suunas 

15 m. Selles ulatuses mets raadatakse. Kõrgemaid kui 4 m puid seal enam kasvatada ei 

või. 

Trassi koridori jääb veel mitmeid loodusväärtuslikke otseselt õigusaktiga kaitsmata 

alasid. Nende osas antakse leevendusmeetmed loodusele kahju vältimiseks või 

minimeerimiseks. 

2.4.2 Kultuuriväärtused 

Olemasoleva liini kaitsevööndisse jääb mitmeid kultuuriväärtusi:14 

 Lohukivid (registrinumbrid 18947, 18948, 18949) Saue vallas Hüüru külas 

 Ohvriallikas (registrinumber 18593) Nissi vallas Jaanika külas 

 Tuuliku talu (registrinumbrid 27262, 27263, 27264, 27265, 27266, 27267, 27268, 

27269, 27198) koos kaitsevööndiga Nissi vallas Ellamaa külas 

 Kivikalme (registreerimisnumber 9925) koos kaitsevööndiga Kullamaa vallas, 

Koluvere külas 

 Kalmistu (registreerimisnumber 9927) ja linnus „Rohumägi“ 

(registreerimisnumber 9928) koos kaitsevööndiga Kullamaa vallas Kullamaa 

külas. 

 Asulakoht (registreerimisnumber 9932) Kullamaa vallas Päri külas 

 Asulakoht (registreerimisnumber 9970) Lihula vallas Kirbla külas 

 Kivikalmed (registreerimisnumbrid 9974, 9975, 9976, 9977) Lihula vallas Kirbla 

külas 

Kultuurimälestise kaitsevööndi ülesanded on: 

 tagada kinnismälestise ja muinsuskaitseala vaadeldavus, sealhulgas kaugvaadete 

säilimine ja silueti nähtavus; 

 kinnismälestise, muinsuskaitseala ja neid ümbritseva maa-ala kultuuriväärtuslike 

struktuurielementide säilimine ruumilises kontekstis. 

 Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on kinnismälestise kaitsevööndis keelatud: 

 ehitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine, muud mulla- ja kaevetööd ning 

maaparandustööd; 

 kinnismälestise vaadeldavuse sulgemine15 

Täiendavalt on maakonnaplaneeringus ära toodud väärtuslikud maastikud. 

                                                 
14

 Kultuurimälestiste riiklik register. http://register.muinas.ee/ 
15

 Muinsuskaitseseadus 
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2.5 Arengukavad ja strateegiad 

Kavandatav tegevus puudutab järgmisi strateegiadokumente: 

Riiklikud: 16 

 Eesti säästva arengu riiklik strateegia "Säästev Eesti 21" 

 Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 

 Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018 

 Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 

 Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 

 Üleriigiline planeering "Eesti 2030+" 

Maakondlikud:17 

 Maakondade arengustrateegiad 

 Maakondade planeeringud koos teemaplaneeringutega 

Kohalike omavalitsuste arengukavad ja üldplaneeringud18. 

                                                 
16

 Vabariigi Valitsuse kodulehekülg http://www.valitsus.ee/et/valitsus/arengukavad 
17

 Harju (http://harju.maavalitsus.ee), Lääne (http://www.lmv.ee) ja Pärnu 

(http://parnu.maavalitsus.ee/et) maavalitsuste kodulehed  
18

 Üldplaneering puudub Koonga vallal. 
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3 KESKKONNAMÕJU HINDAMISE SISU 

3.1 Alternatiivid 

Teemaplaneeringu algatamisega on määratud planeeringualana Tallinna ja Sindi 

vahelise ühenduse üldine suund, mis järgib olemasolevat 110 kV elektriliini trassi.19 

Trassivaliku ülesanne on olemasoleva koridori üldisi suundasid jälgides planeerida uus 

liin nii, et see avaldaks võimalikult väikest negatiivset mõju keskkonnale (sh inimesele). 

