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1. SISSEJUHATUS 

Eesti ja Läti riikide vahelise 330 kV elektriülekandeliini rajamise vajadus on fikseeritud Eesti 

elektrimajanduse arengukavas aastani 20181 ja üleriigilises planeeringus Eesti 2030+2. 

Planeeritav elektriliin on üks suurimaid siseriiklikke infrastruktuuri projekte, mille  valmimisel 

paraneb oluliselt kogu Eesti elektrivarustuskindlus. Liini ehitamine võimaldab võrguga liituda 

uutel kohalikel elektritootjatel, sh  keskkonnasõbralikel elektritootjatel, ning seega hajutada 

Eesti-sisest energiatootmist. Samuti on uus elektriühendus oluline elektrituru arendamiseks Balti 

riikide ja Kesk-Euroopa ning Skandinaavia vahel. 

Elektriliini asukoht määratakse Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute (MP) 

teemaplaneeringutena (TP), sest planeeritav elektriliini trass kulgeb Pärnu ja Viljandi maakonna 

territooriumil. TP-de koostamise eesmärk on 330 kV pingega Kilingi-Nõmme – Riia elektri-

ülekandeliini trassi asukoha määramine Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahel lõigus Kilingi-

Nõmme – Eesti riigipiir. Planeeringuala on 330 kV õhuliini toimimiseks ja alajaamadega 

ühendamiseks vajalik maa-ala Pärnumaal Saarde vallas ja Viljandimaal Abja vallas. Elektriliini 

trassi koridori asukoht valitakse variantide võrdluse teel.  

Pärnu maavanem algatas 03.12.2013.a korraldusega nr 658 Pärnu maakonna planeeringut 

täpsustava TP „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine 

Pärnu maakonnas" koostamise ja selle KSH (vt KSH programmi Lisa 1).3 Vastav teade avaldati 

väljaandes Ametlikud Teadaanded 05.12.2013.a (vt KSH programmi Lisa 2). 

Viljandi maavanem algatas 04.12.2013.a korraldusega nr 1-1/2013/435 Viljandi maakonna 

planeeringut täpsustava TP „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2  330 kV õhuliini trassi koridori asukoha 

määramine Viljandi maakonnas" koostamise ja planeeringu KSH (vt KSH programmi Lisa 3).4 

Sellekohane teade avaldati väljaandes Ametlikud Teadaanded 08.01.2014.a (vt KSH programmi 

Lisa 4). 

Enne TP-de algatamist sõlmisid Elering AS (arendaja), Viljandi Maavalitsus ja Pärnu Maavalitsus 

TP-de koostamiseks koostöökokkuleppe. 

TP-de ja KSH koostamist korraldavad Pärnu Maavalitsus ja Viljandi Maavalitsus, kumbki oma 

maakonna piirides. Planeeringud koostatakse koostöös Elering AS-iga ning planeeritava elektriliini 

trassi koridori jäävate kohalike omavalitsuste, maaomanike, tehnovõrkude valdajate ning 

erinevate asutustega (Keskkonnaamet, Terviseamet, Maa-amet, Muinsuskaitseamet, Päästeamet, 

Maanteeamet, RMK jt), keda loetakse planeeringu koostamisel huvitatud või puudutatud 

osapoolteks.  

Pärnu ja Viljandi MP-de TP-d koostab ja KSH teostab Ramboll Eesti AS. TP-de kohta viiakse läbi 

ühine KSH, sest kavandatav tegevus on üks tervik ning seda ei saa ellu viia osade (maakondade) 

kaupa. 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS-e) § 40 lg 1 sätestab, 

et KSH aruanne on osa strateegilisest planeerimisdokumendist, seega ka nimetatud TP-dest.  

KSH eesmärk on (KeHJS § 2 lg 2): 

1) arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ning 

kehtestamisel; 

                                                
1 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehekülg: http://www.mkm.ee/public/ELMAK.pdf 

(vaadatud 11.03.2014) 
2 http://eesti2030.wordpress.com/ 
3 Pärnu Maavalitsuse kodulehekülg: https://parnu.maavalitsus.ee/documents/908048/7560705/K-Nomme-

Latielektriliiniplaneeringualag1.pdf (vaadatud 11.03.2014) 
4 Viljandi Maavalitsuse kodulehekülg: 

http://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/51847/Viljandi+maakonnaplaneeringu+teemaplaneering.pdf

/2ec3ac01-86cc-4907-b08d-898781048468?version=1.0 (vaadatud 11.03.2014) 

http://www.mkm.ee/public/ELMAK.pdf
https://parnu.maavalitsus.ee/documents/908048/7560705/K-Nomme-Latielektriliiniplaneeringualag1.pdf
https://parnu.maavalitsus.ee/documents/908048/7560705/K-Nomme-Latielektriliiniplaneeringualag1.pdf
http://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/51847/Viljandi+maakonnaplaneeringu+teemaplaneering.pdf/2ec3ac01-86cc-4907-b08d-898781048468?version=1.0
http://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/51847/Viljandi+maakonnaplaneeringu+teemaplaneering.pdf/2ec3ac01-86cc-4907-b08d-898781048468?version=1.0
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2) tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse; 

3) edendada säästvat arengut. 

Käesoleva KSH eesmärk on hinnata Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini rajamise ja 

käitamisega kaasneda võivaid negatiivseid ja positiivseid mõjusid keskkonnale ning anda 

soovitusi oluliste negatiivsete keskkonnamõjude vältimiseks ja leevendamiseks.  

TP-de ja KSH koostamise käigu ning dokumentidega saab tutvuda planeeringuportaalis, mis on 

kättesaadav Elering AS-i  kodulehel http://elering.ee/eesti-lati-kolmas-uhendus-uuringud-2/.   

Täiendavat infot TP-de ja KSH korraldamise kohta saab:  

- Pärnu Maavalitsuse planeeringute talituse juhatajalt Tiiu Pärnalt, tel 447 9761, e-post: 

tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee; 

- Viljandi Maavalitsuse planeeringutalituse juhatajalt Tiia Kallaselt, tel 433 0422, e-post:  

tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee. 

Hindamismetoodika kirjeldus vt KSH programmi ptk 6. 

Natura hindamise metoodika vt KSH programmi ptk 5.4.  

Planeeringu koostamise ja KSH läbiviimise ning menetlemise ajakava vt KSH programmi ptk 7. 

Avalikkuse kaasamise põhimõtted, sh planeeringu elluviimisega seotud mõjutatud või huvitatud 

asutused ja isikud ning ülevaade KSH programmi menetlemisest vt KSH programmi ptk 8.  

http://elering.ee/eesti-lati-kolmas-uhendus-uuringud-2/
mailto:tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee
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2. KOKKUVÕTE  

Kavandatav Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliin laiendab kogu Eesti elektrivarustuse 

tagamiseks olulist 330 kV elektrivõrku ning suurendab elektrienergia varustuskindlust Eestis, 

Lätis ja Läänemere piirkonnas. Uus 330 kV õhuliin likvideerib „pudelikaela“ Eesti-Läti piiril ning 

tõstab ülekandevõimsust. Samuti luuakse sellega transiitkoridor Estlink 2 (Eesti-Soome) ja 

NordBalt  (Rootsi-Leedu) ühenduste jaoks. Ülekandeliin võimaldab Eesti jt Balti riigid lülitada 

sünkroontööle Euroopa elektrivõrkudega ning vähendada Baltimaade energiasõltuvust Venemaa 

elektrisüsteemist, mistõttu on elektriliini ehitusel on oluline julgeolekupoliitiline tähendus. Õhuliin 

loob täiendavad võimalused uute elektritootjate, sh avamere tuuleparkide liitumiseks ja 

võimaldab energiatootmise hajutamist.   

Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute teemaplaneeringuga (TP) määratakse Kilingi-Nõmme – 

Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoht alates Tartu-Viljandi-Sindi 330 kV õhuliinist kuni 

Eesti-Läti piirini. TP ja KSH koostamist ja menetlust korraldavad Pärnu ja Viljandi Maavalitsused 

vastavalt planeerimisseaduses ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduses sätestatud korrale. Koostatav TP on aluseks kõrgepingeliini projekteerimisele ja 

ehitamisele.  

Planeeritav õhuliin saab alguse Tartu-Viljandi-Sindi 330 kV õhuliinile planeeritavast 330 kV 

jaotuspunktist või alajaamast Saarde vallas Pärnu maakonnas ning lõppeb Viljandi maakonnas 

Abja vallas Raamatu külas Eesti Vabariigi piiril, kust edasi kavandab trassikoridori kuni Riia TEC-2 

alajaamani Läti Vabariik. Mastide asukohad määratakse projekteerimise käigus arvestusega, et 

mastide vahekaugus on 400-450 m. Masti maksimaalne kõrgus on 45 m.  

Kõrgepingeliini TP koostatakse 80 m laiuse kaitsevööndiga (40 m kummalgi pool liini telge)  

joonobjekti – 330 kV õhuliini – kohta. Planeeringus käsitletakse trassikoridorina 100 m laiust ala, 

mille sees kulgeb õhuliin koos kaitsevööndiga. Pärast õhuliini rajamist tuleb maaomanikel järgida 

elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemise korda.  