KSH algetapis on põhilahenduseks uue trassi kulgemine täpselt mööda olemasolevat 

elektriliini koridori. 

Kavandatavat tegevust võrreldakse 0-alternatiiviga, mis tähendab olemasoleva olukorra 

jätkumist. 

Üldpõhimõttena avaldab looduskeskkonnale kõige vähem survet uue liini ehitamine 

olemasoleva asemele kuna sealne loodus on vastavate oludega harjunud. 

Põhilahendus ei ole täies mahus rakendatav kuna laieneva trassikoridori sisse jääb 

elamuid, kaitstavaid alasid ja muid piirkondi, millele võimaliku olulise negatiivse mõju 

vältimiseks tuleb kaaluda olemasolevast koridorist väljumist. 

Programmi eelnõu avalikustamiseks on koostöös keskkonnaekspertgrupi liikmetega, 

omavalitsustega ning elanikega välja töötatud alternatiivlahendused. Neid saab näha 

programmiga koos olevalt eskiisilt. 

Kõige kriitilisemad kohad kõiki pooli rahuldava lahenduse leidmiseks on Riisipere ja 

Risti alevikud ning Lihula linn. 

TTÜ poolt tehtud uuringu20 alusel on maakaabli täies ulatuses rajamine üleliia kulukas 

ning osaliselt rajamine tehniliselt ebaotstarbekalt keeruline, mistõttu seda alternatiivina 

ei käsitleta. 

3.2 Mõju hindamise ulatus 

Mõju hindamise ulatus piirneb üldjuhul trassi koridori ulatusega 50 m mõlemale poole 

liini telge. Kui mõju ulatub kaugemale, käsitletakse seda olulise mõju piirini (ajutiste 

teede rajamisel ja metsa raiel kuni mõnisada meetrit, liini ilme maastikus). 

                                                 
19

 Harku-Sindi-Riia 330 kV liini alternatiivsete trasside valiku uuring. Ramboll Eesti AS. 2009. 
20

 Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin versus kaabelliin. Eksperthinnang. TTÜ. 2013. 
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3.3 Käsitletavad mõjud 

Kavandatava tegevuse poolt avalduv keskkonnamõju jaguneb kahte etappi, 

ehitusaegne mõju ja käitamisaegne mõju. 

3.3.1 Ehitusaegsed mõjud 

Uue liini pingeklassi tõusmise tõttu laieneb kaitsevöönd 50 meetrilt 80 meetrile (40 m 

mõlemale poole liini telge). Uue kaitsevööndi ulatuses mets raadatakse. Praeguste 

ohutustingimuste järgi võib kasvama jätta alla 4 m kõrgused puud. Kui oletada, et 

kavandatav liin kulgeb täies ulatuses mööda olemasolevat koridori, tuleks raiet teha 200 

hektaril. 

Liini rajamisega kaasneb maapinna tallamine ja müra, mis avaldavad mõju kaitstavatele 

loodusobjektidele (taimede tallamine, liikide häirimine, elupaikade hävitamine). 

Hindamise käigus antakse soovitused ka inimesele häiringute vähendamiseks (ehituse 

aeg). 

Kultuurimälestise puhul on oluline jälgida, et neid ehitamise käigus ei kahjustataks. 

Mõju hindamisel antakse ülevaade olemasoleva liini demonteerimisel (juhtmed, mastid 

ja vundamendid) tekkivatest jäätmetest ning uute rajamisel (pakendid, poolid jm) 

tekkivatest jäätmetest ja nende käitlemisest. 

Ehitamise käigus kasutatavad rasked masinad pressivad põldudel kokku viljakat mulda 

ning vundamentide rajamisel on oht lõhkuda drenaaži süsteem või ummistada lahtine 

maaparandussüsteem, mis avaldab mõju pinnavee äravoolusüsteemile. 

Surve alla satuvad kohalikud teed, mis ei ole mõeldud intensiivseks rasketehnika 

liikluseks. Varasemad kogemused näitavad, et suurem ehitustegevus võib ebasoodsates 

tingimustes (märg aastaaeg) selliseid teid oluliselt lõhkuda. Tööde ajal tõuseb 

liiklussagedus, ning esineb olukordi, kus ajutiselt liiklus suletakse. Viimase põhjustavad 

juhtmete vedu üle tee ja tehnikaga manööverdamine. Mõju hindamise käigus antakse 

soovitused kohaliku teekasutuse takistamisest tulenevate mõjude leevendamiseks. 

Põhivõrk on ülesse ehitatud ringtoite põhimõttel (ühe liini väljalülitumisel on igasse 

punkti ka alternatiivne toide). Lähtudes Tartu-Viljandi-Sindi elektriliini ehitamise 

kogemusest elektrikatkestuste kasvu ette näha ei ole. 

Tehnilistest tingimustest lähtuvalt võib juhtuda, et mõni mast plaanitakse veekogu 

kalda lähedale. Suuremate veekogude puhul seab piirangu ehituskeeluvöönd, 

kuivenduskraavidel sellist piirangut ei ole. Mastide ja (ajutiste) teede rajamine ning 

väiksemate vooluveekogude ületamine otse võib põhjustada nende ajutise tõkestamise, 

mis omakorda võib põhjustada kuivendussüsteemi toimes häireid. Tagajärjeks 

pinnaveerežiimi muutumine. 
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Mahajäävad trassikoridorid jäävad maaomaniku kätte. Ülesse võetud vundamentide 

augud täidetakse ning kaovad kaitsevööndis kehtivad piirangud. Lammutamisel tekkiv 

mõju (tehnikaga liikumine) on sarnane ehitamismõjuga. 

Liini ehitamise maksumus sõltub valdavalt nurgamastide hulgast ning pinnasest kuhu 

tuleb rajada vundament ja millel tuleb materjale transportida. Sotsiaalsetele, 

keskkonna- ja kultuuriväärtustele avalduva mõju kõrval arvestatakse ka erinevate 

variantide maksumuste erinevusega. 

Kokkuvõtlikult on ehitamise ajal järgmised mõjud mille olemust käsitletakse: 

Looduskeskkond 

 kaitsealustele lindudele (sh Natura alal) metsa raadamise tagajärjel 

kaitsevööndis ning tööde ajal tekkiva müra tõttu; 

 kaitstavatele metsaelupaikadele (valdavalt Natura alal) metsa raadamise 

tagajärjel kaitsevööndis 

 kaitstavale alustaimestikule (sh Natura alal) avalduv mõju trassi rajamise käigus 

alal liikemisel 

 jäätmete tekkimine ja nende käitlemine 

Sotsiaalkeskkond 

 müra liini rajamise käigus 

 võimalikud liikluspiirangud teedel 

 tööde ajal teede rikkumine 

Majanduskeskkond 

 põllumaa tallamisest (sh drenaaži lõhkumisest) tekkiv kahju põllumehele 

 tööde ajal teede rikkumine 

 liini maksumus sõltuvalt alternatiivi valikust 

 ehitustööde tõttu kannatavad ettevõtted (turismitalud) 

Kultuuriväärtuste kahjustamine. 

3.3.2 Käitamisaegsed mõjud 

Liini kaitsevööndis on majandustegevus ohutuse eesmärgil piiratud. Seetõttu muutub 

läbitavates maardlates maavara kaevandamise võimalus. Olulisim probleem on mastide 

ümbruses, kus kaevandamine võib ohtu seada masti püsivuse. Selge pole ka turba 

kaevandamisel tekkiva tolmu mõju liinile. 

MaaPS § 62 kohaselt tuleb maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse 

korraldamisel tagada keskkonnaregistris arvele võetud maavara kaevandamisväärsena 

säilimine ja juurdepääs maavaravarule. 