Trassikoridori alternatiivide kavandamisel analüüsiti olemasolevat asustust ja hoonestuse 

funktsioone, olemasolevate õhuliinide paiknemist ning käsitlusala looduslikke tingimusi. Arvestati 

muinsuskaitsealuste kinnismälestiste, pärandkultuuriobjektide ja kaitstavate loodusobjektide 

paiknemise ning muude seadusest tulenevate piirangutega. Arvestati ka kehtestatud maakonna-, 

üld- ja detailplaneeringute lahendustega ning kohalike elanike ettepanekutega. Trassikoridori 

valik teostati alternatiivide võrdluse teel. Trassikoridori asukoha täpsustamiseks Eesti-Läti piiril 

tehti koostööd Läti-poolse trassiosa planeerijatega.  

Reaalse (tehnilise) alternatiivina ei ole arvestatud kavandatava kõrgepingeliini paigaldamist 

maakaablisse (kas osaliselt või täielikult), sest selle ehitus on tehniliselt keerukam, oluliselt 

kulukam ja eeldatavalt lühema tehnilise elueaga ning elektrikatkestustest tulenev negatiivne 

mõju on oluliselt suurem. Reaalseks ei ole loetud ka 0-alternatiivi ehk kavandatava tegevuse 

mitteelluviimist, sest sellel on Eesti elektrisüsteemi toimimisele oluline negatiivne mõju.  

Kirjeldatud on kavandatava tegevuse käsitlusalas (eeldatavas mõjualas) paiknevaid 

keskkonnaelemente, mida kavandatav tegevus võib mõjutada. Seejuures pöörati suuremat 

tähelepanu objektidele ja elementidele, mis asuvad käsitletavate trassivariantide trassikoridoris, 

selle vahetus läheduses või mida kavandatav õhuliin võib mõnel muul viisil mõjutada. 

KSH järeldused 

• Kilingi-Nõmme – Riia 330 kV õhuliini rajamise vajadus on määratletud üleriigilise 

planeeringuga „Eesti 2030+“. Kavandatav õhuliin on kooskõlas Eesti energiamajanduse 

arengut lähiaastatel kujundavate dokumentidega: „Energiamajanduse riiklik arengukava 

aastani 2020”, „Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020” ja „Eesti 
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elektrimajanduse arengukava aastani 2018”.5 Õhuliini kajastamine nendes dokumentides 

näitab, et tegemist on olulise riikliku/avaliku huviga suurendada varustuskindlust ja 

vähendada sõltuvust Venemaa elektrisüsteemist.  

• Pärnu ja Viljandi MP-d ja teised TP-d ning arengukavad kavandatavat 330 kV õhuliini ei 

käsitle, kuid kavandatav tegevus ei ole ka vastuolus Pärnu ja Viljandi maakondade 

kehtivate ja koostatavate planeeringute ning muude arengudokumentidega. Uued Pärnu 

ja Viljandi MP-d on koostamisel ning nendes võetakse muuhulgas arvesse ka käesoleva 

koostatava TP lahendust. Saarde ja Abja valdade ÜP-d ja arengukavad kavandatavat 

330 kV õhuliini ei käsitle, kuid kavandatav tegevus ei ole nende dokumentidega 

vastuolus.  

• Eesti Vabariik (Keskkonnaministeerium) ja Läti Vabariik (Environmental State Bureau) on 

jõudnud ühesugustele seisukohtadele, et kuna tegemist on Eesti ja Läti 

koostööprojektiga, siis ei ole tõenäoline, et kavandatav tegevus võiks kaasa tuua olulist 

negatiivset piiriülest keskkonnamõju naaberriigile. Kumbi riik ei soovi osaleda teise riigi 

menetlusprotsessis, kuid peavad vajalikuks vastastikust infovahetust kavandatava 

tegevuse osas, eriti piirilähedases trassilõigus (vt täpsemalt KSH programmi ptk 5.3). 

• Käesoleva KSH käigus läbi viidud Natura eelhindamise tulemustest järeldub, et 

kavandatava tegevuse elluviimine ei mõjuta käsitlusalal asuvaid Natura 2000 alasid ja 

mõju nende Natura-alade kaitse-eesmärkidele puudub. Seetõttu ei ole vajalik ka Natura 

asjakohase hindamise läbiviimine.  

• Kõik alternatiivsed trassivariandid valiti selliselt, et ohtu elanikele ja hoonetele ei ole ette 

näha (ühegi olemasoleva elamu 100 m raadiusega puhver ei ulatu trassikoridori piirini). 

Trassivariant KN-3 võib mõjutada Kilingi-Nõmme linna lääneossa planeeritud elamuala 

arendamist.  

• Metsamaal on kõrgepingeliini rajamise mõju liini kaitsevööndi ulatuses pöördumatu. Mõju 

olulisus konkreetsele maaomanikule sõltub metsa väärtusest ja sellest, kui suure osa 

metsa pindalast kaitsevöönd enda alla võtab. Konkreetsele erametsaomanikule on mõju 

eeldatavalt olulisem, kui riigimetsa valdajale (RMK-le), sest kokkuvõttes võtab ükskõik 

milline trassikoridor enda alla riigimetsast ainult tühise osa, kuid erametsast võib see 

moodustada olulise osa. Raadatud mets kompenseeritakse maaomanikule.  

• Pärast liini valmimist ja kõlvikute täpsustamist geodeetilise mõõdistamise käigus on 

soovitav liini kaitsevööndi ulatuses olev raadatud metsamaa ümber kvalifitseerida muuks 

maaks ning vastavalt sellele ümber vaadata ka erakinnistute maa maksustamishind.  

• Vähemal määral mõjutab liin põllumajandust (põllumajandusmaa kasutamist), sest 

kasutusest langeb välja ainult mastidealune maa, mis maaomanikule osaliselt 

kompenseeritakse. Ülejäänud liinikoridoris on senine maakasutus võimalik teatud 

piirangutega, mis ei ole olulised. Ehitusaegsed mõjud on töötsoonis mulla tallamine 

ehitusmasinate ja veokitega, mille tagajärjel halveneb mulla õhu- ja veevahetus, ning oht 

kahjustada maaparandussüsteeme.   

• Ehitustööd maanteede piirkonnas toovad endaga kaasa teede ajutisi sulgemisi ja 

liiklusseisakuid. Mida väiksema liiklussagedusega teed sulgeda tuleb, seda väiksem mõju 

piirkonna liiklusele, eriti põhimaanteedel liiklejatele. Sellest lähtuvalt on kõige väiksema 

mõjuga trassivariant KN-1. Siiski on võimalik tööd organiseerida selliselt, et 

liiklusseisakud oleksid minimaalsed, või vajadusel korraldada ümbersõit. Arvestades kogu 

liini ehituse ajalist kestvust on sellega seotud liikluse sulgemised väga ajutised.  

• Kohalike kruusakattega teede konstruktsioon ei ole tavaliselt mõeldud suuremaks 

raskeveokitega liiklemiseks. Raskete masinate ja mehhanismide liiklus kohalikel teedel 

                                                
5 Nimetatud energiamajanduse dokumendid koondatakse menetluses olevasse Eesti energiamajanduse 

arengukavasse aastani 2030 (ENMAK 2030+). ENMAK 2030+ eelnõu käsitleb ka Kilingi-Nõmme – Riia õhuliini 

rajamise vajadust.   
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võib nende seisukorda kohati oluliselt halvendada. Eriti lagunemisaltid on teed kevadisel 

sulaperioodil ja suurte sadude ajal, mistõttu võiks võimaluse korral sel ajal raskeid 

vedusid minimeerida.  

• Ehitusaegsete ajutiste teede säilitamise vajadus on soovitav läbi arutada kohaliku 

omavalitsuse ja maaomanikega, sest neid teid võib hiljem kasutada liini hooldustöödeks 

või vajadusel näiteks ka metsatulekahjude kustutamiseks 

• Piirkonna geoloogilist ehitust võib kõikide trassikoridoride ulatuses lugeda üldjuhul 

soodsaks, sest trassikoridoridesse jääb ehituse jaoks ebasobivaid pehmeid pinnaseid 

suhteliselt vähesel määral ning arvestades visangu pikkust, saab mastide paigaldamisel 

tõenäoliselt enamasti vältida ehitustöid pehmetes pinnastes ja liigniisketel aladel. 

Suhteliselt lauge lainjas maastik ei tohiks trassi kavandamist märkimisväärselt mõjutada. 

Reljeefi ning maastiku looduslikku ja esteetilist välimust silmas pidades peaks õhuliini 

välimus jääma võimalikult märkamatuks. 

• Piirkonna vooluveekogud ei ole takistuseks õhuliini rajamisele, kui arvestatakse veekaitse 

nõuetega ning veekogude ületamisel ja nende ehituskeeluvööndis tehakse ehitustöid 

erilise hoolikusega, vältides kallaste kahjustamist, erosiooniohtu ja reostuse sattumist 

veekogusse.  

• Lähtudes keskkonnaregistri andmetest ei jää kavandatud trassikoridoridesse või nende 

lähedusse allikaid. Kui trassikoridori geodeetilise mõõdistamise käigus avastatakse 

allikaid, siis tuleb tegevuse kavandamisel arvestada vastavate piirangutega.  

• Kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne piirkonna põhjaveetaseme muutmist. 

Ühegi kavandatava trassikoridori sisse ei jää puur- ega salvkaeve. Kui ehitustööd viiakse 

läbi nõuetekohaselt (sh välditakse ohtlike kemikaalide mahavalgumist), ei ole negatiivset 

mõju piirkonna põhjaveele ette näha. 

• Kohalikele turbamaardlatele negatiivne mõju puudub. Ehitusmaavarade varule ei ole 

mõju oluline, sest õhuliini ehitamiseks vajamineva materjali kogused on väikesed.  

• Mõjud looduslikele taimekooslustele (v.a metskooslused) on kavandatud trassikoridoride 

puhul suhteliselt minimaalsed, sest loodusliku taimkattega alasid esineb trassikoridoride 

piirkonnas vähe.  

• Mõjud imetajate faunale ei ole olulised ja avalduvad peamiselt ehitusaegsete ajutiste  

häiringute näol. Arvestades piirkonna suhtelist metsarikkust, ei põhjusta muutused 

metsamaastikus elupaikade kadu ega olulisi negatiivseid mõjusid ulukifaunale. Metsa 

raadamine ja liini rajamistööd põhjustavad negatiivseid mõjusid metsa- ja põõsastike 

linnustikule pesitsusperioodil. 

• Liinikoridoris kasvava metsa raadamisega viiakse see osa metsast pöördumatult välja 

majandusmetsa kategooriast. Seetõttu on põhjendatud, et ehitustegevus, sh raadamine, 

oleks läbi viidud elustikku maksimaalselt säästes. Kogu elustiku säilimise ja kaitse 

seisukohalt tuleks arendajal õhuliini ehitustööd kavandada selliselt, et metsa 

raadamistööd jääksid ajavahemikku septembrist kuni märtsi keskpaigani ning teostatakse 

võimalusel külmunud pinnasel.  

• Käsitlusala piirkonnas ei ole lindude kontsentreeritud massrände koridore, kuid esineb 

peamiselt haneliste (haned ja lagled) hajus ränne. Arvestades haneliste rändekõrgust, on 

kokkupõrgete risk suurem põllualadel ja soode läheduses paiknevatel trassilõikudel. 

Suured õhuliinid on suhteliselt hästi märgatavad ja lindude hukkumise risk on väike, kuid 

ettevaatuspõhimõttest lähtuvalt tuleks liinid nendes lõikudes tähistada linnupeletitega.  

• Kavandatav tegevus ei põhjusta olulisi negatiivseid mõjusid käsitlusalal asuvatele ja 

projekteeritavatele kaitsealadele. Kaitstavatele looma- ja linnuliikidele oluline negatiivne 

mõju puudub või see on välditav meetmete rakendamisega (linnupeletite paigaldamine 

trassilõikudele, mis ulatuvad kaitstava linnuliigi toitumisalale).  
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• Kõik trassivariandid läbivad olulisel määral rohevõrgustiku alasid, lõikudes rohekoridoride 

ja tugialadega. Metsaaladele rajatav lai siht ei ohusta suhteliselt loodusmaastikerikkas 

piirkonnas olulisel määral rohevõrgustiku sisulist funktsionaalsust. Trassikoridor ja liin ei 

ole valdavale osale liikidest oluliseks liikumistakistuseks ning liinialune võsa täidab teatud 

määral samuti rohekoridori funktsioone. Ükski trassivariant, sh TP avalikustamise käigus 

piirkonna maaomanikelt laekunud ettepanekute ja vastuväidete põhjal välja töötatud 

variant, ei too kaasa olulisi negatiivseid mõjusid rohevõrgustiku struktuurile ja 

funktsionaalsusele. 

• Arvestades trassikoridoride kaugust kultuurimälestistest ei ole ühelgi alternatiivil otsest 

ega kaudset negatiivset mõju piirkonna kinnismälestistele, samuti ei mõjutata nende 

kaitsevööndeid. Kavandatav tegevus ei mõjuta ka mälestisi ümbritsevat maastikku ega 

vaateid kaitsealustele objektidele või objektide juurest.  

• Kõikide trassivariantide mõju käsitlusala väärtuslikele maastikele on keskmiselt oluline. 

Suurima mõjuga on trassivariant KN-2. Trassivariantide KN-1 ja KN-3 negatiivsed mõjud 

on sellest väiksemad, neid omavahel võrreldes on vähem eelistatud trassivariant KN-3, 

mis lisaks väärtuslikele maastikele mõjutab visuaalselt rohkem ka ilusaid teelõike. 

• Ükski kavandatav trassivariant ei mõjuta vaateid käsitlusalal ÜP-ga määratud 

silmapaistvalt ilusat loodusvaadet pakkuvatest kohtadest, sest need jäävad 

trassikoridoridest piisavalt kaugele ega paikne ilusa vaate suunas. 

• Olulist negatiivset mõju piirkonna pärandkultuuriobjektidele ei ole ette näha. 

Trassikoridori KN-1 jääb üks põline talukoht (talu CXXVIII), kuid leevendusmeetmete 

rakendamisel on negatiivne mõju välditav. Samuti on negatiivne mõju leevendatav 

õhuliini lõikumisel Pärnu-Mõisaküla raudteetammiga.  

• Kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju piirkonna inimeste tervisele. Kõikide 

trassivariantide asukohad välistavad kõrgepingeliini poolt tekitatava elektromagnet-

kiirguse mõju elamutes ja õuealadel, kus inimesed pikaajaliselt viibivad. Lühiajaline 

viibimine liini kaitsevööndis ei ohusta inimeste tervist. Õhuliini ehitusperioodil võivad 

esineda mõningad häiringud (ehitusmasinate ja raskeveokite müra, ajutised 

liikluspiirangud, kohalike teede seisukorra halvenemine), kuid need on ajutise iseloomuga 

ja tööde asjakohase organiseerimisega on võimalik nende mõju viia miinimumini.  

• Koroonaefektist tulenevat öise müranormi ületamist liini kaitsevööndist väljaspool võib 

ette tulla niiske (uduvihmase) tuulevaikse ilmaga, kuid olemasolevate elamute 

õuealadeni ülenormatiivne müra ei ulatu. Tuuliste ja vihmaste ilmadega sumbub liini 

poolt tekitatav müra kaitsevööndi piiril looduslikku müratasemesse ja koroonaefekti 

tulemusel tekkiv müra ei ole eristatav. Kuiva ilmaga elektriliin müra ei tekita. 

• Esmane otsene mõju metsadele ja metsamajandusele on õhuliini trassikoridori jäävate 

metsade raadamine, mis tähendab seda, et edaspidi langevad need alad 

metsamajanduslikust kasutusest välja. Raadatava metsa väärtus kompenseeritakse 

metsaomanikele ühekordselt. Mõju erametsaomanikele on kõigi alternatiivide korral 

suurem ja olulisem kui riigimetsa valdajale, sest erametsade osakaal trassikoridorides on 

suurem. Ükskõik milline trassikoridor võtab enda alla riigimetsast ainult tühise osa, kuid 

konkreetse omaniku erametsast võib see moodustada olulise osa.  

• Teisene mõju metsamajandusele võib avalduda õhuliini kaitsevööndiga külgnevate uute 

metsaservade avatuse tõttu tuultele, mis võib põhjustada vähemalt esimesel 4-5 aastal 

täiendavat tuuleheidet ja tuulemurdu metsa servas. Tuulte poolt tekitatavate kahjustuste 

ulatus sõltub kasvukohatüübist, puistu koosseisust ja vanusest ning ka trassi rajamisele 

järgnevate aastate ilmastikust. Seetõttu on kahjustuste ulatust praktiliselt võimatu 

prognoosida, kuid need võivad mõjutada olulisel määral trassiäärsete metsade 

majandamist kõigi trassivariantide korral.  

• Planeeringulahenduse ja KSH aruande avaliku väljapaneku ajal esitatud vastuväited 

kavandatud trassikoridori asukoha suhtes ning ettepanekud trassikoridori muutmiseks 
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Saarde vallas Leipste külas analüüsiti läbi huvipoolte osavõtul TP avaliku arutelu ja 

täiendava koosoleku käigus. Kompromisslahendusena välja töötatud trassivariant ei too 

endaga kaasa olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale ja kultuuriväärtustele ega 

muuda selles osas KSH tulemusi. Maaomanike huvidest lähtuvalt on sotsiaal-majanduslik 

mõju positiivne, sest niipalju, kui õhuliini tehnilised asjaolud ja looduskeskkonnale 

avalduvad mõjud võimaldasid, võeti arvesse maaomanike soove, mis lähtusid valdavalt 

metsamajanduslikest aspektidest.   

KSH aruandes on esitatud negatiivse keskkonnamõju leevendusmeetmed ja soovitused projekti 

koostamiseks ja ehitustööde kavandamiseks. Meetmed ja soovitused on antud eraldi ehitus- ja 

käitamisperioodi kohta, tuues mõlemal juhul välja üldised ja kohaspetsiifilised meetmed.  

Keskkonnamõju hindamise tulemustest lähtuvalt ei ole kavandatud seiremeetmeid seoses õhuliini 

rajamise ja käitamisega.  