 

 

Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV 

elektriliini trassi asukoha määramine" keskkonnamõju strateegilise hindamine. 

Programm MAVES 

Tallinn, 25.oktoober.2013 25 

Metsa raie probleemiks on uue metsaserva tuulekartlikkus. Puud pole tugeva tuulega 

harjunud ja võib tekkida tuulemurdusid. Majandatava metsa omanikul väheneb selle ala 

võrra tulu. 

Uuel liinil on rohkem juhtmeid ning need on jaotunud vertikaalselt suuremale alale. See 

on potentsiaalseks ohuks (kaitsealustele) lindudele laskumisel ja tõusmisel (eriti 

veekogude juures). 

Hetkel pole selge, kas põldudele paigaldatakse tõmmitsatega või vabalt seisvad mastid. 

KSH käigus antakse ülevaade mõlema eelistest ja miinustest. 

Kõrgema pinge kasutuselevõtust lähtuvalt on esitatud kahtlusi liinist põhjustatud müra 

suurenemise osas. Mõju hindamise käigus antakse hinnang müra olulise levimise 

ulatusest.21 Käsitletakse ka elektrivälja ja magnetvälja vastavust nõuetele.22 

Kuigi liin läbib tõenäoliselt ka turbatootmisalasid, turbatolmu süttimises probleemi ei 

ole. Kui tolm peaks ladestuma isolaatorkettidele ja mingil põhjusel toimuma ülelöök, 

põleb tolm hetkega ja maapinnale midagi põlevat ei jõua. Probleem võib esineda, kui 

turbaväli läheb põlema mingil muul põhjusel ning tahm, tuhk ja suits saastavad 

isolaatorkette sedavõrd, et tekib isolatsiooni ülelöök ja liin lülitub välja. 

Kultuurimälestise puhul on oluline jälgida, et nende funktsioon ei saaks liini käitamise 

ajal oluliselt kahjustatud. 

Liinil on majanduslikult oluline mõju turismiettevõtetele, mille vahetus läheduses see 

rikub ilmet. Liini olemasolu ei mõjuta tootmist ega kauplemist. 

 

Inimesele avaldab mõju liini sobitumine maastikku. Ilmselgelt mõjub elektriliin 

looduslikus keskkonnas võõrkehana. 

Antakse ülevaade võimalikest käitamisaegsetest riskidest (liini purunemine, 

elektrikatkestused) 

Positiivseks mõjuks on üleriiklik varustuskindluse suurenemine (väiksem 

elektrikatkestuse oht) ning väiksem ülekandekadu (ülekande efektiivsus suureneb). 

Kavandatava tegevuse elluviimine on samm selle suunas, et üle Eesti on elektriühendus 

paremini tagatud ning saab toimida elektri vaba turg. Viimane annab tavakodanikule 

teoreetilise võimaluse valida soodsaim elektrimüüja rohkemate pakkujate seast. 

Kokkuvõtlikult on ehitamise ajal järgmised mõjud, olemust käsitletakse: 

                                                 
21

 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme 

mõõtmise meetodid. Sotsiaalministri määrus 04.03.2002 nr 42. 
22

 Mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega 

hoonetes, õpperuumides ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine. Sotsiaalministri 

määrus 21.02.2002 nr 38. 
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Looduskeskkond 

 Kaevandatavate maavarade vähenemine 

 äsja raadatud metsaservade võimalik kahjustumine tuulemurdude tõttu, 

metsaelupaikade vähenemine (sh Natura alal) 

 oht (kaitsealuste) lindude elule laskumisel ja tõusmisel 

Sotsiaalkeskkond 

 liini tõttu muutuvad vaated 

 elamualade lähedal raadatud metsa tõttu (maantee) müra leviku muutus 

 elektrivälja ja magnetvälja suurenemine 

 muutused inimeste igapäeva tegemistes (liinilähedaste traditsioonilise 

kogunemiskohtade kasutamise jätkamise võimalikkus) 

Majanduskeskkond 

 kaevandatavate maavarade vähenemine 

 äsja raadatud metsaservade võimalik kahjustumine tuulemurdude tõttu 

 kasutusest välja jääva põllumaa ning metsamaa hulk 

 muutunud vaate tõttu kannatada võivad ettevõtted (turismitalud) 

Kultuurimälestiste funktsiooni säilimine 

3.3.3 Mõju hindamise metoodika ja üldpõhimõtted 

Aruande üldine sisu lähtub KeHJS § 40-st. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamine põhineb Keskkonnaministeeriumi kodulehel 

üleval oleval juhendil „Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhend“23 täiendavalt 

lähtutakse Tõnis Põder’i poolt koostatud Keskkonnamõju hindamise juhendi24 

põhimõtetest. 

Hindamine on kaheetapiline. Esiteks selgitatakse alternatiivide mõju Natura 2000 

aladele.  

 

Natura hindamine: 

Metoodilise alusmaterjalina kasutatakse Juhiseid loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 

rakendamiseks Eestis”, koostaja Kaja Peterson, Säästva Eesti Instituut, Tallinn 200625 

                                                 
23

 Keskkonnaministeeriumi koduleht -> Valdkonnad -> Keskkonnakorraldus -> Keskkonnamõju 

strateegiline hindamine -> Uuringud ja juhendid. http://www.envir.ee/92040 
24

 http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=122930/KMHkasiraamat.pdf 

25 Juhend on leitav: http://www.seit.ee/failid/36.pdf  

http://www.seit.ee/failid/36.pdf
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ning “Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine”, 

Keskkonnaministeerium 200526 

Viiakse läbi Natura eelhindamine, vajadusel asjakohane hindamine. Hindamist juhib 

KSH juhtekspert, kellel on vastav kogemus27. Kavandatava tegevuse puhul on 

mastaapsus suur (liin läbib mitut Natura ala). Siiski hinnatakse iga Natura ala eraldi, 

mistõttu on see võrreldav mitme eraldi hindamisena. Natura hindamisse on kaasatud 

vastava ala eksperdid, linnualad – Mati Kose, loodusalad – Anneli Palo. Kõikidel 

puudutatud linnualadel (peatükk 2.4.12.4.1 Kaitseväärtuslike loodusobjektide loetelu) 

on Mati Kose teostanud vaatlusi. Juhul kui KSH käigus lisandub veel alasid teeb 

ornitoloog andmete puudumisel täiendavaid vaatlusi. Kõikidel puudutatud aladel teeb 

Anneli Palo vaatlused koha peal, mille põhjal otsustab ala esinduslikkuse ning võimaliku 

mõju üle. Täiendavalt kaasatakse vajadusel metsa ekspert Jüri Järvis, kes teeb vajadusel 

kohapealsed vaatlused. Natura hindamise lõppjäreldused on kvalitatiivsed – negatiivne 

mõju on oluline või mitteoluline. Olulise mõju minimeerimiseks püütakse leida 

leevendusmeetmeid (nt ehitamise aeg). Alternatiivid, mille negatiivne mõju on oluline 

ning mõju mitteolulisele tasemele leevendamise meetmed puuduvad, tunnistatakse 

teostamatuks ning jäävad järgmisest hindamisetapist välja. 

 

Natura hindamise edukalt läbinud alternatiivid 

KSH peamine eesmärk on leida optimaalseim lahendus kolme grupi vahel: 

1. Inimene ja kultuuriväärtused 

2. looduskeskkond 

3. majanduslik otstarbekus 

Eeltööna viiakse läbi kvantitatiivne hindamine, mille käigus selgitatakse need 

alternatiivid, mis on välistatud. Kvantitatiivse hindamise kriteeriumiks on vastavus 

õigusaktidele (looduskaitseseadus, veeseadus, müra normtasemed, elektromagnetvälja 

normtasemed jne). Täiendavaks seadusest mittetulenevaks tingimuseks on elumajade 

puudumine trassikoridoris (50 m mõlemale poole liini telge, kitsastes oludes 40 m 

mõlemale poole liini telge). 