Eelkõige on oluline järgida keskkonnanõudeid liini ehitustööde käigus. Vastavalt keskkonnakaitse 

nõuetele ja KSH-le koostab ehitaja ehitusetappide/lõikude kaupa keskkonnahoiu plaani, milles 

määratakse vastavad tegevused, vastutajad ja tähtajad ning tehakse märkmeid plaani täitmise 

kohta. 

Soovitav on ehitusjärelevalve (tehnilise järelevalve) käigus teostada ka keskkonnanõuete 

täitmise regulaarset ülevaatust elektriliini valmivate lõikude kaupa. Seirearuanded tuleks esitada 

Keskkonnaametile ja Keskkonnainspektsioonile, et hoida neid kursis töö käiguga.  
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3. PLANEERINGU KOOSTAMISE JA KSH OSAPOOLED 

Kõrgepingeliini TP koostamise ja KSH osapooled vt Tabel 1.  

Tabel 1. Kõrgepingeliini TP koostamise ja KSH osapooled 

Osapool 
Asutus / 

institutsioon 
Kontaktisik Kontaktandmed 

Arendaja  Elering AS Illimar Vahtras, 

projektijuht 

Kadaka tee 42, 12915 Tallinn 

illimar.vahtras@elering.ee 

tel 715 1384 

TP 

koostamise 

algataja, 

koostamise 

korraldaja ja 

kehtestaja 

Pärnu 

Maavalitsus  

Tiiu Pärn, 

planeeringute talituse 

juhataja 

Akadeemia 2, 80088 Pärnu   

tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee 

tel 447 9761 

Viljandi 

Maavalitsus 

Tiia Kallas, 

planeeringutalituse 

juhataja 

Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi 

tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee 

tel 433 0422 

TP koostaja Ramboll Eesti AS Mildred Liinat, 

vanemarhitekt-

planeerija, projektijuht  

Laki 34, 12915 Tallinn 

mildred.liinat@ramboll.ee  

tel 698 8362 

TP järele-

valvaja 

Siseministeerium   Pikk 61, 15065 Tallinn 

info@siseministeerium.ee 

tel 612 5008 

KSH 

koostamise 

algataja ja 

koostamise 

korraldaja 

Pärnu 

Maavalitsus 

Tiiu Pärn, 

planeeringute talituse 

juhataja 

Akadeemia 2, 80088 Pärnu   

tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee 

tel 447 9761 

Viljandi 

Maavalitsus 

Tiia Kallas, 

planeeringutalituse 

juhataja 

Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi 

tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee 

tel 433 0422 

KSH läbiviija Ramboll Eesti AS  Eike Riis, 

vanemkonsultant, KSH 

juhtekspert 

Laki 34, 12915 Tallinn 

eike.riis@ramboll.ee  

tel 698 8352 

KSH järele-

valvaja 

 

Keskkonnaameti 

Pärnu-Viljandi 

regioon 

Toomas Kalda, 

keskkonnakorralduse 

spetsialist 

Roheline 64, 80010 Pärnu 

toomas.kalda@keskkonnaamet.ee 

tel 447 7383  

 

KSH juhtekspert on Ramboll Eesti AS-i vanemkonsultant Eike Riis, kes omab sellekohast õigust 

vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 34 

lõikele 3 (Lisa 1).   

KSH töörühma liikmed ja nende poolt hinnatavad valdkonnad:  

- Eike Riis (juhtekspert): asustus ja maakasutus, looduskeskkond (sh kaitstavad 

loodusobjektid ja Natura alad), kultuuriline keskkond (kultuurimälestised, 

miljööväärtuslikud alad, väärtuslikud maastikud, pärandkultuur), sotsiaalne keskkond;  

- Raimo Pajula, keskkonnaekspert – MSc geoökoloogia (TPedI): elusloodus (taimestik, 

loomastik, mets), kaitstavad loodusobjektid, Natura alad, vääriselupaigad, rohevõrgustik, 

asustus ja maakasutus; 

- Kersti Ritsberg, konsultant – BSc geoloogia (TÜ): geoloogia, hüdrogeoloogia, pinna- ja 

põhjavesi, maardlad, maaparandussüsteemid, asustus ja maakasutus; 

mailto:illimar.vahtras@elering.ee
mailto:tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee
mailto:tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee
mailto:info@siseministeerium.ee
mailto:tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee
mailto:tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee


„Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2  330 kV õhuliini trassi koridori asukoha määramine“ 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne 

14 / 87 

- Kristiina Ehapalu, keskkonnaspetsialist – MSc keskkonnatehnoloogia (TÜ), EMÜ 

keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia doktoriõpe: inimese tervis (müra, elektrivälja ja 

magnetvälja suurenemine), kaardid-skeemid;  

- Hendrik Puhkim, keskkonnaekspert – MSc geograafia (Joseph Fourier’ Ülikool): taristu, 

liikluspiirangud, teede seisukord; 

- Andrus Oitsalu, vaneminsener – MSc, elektroenergeetika (TTÜ): majanduslikud mõjud.  

Vajadusel konsulteeriti töö käigus ka teiste ekspertidega.  
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4. ÜLEVAADE AVALIKKUSE KAASAMISEST JA KSH 

ARUANDE MENETLEMISEST  

Asutused ja isikud, keda kõrgepingeliini TP alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada 

või kellel võib olla põhjendatud huvi selle TP vastu, vt KSH programmi (Lisa 1) ptk 8.1. 

Ülevaade KSH programmi avalikustamisest ja selle tulemustest vt KSH programmi (Lisa 1) 

ptk 8.4. Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon kiitis KSH programmi heaks 16.07.2014.a kirjaga 

nr PV 6-8/14/14382-2 (Lisa 2). 

Planeeringu eskiislahendusega oli võimalik tutvuda alates 23.06.2014 planeeringu veebilehel 

http://elering.ee/eesti-lati-kolmas-uhendus-uuringud-2/. Eskiisi avalikud arutelud Saarde ja Abja 

valdades toimusid 01.07.2014. Täpsem ülevaade eskiisi avalikustamise kohta vt planeeringu 

menetlusdokumentides.  

Seisukohad KSH aruande eelnõule 

Koos planeeringulahenduse esitamisega kooskõlastamiseks esitati seisukoha saamiseks ka KSH 

aruande eelnõu. Kooskõlastavatest asutustest esitas oma tähelepanekud KSH aruande 

täpsustamiseks Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon (08.10.2014 kiri nr PV 6-5/14/19787-3; 

vt TP kooskõlastusmaterjalid).  

Keskkonnaamet juhtis tähelepanu, et ptk-s 12.1 tuleb täpsustada veekogude kaldaalade 

vööndites kavandatavale tegevusele esitatavaid nõudeid (metsamaal laieneb ehituskeeluvöönd 

piiranguvööndi piirini, mistõttu peab veekogude ületamisel vältima kallaste kahjustamist 

piiranguvööndi ulatuses ning vältima erosiooniohu teket; veekaitsevööndis on keelatud puu- ja 

põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta, välja arvatud raie maaparandussüsteemi 

eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel).   

Keskkonnaamet soovitas ka kaaluda metsamaal trassikoridori raadamisele ajalise piirangu 

kehtestamist ajavahemikus 15.03-31.08. Ajalise piirangu pikendamine on vajalik kogu elustiku 

liigse häirimise ja kahjustamise leevendamiseks. Vastava analüüsiga on täiendatud aruande 

peatükki 10.3.4. 

Keskkonnaameti mõlema märkusega on arvestatud ning KSH aruande ptk 12.1 ja 12.2 ja 

aruande kokkuvõtet (ptk 2) on vastavalt täpsustatud.  

Ülevaade KSH aruande avalikustamise tulemustest 

Pärnu ja Viljandi MV-d teavitasid TP planeeringulahenduse ja KSH aruande eelnõu avaliku 

väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest. Avalikustamisest teavitamise menetlusdokumendid 

(teavitamise kirjad, kuulutused jms) esitavad maavalitsused Keskkonnaametile menetluse 

läbiviimise nõuetekohasuse kontrollimiseks koos käesoleva KSH aruandega (neid KSH aruandele 

ei lisata).  

Planeeringulahenduse ja KSH aruandega oli võimalik tutvuda 27.11.2014 kuni 05.01.2015: 

- planeeringuportaalis: http://elering.ee/eesti-lati-kolmas-uhendus-uuringud-2/; 

- paberkandjal maavalitsustes ning Abja ja Saarde vallavalitsustes tööpäevadel.  

Planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta sai esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja 

küsimusi TP ja KSH koostamise korraldajatele: 

- Pärnu Maavalitsus: Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu; e-post: info@parnu.maavalitsus.ee; 

- Viljandi Maavalitsus: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi; e-post: 

info@viljandi.maavalitsus.ee. 