Kvantitatiivse hindamise edukalt läbinud alternatiivid hinnatakse kvalitatiivselt (vaata 

sama peatükk „Alternatiivide võrdlemine“). Selgitatakse, millisel alternatiivil on väikseim 

negatiivne või suurim positiivne mõju. 

Hindamise põhimõtted on järgmised: 

                                                 
26

 Juhend on leitav: 

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=146587/Naturam6ju.pdf 
27

 Keila-Joa reoveepuhasti rekonstrueerimine keskkonnamõju hindamine. Maves AS. 2013. 

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=146587/Naturam6ju.pdf
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Inimesele on otseselt soodsaim, kui elektriliin kulgeb väljaspool asustust ja 

inimkasutatavaid alasid, kus see ei riku harjumuspärast vaadet. Näiteks metsad, 

liigniisked alad ja kaitsealad. 

Looduskeskkonna seisukohast on soodsaim, kui liin kulgeb mööda tehnogeenset ala, 

kus loodus on inimese poolt juba tugevasti muudetud. Täiendavalt kehtib põhimõte, et 

mida pehmem on pinnas, seda olulisem on mõju loodusele. Looduse seisukohast võiks 

liin kulgeda mööda põldusid, inimasutuse lähedasi alasid ning maanteede ja raudteede 

servasid väljaspool kaitstavaid alasid, rohelise võrgustiku tuumalasid ning 

kultuuriväärtusi. 

Majanduslikust otstarbekusest lähtudes peaks trass olema võimalikult sirge. Liini 

ehituse muudavad kallimaks trassile nurkade lisamine ning väga pehmel pinnasel ja 

juurdepääsuta kohtades ehitamine. Ehituse kallinemine mõjutab kaudselt inimest, kuna 

ehituse hind kajastub tarbijale esitataval elektriarvel põhivõrgu teenustasuna 

(ülekandetasu). 

Kõikidele olulistele negatiivsetele mõjudele pakutakse võimalusel välja 

leevendusmeetmed. 

Täiendavalt antakse ülevaade kavandatava tegevuse vastavusest planeeringutele ja 

arengukavadele. 

Hindamisse kaasatud ekspertgrupist teeb välivaatlusi: 

 Mati Kose - olulisemad lindude rändepiirkonnad, EELIS andmebaasi alusel mõju 

piirkonda jäävad kaitstavad linnud), 

 Anneli Palo – EELIS andmebaasi alusel mõju piirkonda jäävad kaitstavad 

taimeliigid 

 Karl Kupits koos planeeringut koostajatega Liisi Ventsel ja Mildred Liinat 

(arhitekt) – liini koridor terves ulatuses, kultuuriväärtused ning olustiku 

hindamine. 

Vajadusel teeb välitöid Jüri Järvis (mõju metsale) ning Ann Ideon (mõju 

sotsiaalkeskkonnale). 

Anne Karri’l välivaatlusi plaanitud pole. 

Sisetöödel kasutatakse Maa-ameti kaardiserveris olevaid teemakaarte ning EELIS 

andmebaasi. Andmete analüüsimiseks ja visualiseerimiseks kasutatakse 

kaardiprogramme AutoCAD, MapInfo ja ArcGIS. 

Risti alevikule on teostatud programmiga SoundPLAN müra mudeldus. 

Elering AS on teostanud analoogse liini müra mõõtmise, mille andmeid kasutatakse. 