Pärnu maakonda (Saarde valda) jääva trassilõigu kohta laekus maaomanikelt viis ettepanekut ja 

vastuväidet. Viljandi maakonda (Abja valda) jääva trassilõigu kohta kirjalikke arvamusi ei 

http://elering.ee/eesti-lati-kolmas-uhendus-uuringud-2/
http://elering.ee/eesti-lati-kolmas-uhendus-uuringud-2/
mailto:info@parnu.maavalitsus.ee
mailto:info@viljandi.maavalitsus.ee
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laekunud. Maanteeameti ettepanek puudutas kogu kavandatud trassi. Avaliku väljapaneku ja 

avalike arutelude käigus esitatud arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid analüüsiti 

maavalitsuste, Eleringi ning TP ja KSH koostajate ühisel töönõupidamisel ning konsulteeriti 

Keskkonnaameti ja Maa-ametiga. Vastavalt sellele on täiendatud KSH aruannet. Kirjalikult 

laekunud arvamustele ja ettepanekutele vastasid maavalitsused kirjalikult. Ülevaade esitatud 

ettepanekutest ja vastuväidetest vt Tabel 2. Laekunud kirjad ja vastused neile on lisatud KSH 

aruandele (Lisa 3). 

Planeeringulahenduse tutvustamine ja KSH aruande avalik arutelu toimus:  

- 10.02.2015 algusega kell 12.00 Abja vallamajas (Abja vald); 

- 10.02.2015 algusega kell 15.00 Kilingi-Nõmme kultuurimajas (Saarde vald). 

Mõlemal arutelul käsitleti planeeritavat trassi kogu ulatuses. Avalikel aruteludel osalejad 

registreeriti ja koostati koosolekute protokollid (Lisa 6 ja Lisa 7). 

Ülevaade avalike arutelude tulemustest  

Abja vallas toimunud avalikul arutelul ei osalenud ühtegi piirkonna maaomanikku ja kohalikku 

elanikku või ametiasutuste ja muude huvipoolte esindajat. Kohalolijatel ei olnud ettepanekuid ega 

vastuväiteid planeeringulahenduse ja KSH aruande osas.  

Saarde vallas oli osavõtt avalikust arutelust rahvarohke ja aktiivne. Kohal oli valdav osa 

maaomanikest, keda trassikoridori asukoht puudutab ja kes avaliku väljapaneku ajal olid 

esitanud omapoolsed ettepanekud ja vastuväited vastuvõetud planeeringulahenduse kohta. 

Kohalolijail KSH tulemuste ja KSH aruande kohta ettepanekuid ja vastuväiteid ei olnud. KSH 

tulemusi puudutavatele küsimustele vastas KSH juhtekspert avaliku autuelu käigus ning see on 

kajastatud avaliku arutelu protokollis (vt Lisa 7).  

Avaliku väljapaneku ajal esitatud vastuväited kavandatud trassikoridori asukoha suhtes ning 

ettepanekud trassikoridori muutmiseks Saarde vallas Leipste külas analüüsiti läbi huvipoolte 

osavõtul 10.02.2015 toimunud TP avaliku arutelu ja 18.02.2015 toimunud täiendava koosoleku 

käigus, mille tulemusena pandi paika trassikoridori lõplik variant (vt Lisa 8).  
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Tabel 2. TP ja KSH avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamused, ettepanekud ja vastuväited ning KSH eksperdi kommentaar neile  

Esitaja, kirja 

kuupäev ja 

number 

Arvamuse, ettepaneku või vastuväite 

sisu kokkuvõte 
Eksperdi kommentaar arvestamise või mittearvestamise kohta 

Maanteeamet, 

26.11.14 nr 

15-4/14-

00241/595 

Käsitlemist vajab ajutiste teede mõju  

riigimaanteedele: 

- ei ole märgitud, et õhuliini ehitamise 

ajaks rajatakse ajutisi teid ka 

riigimaanteelt ehitusalale ning samuti ei 

ole märgitud, et neid ei rajata; 

- juhul, kui ajutised teed rajatakse, tuleb 

prognoosida ka võimalik ristumine 

riigimaanteega, võimalikud 

liikluskorralduslikud ja liiklusohutust 

tõstvad meetmed ning üldmõju 

riigimaantee seisukorrale. 

Arvestatud osaliselt. Maakonna TP-ga ei määrata ehitusaegsete ajutiste teede asukohti. 

Sisuliselt on tegemist ehitustööde organiseerimise valdkonnaga. Seetõttu ei ole ajutiste 

teede mõju hindamine riigimaanteedele käesolevas staadiumis võimalik. KSH eksperdi 

ettepanekul on TP teksti ptk 3.3 Õhuliini projekteerimise ja rajamise põhimõtted ning 

tingimused lisatud täiendav tingimus: õhuliini ehitamiseks vajalike ajutiste teede 

riigimaanteedelt mahasõitude asukohad ja konstruktsioonid kooskõlastada enne ajutise 

tee rajamist Maanteeametiga.  

Ain Saar 

(Väljaotsa 

kinnistu), 

17.12.2014 

Ettepanek nihutada trassikoridor ida 

suunas vastavalt lisatud asendiplaanile. 

Muudatusega säilib kinnistu kasutatavus 

pärast liini valmimist ja mõjud 

elukeskkonnale oleks minimaalsed. 

Ettepanekuid on arvestatud osaliselt ja mitte sellises ulatuses, nagu on soovitud. 

Looduskaitselistest väärtustest tulenevalt on vaja rabamets säilitada. Looduskaitselisi 

piiranguid seavad ka I kaitsekategooria liikide (väike-konnakotkas ja rabapüü) 

toitumisalad ja elupaigad Möksi rabas. Trassikoridori nihutamine tooks endaga kaasa 

trassikoridori sattumise turbamaardla piiridesse nii Väljaotsa kui ka Kivimurru kinnistute, 

samuti kinnistutega piirnevatel aladel. Rabas ehitamine on väga kallis. Turbases pinnases 

ehitamine toob endaga kaasa ka täiendavad negatiivsed keskkonnamõjud – tallamisega 

seotud mõjud rabas on oluliselt suuremad võrreldes töötamisega mineraalmaal. Samuti 

seaks õhuliin piirangud maardla kasutamisele tulevikus, sest maavara väljamine õhuliini 

trassikoridoris on seotud täiendavate ohutusnõuetega, mis teeb selle märkimisväärselt 

keerulisemaks ja ühtlasi kulukamaks. 

Avaliku arutelu (vt Lisa 7, avaliku arutelu protokoll) ja sellele järgnenud 18.02.2015 

toimunud koosoleku (vt Lisa 8) tulemusena on leitud trassikoridori lahendus, mis arvestab 

maaomanike soovidega niipalju, kui õhuliini tehnilised asjaolud ja looduskeskkonnale 

avalduvad mõjud võimaldasid.  

Helve Voll 

(Kivimurru 

kinnistu), 

22.12.2014 

Ettepanek nihutada Kivimurru kinnistul 

(71102:002:0088) trassikoridor ida 

suunas vastavalt lisatud asendiplaanile. 

Muudatusega säilib kinnistu kasutatavus 

pärast liini valmimist, mõjud elu- ja 

majanduskeskkonnale oleks minimaalsed. 

Leipste küla Ettepanek nihutada trassi ida poole Arvestatud. Trassikoridor on nihutatud Matsu kinnistult välja riigimaale. Maavalitsus 
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Esitaja, kirja 

kuupäev ja 

number 

Arvamuse, ettepaneku või vastuväite 

sisu kokkuvõte 
Eksperdi kommentaar arvestamise või mittearvestamise kohta 

maaomanikud, 

suuline 

ettepanek 

esitatud 

08.12.2015 

koosolekul 

Saarde 

Vallavalitsuses 

(Möksi raba poole).  saadab RMK-le vastava teavituse.  

Õhuliini asukoht (trassikoridori telg) jääb selle nihutamisega väljapoole Möksi maardla 

piiri. Maardla servas turbakaevandamist ei kavandata, sest turbakiht on seal väga õhuke, 

mistõttu liini kaitsevööndi ulatumine maardla servale maardlat ei mõjuta. Tegemist on 

turbatootmisalaga külgneva alaga, mis on juba mõjutatud ning õhuliini rajamine 

täiendavat olulist mõju rabas elutsevatele liikidele, sh kaitsealustele, ei avalda.  

Maido Kaljur 

(Kabuli 

kinnistu), 

04.01.2015 

Ei ole nõus trassikoridori valikuga. 

Vastuväite esitaja väidab, et liini 

lähedusse jäävate elamute arv on valesti 

määratud ning pole arvestatud kompaktse 

asustusega alaga. Samuti nõuab ta 

õhuliini vähemalt 500 m kaugusele oma 

elamust, väites, et lähemal mõjutab see 

nende perekonna tervist.  

Ei arvestata. Ettepanekut, nihutada liin Kabuli kinnistu elamust 500 m kaugusele 

arvestada ei saa, sest sellisel juhul nihkuks liin põhja pool asuvatele elamutele liialt 

lähedale. Liini asukohavalikul on arvestatud võrdsuse põhimõtet ja praegune liini asukoht 

on võrdsel kaugusel Kabuli ja Piiri talu elamutest. Vastuväite esitajale on selgitatud liini 

lähedusse jäävate elamutega arvestamise põhimõtteid.  

Saarde valla ÜP-ga ei kavandata tiheasustusala laiendamist ega uute elamualade 

arendamist Kilingi-Nõmme – Kiisa tee ääres.  