Elektromagnetvälja osas kasutatakse olemasolevaid mõõtmisandmeid (WHO andmed 

ning Elektrikontrollikeskuse poolt teostatud mõõtmised). 
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Seoses looduskeskkonnale sobivaimale alternatiivile terava vastuseisuga Risti alevikus 

on Elering tellinud sotsiaal-psühholoogilise uuringu üksikisikute hoiakute ning kartuste 

selgitamiseks. 

Alternatiivide võrdlemisel kasutatakse järgmisi kriteeriume: 

 Majanduslik otstarbekus (liini pikkus) 

 Raadatava erametsa pind (pindala) 

 Raadatava riigimetsa pind (pindala) 

 Mõju maavarade kaevandamisele (hõlmatud aktiivsete varude pindala) 

 Mõju inimese elukeskkonnale (kaugus eluhoonest, trassikoridori alla jääv 

elamumaa pindala) 

 Vahetu mõju ööbimisvõimalusega turismiobjektile (trassikoridori lähedusse jääv 

turismiobjektide hulk) 

 Mõju pinnasele (loodusliku raba või soo läbimise pindala) 

 Mõju I ja II kaitsekategooria liigi elupaigale (lähtutakse mõju olulisusest) 

 Mõju III kaitsekategooria liigi elupaigale (lähtutakse mõju olulisusest) 

 Mõju muule kaitstavale loodusobjektile va kaitsealad (vääriselupaigad, 

kaitsekategooriata üksikobjektid, lähtutakse mõju olulisusest) 

 Mõju kaitsealadele (rahvuspark, loodus- ja maastikukaitseala, lähtutakse mõju 

olulisusest) 

 Mõju kultuuriväärtuse vaadeldavusele (lähtutakse mõju olulisusest) 

Kriteeriumid võivad tööprotsessis muutuda. 

Kavandataval tegevusel puudub oluline piiriülene mõju. 

 

Alternatiivide võrdlemise metoodika 

Eelistatud alternatiivide valimise metoodika sõltub erinevatel juhtudel kriteeriumite 

rohkusest. Käesoleva planeeringu iseärasuseks on piirkondlikud alternatiivsed 

lahendused (nt liini nihutamine ühe aleviku piires). Pole selliseid alternatiive, mis oleksid 

trassi läbivad (nt kaitsevööndi muutmine või terve trassi asukoha muutmine). See tingib 

asjaolu, et ühes kohas põhineb alternatiivide võrdlemine vähestel kriteeriumitel (nt kas 

mõju põllumaa kasutamisvõimaluste kitsenemisele on olulisem kui kaitsealal elupaikade 

vähenemisele). Selliste olukordade puhul on mõistlik leida eelistatum lahendus arutluse 

teel, mis tagab põhjenduste jälgitavuse. 

Juhul, kui kaks alternatiivi erinevad üksteisest mitme kriteeriumi järgi (nt mõju põllumaa 

kasutamisevõimaluste kitsendamisele, kaitsealal elupaikade vähenemine, mõju vaadete 
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avanemisele metsa raie tõttu, mõju kultuuriväärtuste säilimisele), on mõistlik kasutada 

paariti võrdlemise meetodit28. 

Selleks leitakse kriteeriumid, mille mõju alternatiivide vahel erineb. Kõik alternatiivid 

kaalutakse ühe kriteeriumi suhtes paari kaupa läbi. Negatiivsema mõjuga alternatiiv 

saab 0 punkti, positiivsem 1 punkti. Enim punkte saanud alternatiiv on eelistatuim. 

Võrdse mõju puhul antakse mõlemale alternatiivile 0,5 punkti. 

Näide: 

Mõju A 

    summa 

Alt 1 1 0  1 

Alt 2 0  0,5 0,5 

Alt 3  1 0,5 1,5 

Mõju B 

    summa 

Alt 1 1 1  2 

Alt 2 0  1 1 

Alt 3  0 0 0 

Summeerimine 

 mõju 

1 

mõju 

2 

mõju 

N 

summa 

Alt 1 1 2  3 

Alt 2 0,5 1  1,5 

Alt 3 1,5 0  1,5 

Eelistatuim on alternatiiv 1. 