Kavandatava Kilingi-Nõmme – Riia 330 kV õhuliini elektromagnetvälja võimaliku mõju 

olulisust on käsitletud KSH aruande ptk-s 10.5.2. Mõju inimese tervisele. Hinnangu 

andmisel on lähtutud kehtivatest normidest ja mitmetest, sh Maailma 

Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt tunnustatud uuringutest. Õhuliini trass on valitud 

selliselt, et inimeste elukeskkonnas (elamutes ja õuealadel, kus inimesed pikaajaliselt 

viibivad) ei ületa see kehtestatud piirväärtusi. Ühegi alternatiivi puhul, välja arvatud kaks 

elamut alternatiivi KN-1 alguses, ei paikne elamud koos 100 m puhvriga liini 

kaitsevööndis. Nimetatud kahe elamu puhul ei ulatu trassikoridori KN-1 serv õuealani ning 

kaugus kavandatava trassivariandi teljest kuni õuealani on ligi 100 m. Valdav osa 

trasskoridoridele lähimatest elamutest jääb mitmesaja meetri kaugusele. Sellisel kaugusel 

jäävad elektri- ja magnetväljade tugevuse näitajad lubatud piiridesse, mistõttu negatiivset 

mõju inimese tervisele ei kaasne. 

Terviseameti Lõuna ja Lääne talitused on tutvunud Pärnu ja Viljandi maakonna 

planeeringu teemaplaneeringute „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori 

määramine“ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega ega esita täiendavaid 

märkusi, vastuväiteid või eritingimusi.  
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Esitaja, kirja 

kuupäev ja 

number 

Arvamuse, ettepaneku või vastuväite 

sisu kokkuvõte 
Eksperdi kommentaar arvestamise või mittearvestamise kohta 

Rutt Üpraus 

(Allikukivi 

5/7), 

05.01.2015 

Ei ole nõus Allikukivi 5/76 aadressil asuvat 

kinnistut puudutavas osas nii planeeritud 

trassikoridoriga ega eriti veel alternatiivse 

trassikoridoriga.  

Ei ole võimalik arvestada. Trassikoridori KN-1 näol on tegemist trassikoridori 

alternatiividest parima trassikoridori asukohaga. Väljavalitud trassikoridor on vaidlusaluses 

piirkonnas pandud olemasolevate elektriliinide kõrvale nii, et olemasolevate elektriliinide ja 

uue 330 kV õhuliini kaitsevööndid kattuvad, mis on maaomaniku jaoks väikseima 

võimaliku mõjuga.  

Tulenevalt planeeritava 330 kV õhuliini tehnilistest parameetritest on võimalik nihutada 

Vanamõisa tee 5 kinnistul oleva nurgamasti asukohta 14 m võrra Kivikangru kinnistu 

poole, mille tulemusena jääks nurgamast kahe kinnistu piirile. Rohkem nihutada ei ole 

mõistlik, sest nurgamastide vahe jääks liiga lühikeseks.  

Avaliku arutelu käigus saadud planeerijapoolsete täiendavate selgituste alusel võttis Rutt 

Üpraus oma vastuväite tagasi ja nõustus trassikoridori planeeritud asukohaga (vt Lisa 7, 

avaliku arutelu protokoll).  

 

                                                
6 Maa-ameti maainfo kaardirakenduse andmetel ja Saarde Vallavalitsuse maanõuniku Martti Roodeni kinnitusel on tegemist Vanamõisa tee 5 ja Vanamõisa tee 7 

kinnistutega 
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5. KAVANDATAV TEGEVUS 

5.1. Kavandatava tegevuse eesmärk ja vajadus  

Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliin suurendab elektrienergia varustuskindlust Eestis, Lätis 

ja Läänemere piirkonnas. Kavandatav õhuliin laiendab koos Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV liiniga 

kogu Eesti elektrivarustuse tagamiseks olulist 330 kV elektrivõrku ning moodustab Eesti 

elektrimajanduse arengukavas ette nähtud Eesti-Läti uue 330 kV elektriühenduse. 

Elektriliini ehitusel on oluline julgeolekupoliitiline tähendus Eestile ja teistele Baltimaadele – 

ülekandeliini olemasolu on tehniliseks eeltingimuseks, et võimaldada Eesti koos teiste Balti 

riikidega lülitada sünkroontööle Euroopa elektrivõrkudega ning vähendada Baltimaade 

energiasõltuvust Venemaa elektrisüsteemist.  

Uus 330 kV õhuliin likvideerib „pudelikaela“ Eesti-Läti piiril ning tõstab ülekandevõimsust 

500-600 MW võrra. Samuti loob kavandatav õhuliin transiitkoridori Estlink 2 (Eesti-Soome) ja 

NordBalt  (Rootsi-Leedu) ühenduste jaoks, vähendades sellega Baltimaade energiasõltuvust 

Venemaast.  

Lisaks sellele suurendab õhuliin kogu Eesti mandriosa, eriti Lääne-Eesti piirkonna elektrienergia 

varustuskindlust, loob täiendavad võimalused liitumiseks uutele kohalikele elektritootjatele Eestis 

ja Lätis ja võimaldab energiatootmise hajutamist. Õhuliini olemasolu on eeltingimuseks uute 

avamere tuuleparkide rajamiseks Eestis ja Lätis ning tõstab konkurentsivõimet Balti- ja 

Põhjamaade ning Kesk-Euroopa elektriturul.  

Koostatav TP on aluseks kõrgepingeliini projekteerimisele ja ehitamisele.  

5.2. Kavandatava tegevuse kirjeldus 

Planeeringuga määratakse Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassi koridori asukoht 

alates Tartu-Viljandi-Sindi 330 kV õhuliinist kuni Eesti-Läti piirini.  

Tegemist on kahte kohalikku omavalitsust läbiva joonehitisega, seetõttu määratakse õhuliini 

asukoht Pärnu ja Viljandi maakondade TP-dega ning planeeringu koostamisel lähtutakse 

planeerimisseaduse § 291 erisustest. Elektriliini trassi koridori asukoht valitakse variantide 

võrdluse teel.  

Planeeritav õhuliin saab alguse Tartu-Viljandi-Sindi 330 kV õhuliinile planeeritavast 330 kV 

jaotuspunktist Saarde vallas Pärnu maakonnas ning lõppeb Viljandi maakonnas Abja vallas 

Raamatu külas Eesti Vabariigi piiril, kust edasi kavandab trassikoridori kuni Riia TEC-2 alajaamani 

Läti Vabariik. Planeeritav Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliin on üheahelaline, st mastidel 

on üks 330 kV ahel.  

Kõrgepingeliini TP koostatakse 80 m laiuse kaitsevööndiga (40 m kummalgi pool liini telge)7 

joonobjekti – 330 kV õhuliini – kohta (Joonis 3). Planeeringus käsitletakse trassikoridorina 100 m 

laiust ala, mille sees kulgeb õhuliin koos kaitsevööndiga. TP-ga nähakse ette trassikoridor, mis on 

kaitsevööndist 20 m laiem. Kaitsevööndist laiema trassikoridori kavandamise eesmärk on tagada 

tegevusvabadus projekteerimisel juhuks, kui mingil põhjusel (nt reljeefist lähtuvalt) selgub, et 

liini ei ole võimalik projekteerida ettenähtud telje järgi. Kohtades, kus olud (hoonete asukoht, liini 

paiknemine maantee ääres vms) ei võimalda projekteerimise käigus liini nihutamist, on 

trassikoridor kaitsevööndiga sama lai (kitsendatud olud).  

                                                
7 Õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad 

mõttelised vertikaaltasandid. Allikas: Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 26.03.2007 nr 19: 

Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord; vt Elektrooniline Riigi Teataja: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12962378 
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Projekteerimisjärgselt kaob trassikoridori otstarve. Liin ehitamisel ja käitamisel lähtutakse 

kaitsevööndist. Sõltumata TP-s ette nähtud trassikoridori laiusest kehtib pärast liini 

valmisehitamist 80 m laiune kaitsevöönd, milles rakendatakse tegevuspiiranguid (vt ptk 5.4). 

Ülejäänud alal võib jätkata tavapärase tegevusega.  

Alternatiivsete trassikoridoride paiknemine vt Joonis 2 ja TP analüüsijoonis. Alternatiivsete 

trassikoridoride pikkused on esitatud ptk-s 5.3.2.  

Mastide asukohad määratakse projekteerimise käigus arvestusega, et mastide vahekaugus on 

400-450 m. Masti maksimaalne kõrgus on 45 m (vt Joonis 1). See on tingitud asjaolust, et 

kõrgemate rajatiste kavandamisel rakenduvad lennundusega seotud reeglid.8 

 

Joonis 1. Erineva pingega liinide (nurga)mastide mastaabid 

Vajadusel nähakse ette Eesti Energia AS-i ettevõtete ja teiste võrguvaldajate olemasolevate 

liinide, kommunikatsioonide, rajatiste ümbertõstmiseks vajalikud trassid/maa-alad.  

Ressursivajadus tuleneb eelkõige trassivariandi pikkusest, kurvilisusest ja mastide arvust, mis 

otseselt mõjutab materjalikulu. Üldjuhul kasutatakse vundamentide ehitusel tagasitäiteks 

kohapeal olemasolevat mineraalpinnast (mahukaaluga vähemalt 17 kN/m3) ja tagasitäidet juurde 

vedada ei ole vaja. Tagasitäiteks ei tohi kasutada turvast, kände ja teisi orgaanilisi aineid 

sisaldavaid pinnaseid. Juhul, kui nurgamasti asukohas ei ole sobivat materjali, tuleb asendada ca 

500 m3 pinnast.  

Olulisim füüsiline muutus, mis kaasneb kavandatava tegevusega, on metsa raadamine õhuliini 

kaitsevööndis (40 m laiuselt liini teljest kummalegi poole). Sellel alal ei ole tulevikus metsa 

kasvatamine võimalik (v.a kuni 4 m kõrgused puud). Põllumaa kasutamist õhuliin oluliselt ei 

mõjuta (v.a mastide alune maa, mis läheb põllumajanduslikust kasutusest välja).  

330 kV liini nurga- ja kandemastid on valmistatud metallsõrestikust ning need rajatakse 

vundamentidele. Nurgamast on vabaltseisev ja võtab enda alla ca 12 x 12 m suuruse maa-ala. 

Kandemastid võivad olla tõmmitsatega või vabaltseisvad. Tõmmitsatega kandemast võtab enda 

alla kuni 20 x 20 m suuruse maa-ala, vabaltseisev kandemast 8 x 8 m suuruse maa-ala. 

Nurgamastide vahele kavandatakse reeglina tõmmitsatega kandemastid, sest need on vähem 

silmatorkavad ja häirivad maastikupilti vähem. Maaomaniku põhjendatud soovil (nt vabaltseisev 

kandemast põllul viib väiksema maa-ala põllumajanduslikust kasutusest välja) paigaldatakse 

vabaltseisev kandemast.  

                                                
8 Lennundusseadus; Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014006 
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Horisontaalse paigutuse korral on juhtmete vahekaugus mastidel 8,2 m. Nn kuusena paigutuse 

korral on vertikaalne kaugus 7 m ja horisontaalne kaugus 13 m. Kõik andmed on hinnangulised 

ja võivad projekteerimise käigus muutuda. 

330 kV kandeketi pikkus (19 taldrikut) kogu armatuuriga traaversist alumise juhtmeni (juhtmed 

kolmnurgas ja vahega 40 cm) on umbes 4 m (+/- 20cm). 330 kV pingutusketi pikkus 

(20 taldrikut) kogu armatuuriga traaversist alumise juhtmeni (juhtmed kolmnurgas ja vahega 

40 cm) on umbes 5 m (+/- 20 cm). Täpsed mõõdud selguvad projekteerimise käigus, sest need 

olenevad liini ehituseks valitava isolaatori tüüpidest, millel on erinevad lekkeraja (sellest sõltub 

taldrikute arv) ja kinnituspunktide pikkused.  

Õhuliini ehitustööd koosnevad järgmistest etappidest: metsa raadamine liini kaitsevööndis, 

vundamenditööde ettevalmistus ja mastide vundamentide rajamine, mastidetailide kohalevedu ja 

mastide püstitamine, juhtmete ja piksekaitsetrossi paigaldamine mastidele, kaitsevööndi 

korrastamine. Peamiselt kasutatakse ehitusmasinate liikumiseks ja materjalide veoks 

trassikoridori. Kohtadesse, kus puuduvad juurdepääsuteed trassikoridorile, et ehitusmaterjale 

kohale vedada, rajatakse vajadusel ajutised teed. Ehitustööde organiseerimine lahendatakse 

projekteerimise käigus.  

Õhuliini ehitamine on kavandatud orienteerivalt 2017. kuni 2020. aastani. Eelistatud on ehitus 

suveperioodil ja talvel (külmunud maapinnal). Kõige probleemsem on ehitus varakevadel 

maapinna sulades ja hilissügisel, sest siis on maapinna kandvus halb. Ehituse käigus on võimalik 

teatud määral sellega arvestada, tehes suuremahulised transporttööd sobivamate ilmaolude 

korral. 

Kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva mõju hinnang on esitatud ptk-s 10.  

Planeeringu kehtestamise järgselt tuleb trassikoridoris oleva kinnisasja omanikel (maaomanikel) 

arvestada järgmiste piirangutega trassikoridoris/kaitsevööndis:  

 enne õhuliini ehitamist: 

- võib jätkuda olemasolevate katastriüksuste ja kinnistute sihtotstarbe kohane 

maakasutus, kuid tuleb arvestada elektriliini rajamisega; 

- maa ostmisel või rentimisel peab isik arvestama elektriliini rajamisega; 

- uute ehitiste planeerimine, projekteerimine ja ehitamine tuleb kooskõlastada 

elektriliini omanikuga (AS Elering) enne detailplaneeringute algatamist või 

projekteerimistingimuste väljastamist; 

 ehitustööde ajal peab lubama kaitsevööndis: 

- metsa raadamist kaitsevööndi ulatuses; 

- elektriliini rajamist oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ning õhuruumis; 

- materjalide ladustamist; 

- ehitusmasinatega liikumist; 

- likvideeritavate elektriliinide demonteerimist; 

 pärast õhuliini rajamist tuleb järgida elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemise korda 

(vt ptk 5.4).   

5.3. Alternatiivsed trassikoridorid 

5.3.1. Trassikoridori alternatiivide valiku põhimõtted 

Alternatiivsed trassikoridoride asukohad on leitud planeeringu koostajate ja keskkonnamõju 

hindajate koostöös kõrgepingeliini TP eskiislahenduse koostamise käigus. Trassikoridori valik 

teostati alternatiivide võrdluse teel. Trassikoridori asukoha täpsustamiseks Eesti-Läti piiril tehti 

koostööd Läti-poolse trassiosa planeerijatega.  
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Trassikoridori alternatiivide kavandamisel analüüsiti olemasolevat asustust ja hoonestuse 

funktsioone, olemasolevate õhuliinide paiknemist ning käsitlusala looduslikke tingimusi. Arvestati 

muinsuskaitsealuste kinnismälestiste, pärandkultuuriobjektide ja kaitstavate loodusobjektide 

paiknemise ning muude seadusest tulenevate piirangutega. Arvestati ka kehtestatud maakonna-, 

üld- ja detailplaneeringute lahendustega ning kohalike elanike ettepanekutega.  

Trassikoridori alternatiivide asukohavalikul lähtuti kohe algusest peale järgmistest olulisematest 

põhimõtetest:  

- et õhuliin kulgeks võimalikult sirgete lõikudena; 

- et trassikoridori ei jääks eluhooneid; 

- et trassikoridor mööduks selle lähedusse jäävate eluhoonete vahelt võrdsel kaugusel; 

- et võimalikult vähe mõjutataks metsaga kinnistuid; 

- et võimalikult vähe mõjutataks looduskaitsealuseid objekte (eriti Natura 2000 

võrgustiku alasid ning I ja II kategooria kaitsealuseid liike), samuti 

muinsuskaitsealuseid objekte; 

- et võimalikult vähe mõjutataks miljööväärtuslikke alasid ja objekte ning 

pärandkultuuriobjekte; 

- arvestati kohalike omavalitsuste ja maaomanike huvisid, kui kõrgepingeliini 

rajamisele esitatavad (tehnilised) nõuded seda vähegi võimaldasid. 

Kuna käsitlusalal trassi algus- ja lõpp-punkti vahel ei ole Eleringi kõrgepingeliine, siis ei olnud 

võimalik kasutada varasemaid trassikoridore ja kõik trassivariandid kulgevad selles mõttes uutel 

aladel.  

Reaalse (tehnilise) alternatiivina ei ole käesoleval juhul arvestatud kavandatava kõrgepingeliini 

paigaldamist maakaablisse (kas osaliselt või täielikult). Siinkohal on lähtutud vastavast 

eksperthinnangust9, mis viidi läbi Harku-Lihula-Sindi 330 kV kõrgepingeliini kavandamise käigus. 

Selle tulemusena selgus, et: 

- ülikõrgepingeliste maakaabelliinide rajamine on väga kulukas ja nende planeerimised 

peavad olema eelkõige elektritarbijatele väga hästi põhjendatud, sest 10-20 korda 

kallimate kaabelliinide ehitamise tõstab võrgutasude hinda ja aeglustab ülejäänud 

ülekandevõrgu osade kaasajastamist;  

- maakaabelliin on väliste mõjutuste suhtes töökindlam, kuid rikete korral on 

elektrikatkestusest tulenev negatiivne mõju oluliselt suurem. Elektrikatkestuse 

kestust võib mõõta nädalates või isegi kuudes, sest rikete tuvastamine ja 

likvideerimine on aeganõudev töö, mis nõuab spetsiifilisi eriteadmisi ja -oskusi. 

Üksikute liinide pikaajalised tõrked on ohuks elektrivõrgu tõrke- ja töökindlusele; 

- füüsikaseaduste tõttu on vahelduvvoolu kõrge- ja ülikõrgepingeliinide (110 ja 330 kV) 

juures kaablite kasutamine tehniliselt oluliselt keerukam ja seega ka 

märkimisväärselt kallim kui õhuliinide puhul;  

- maakaabelliin on eeldatavalt lühema tehnilise elueaga; maakaablit ja sellega seotud 

seadmeid tuleb välja vahetada tihedamini kui õhuliini osi, mis põhjustab täiendavat 

survet looduskeskkonnale ja põhivõrgu teenuse hinnale; 

- tehnilistest, finantsilistest ja eetilis-poliitilistest10 põhjustest lähtuvalt ei ole soovitav 

rajada ka erinevatest õhu- ja maakaabelliini lõikudest koosnevat nn kombineeritud 

vahelduvvoolu ülikõrgepingeliini. 