                                                 
28

 Keskkonnamõju ja keskkonnariski hindamine. Käsiraamat. Tallinn 2005. (peatükk 2.10 

Alternatiivide võrdlemine). 

http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=122930/KMHkasiraamat.pdf 
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4 PUUDUTATUD ISIKUD JA ASUTUSED 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise seisukohast on järgmised isikud ja asutused: 

Arendaja:  

Elering AS, Priit Jürgenson, priit.jurgenson@elering.ee,  

 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldajad: 

Harju maavalitsus, Alan Rood alan.rood@mv.harju.ee, 6118789 

Lääne maavalitsus Liis Moor, Liis.Moor@]lmv.ee, 4725616 

Pärnu maavalitsus, Tiiu Pärn, tiiu.parn@mv.parnu.ee, 4479761 

 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja: 

Ramboll Eesti AS, Mildred Liinat mildred.liinat@ramboll.ee, 6988362 

 

KSH juhtekspert: 

Maves AS, Karl Kupits, karl@maves.ee, 5093437 

 

Järelevalvaja: 

Keskkonnaamet, Irma Pakkonen, irma.pakkonen@keskkonnaamet.ee, 6272109 

 

 

Puudutatud isikud on veel 

Eesti Keskkonnaühenduste Koda keskkonnaorganisatsioone ühendava 

katusorganisatsioonina 

Keskkonnaamet kaitsealade valitsejana 

Kohalikud omavalitsused, mida trass läbib 

Maa-amet 

Maanteeamet 

Maaomanikud, kelle maalt trass läbi läheb 

Muinsuskaitseamet 
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Põllumajandusamet 

Päästeamet 

Riigimetsa Majandamise Keskus 
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5 MÕJU HINDAMISE AJAKAVA 

Mõju hindamine kulgeb sünkroonselt teemaplaneeringutega. 

KSH ekspert käis koos planeerijaga trassi puudutavates valdades lähteseisukohtade 

tutvustamisel, kus selgusid peamised kohalikud küsimused. 

KSH programmi ja eskiislahenduse 1. arutelu toimuvad 2013. aasta märtsis. 

Augustis toimub planeeringu eskiislahenduse 2. Arutelu, millest võtab osa ka 

keskkonnaekspert ning esitab mõjuhindamise vahetulemusi. 

KSH aruanne ja teemaplaneering suunatakse 2014. aasta alguses kooskõlastusele. 

Aruande avalik arutelu toimub koos teemaplaneeringu avaliku aruteluga 2014 aasta 

kevadel. 

Planeeringuprotsessi jooksul toimuvad igakuised korralised töögrupi koosolekud. 

Töögruppi kuuluvad KSH juhtekspert, planeerija, elektriinsener, maavalitsuste esindajad. 

Vajadusel kaasatakse koosolekutele erialaeksperte. 
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6 EKSPERTGRUPI LIIKMED 

Ekspertgruppi kuuluvad: 

Karl Kupits juhtekspert, kvalifikatsioon vastab Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 34 lg 3 (Lisa 2), looduskeskkond 

tervikuna, mõju põllumajandusele, infrastruktuurile, taimestikule, jäätmed, 

vastavus õigusaktidele ja planeeringutele (sh Natura hindamine) 

Madis Osjamets geoloogia 

Madis Metsur pinnaveekogud 

Mati Kose ornitoloogia, looduskaitse ekspert (sh Natura hindamine) 

Jüri Järvis mets ja metsa elupaigad (sh Natura hindamine) 

Anneli Palo Natura loodusala elupaigatüübid, taimed (sh Natura hindamine) 

Ann Ideon sotsiaalse mõju ekspert 

Anne Karri majandusekspert 