                                                
9 Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin versus kaabelliin. Eksperthinnang. Tallinna Tehnikaülikool, 

elektroenergeetika instituut. Tallinn 2013 
10 Olulisemaks eetilis-poliitiliseks probleemiks kombineeritud liinidel on võrdse kohtlemise reegel. Võib 

eeldada, et isegi ühe erisuse lubamine viib olukorrani, kus suur enamus maaomanikke, kelle maid liinitrass 

läbib, soovivad või nõuavad ka enda maale jääva liiniosa maakaablisse viimist. See aga tähendab, et 

vältimaks kauakestvaid vaidlusi, oleks mõttekas juba terve liin sel juhul rajada maakaabelliinina, mis on aga 

finantsiliselt oluliselt kulukam kui õhuliini rajamine.  
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Reaalseks ei ole loetud ka 0-alternatiivi ehk kavandatava tegevuse mitteelluviimist, sest sellel on 

Eesti elektrisüsteemi toimimisele oluline negatiivne mõju (vt ptk 11).  

5.3.2. Käsitletavad alternatiivid 

Planeeritav trassikoridor saab alguse olemasolevalt Tartu-Viljandi-Sindi 330 kV õhuliinilt Saarde 

vallas Pärnu maakonnas ja suundub Jäärja külast Raamatu külla Abja valda Viljandi maakonnas. 

Alternatiivsete trassikoridoride paiknemine käsitlusalas vt Joonis 2.  

 

Joonis 2. Alternatiivsete trassivariantide asukohaskeem (eskiisi joonise põhjal) 

 

Alternatiiv KN-1 saab alguse Kilingi-Nõmme linna kirdeosast (trassilõik 1a), kulgeb linnast ida 

poolt Väljaküla külas lõuna suunas üle põldude. Leipste külas suundub trassikoridor valdavalt läbi 

metsade ja kulgeb Möksi rabast lääne poolt Jäärja külla. Sealt edasi on alternatiivil KN-1 kaks 

alamalternatiivi: 1b suundub Abja vallas üle Möksi raba lõunaserva Raamatu külla; 1c suundub 
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piki maakonna piiri lõuna poole ja suundub Kurvitsa-Ruusi tee pikenduse kohalt lääne suunas 

Abja valda Raamatu külla (ühine lõik alternatiividega KN-2 ja KN-3). Abja vallas kulgevad 

mõlemad alamalternatiivid läbi era- ja riigimetsade kuni Eesti-Läti piirini.  

Alternatiiv KN-2 saab alguse Kilingi-Nõmmest ida poolt Väljaküla külast (trassilõik 2a), kulgeb 

lõuna suunas üle põldude. Läbib Leipste ja Kalita külad kulgedes valdavalt põldudel, aga läbides 

ka metsaalasid. Enne Jäärja küla suundub trassikoridor itta, ületab Jäärja küla kitsa põhjaosa 

ning suundub Viljandi maakonda Abja valda Raamatu külla, kulgedes seal läbi era- ja 

riigimetsade kuni Eesti-Läti piirini. 

Alternatiiv KN-3 saab alguse Kilingi-Nõmmest lääne poolt Marana külast. Kulgeb läbi Marana küla 

ja Kilingi-Nõmme linna metsade. Lodja külas kulgeb soise ala lääneservast ning suundub Saarde 

külas lõuna- ja kagusuunaliselt valdavalt läbi metsade. Kalita külas jätkub alternatiiviga KN-2 

samal trassil suundudes Viljandi maakonda Abja valda Raamatu külla, kulgedes seal läbi era- ja 

riigimetsade kuni Eesti-Läti piirini. 

Planeeritavate alternatiivsete trassikoridoride pikkused on järgmised (alternatiivil KN-1 on trassi 

lõunapoolses osas kaks alamalternatiivi – vt Joonis 2): 

- alternatiiv KN-1: 13,2 km (1b) / 14,0 km (1c);  

- alternatiiv KN-2: 16,0 km; 

- alternatiiv KN-3: 17,9 km.  

Eskiisprojekti koostamise käigus oli kaalumisel ka Saarde valla esindajate poolt välja pakutud 

trassikoridori asukoht – alternatiiv KN-4 (vt Joonis 2). Alternatiiv KN-4 saab sarnaselt 

alternatiivile KN-1 alguse Kilingi-Nõmme linna kirdeosast (trassilõik 1a) ja kulgeb linnast ida poolt 

Väljaküla külas lõuna suunas üle põldude. Leipste külas suundub trass alternatiivilt KN-1 läände 

ja kulgeb üle Möksi raba põhjaserva, sealt lõunasse üle põldude ja ületab Möksi raba idaosa kõige 

kitsamast kohast. Edasi suundub trass Abja vallas mööda metsamaad (valdavalt riigimets) 

ülalpool nimetatud punkti Eesti-Läti piiril Raamatu külas. Eelkõige looduskaitselistel (I kategooria 

kaitsealuse loomaliigi elupaiga oluline mõjutamine – vt ptk 10.3.7), aga ka majanduslikel (ca 1,3 

km ulatuses trassi ehitus soos) põhjustel on see trassivariant hinnatud teostamatuks ja seega 

alternatiivina ebareaalseks.  

5.4. Elektripaigaldise kaitsevöönd  

Elektripaigaldise 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.11  

Elektripaigaldise omaniku loata on keelatud:12  

- elektripaigaldise kaitsevööndis ehitada, sealhulgas ehitada tanklat, ladustada jäätmeid, 

materjale ja aineid, teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis- ja 

maaparandustöid, teha tuld, istutada ning langetada puid; 

- õhuliinide kaitsevööndis sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast 

koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri; 

- kõrgepingepaigaldise õhuliinide kaitsevööndis ehitada traattarasid ning rajada loomade 

joogikohti. 

Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord on sätestatud majandus- 

ja kommunikatsiooniministri 26.03.2007.a määrusega nr 19.13  

                                                
11 Elektriohutusseaduse § 12 lg 2; Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014015 
12 Elektriohutusseaduse § 12 lg 3; Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014015 
13 Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/akt/12962378  

https://www.riigiteataja.ee/akt/12962378
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Joonis 3. 330 kV õhuliin ja selle kaitsevööndi skeem. Allikas: Elering AS 
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6. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 

Alljärgnevalt on kirjeldatud kavandatava tegevuse käsitlusalas (eeldatavas mõjualas; vt KSH 

programmi ptk 3) paiknevaid keskkonnaelemente, mida kavandatav tegevus võib mõjutada. 

Seejuures pööratakse suuremat tähelepanu objektidele ja elementidele, mis asuvad käsitletavate 

trassivariantide trassikoridoris, selle vahetus läheduses või mida kavandatav õhuliin võib mõnel 

muul viisil mõjutada.  

6.1. Asustus ja maakasutus 

Asustustihedus  

Statistikaameti andmetel jääb Saarde ja Abja valdade asustustihedus vahemikku 2-9 inimest km2 

kohta, millega need vallad kuuluvad kõige hõredamalt asustatud valdade hulka.  

01.01.2014.a seisuga elas Saarde vallas 3790 elanikku, sh Kilingi-Nõmme vallasiseses linnas 

1707 elanikku. Saarde valla pindala on 707 km2. Seega on Saarde valla keskmine asustustihedus 

5,4 inimest km2 kohta. Kilingi-Nõmme vallasisese linna asustustihedus on 396 inimest km2 kohta. 

Abja vallas elas samal ajal 2092 elanikku. Abja valla pindala on 290,2 km2. Abja valla keskmine 

asustustihedus on 7,2 inimest km2 kohta. 

Praktiliselt kogu käsitlusala on hajaasustusega ala, st asustus paikneb hajusalt (hõredalt) ning 

hoonestatud alasid (elamumaa, õuemaa) on võrreldes hoonestamata põllu- ja metsamaaga 

oluliselt vähem. Tiheasustusega ala moodustab Kilingi-Nõmme vallasisene linn.  

Hoonestus  

Valdav hoonestus hajaasustusalal moodustub nn talukohtade hoonestusest, mis koosnevad 

reeglina elamust ja selle juurde kuuluvatest kõrvalhoonetest. Märkimisväärselt esineb vanu 

talukohti, kus hoonestus on hävinud või muutunud kasutuskõlbmatuks. Esineb ka kasutusel 

olevaid ja kasutuseta (suurmajandite aegseid) loomakasvatushooneid.  

Kilingi-Nõmme linnas on valdavalt elamud. Vähesel määral esineb muu maakasutusega seotud 

hoonestust (ühiskondlikud hooned, tootmishooned, ärihooned).  

Maakasutus  

Valdav maakasutus planeeringualal on maatulundusmaa (põllu- ja metsamaa). Osaliselt on 

hajaasustuses olevad endised talukohad (talusüdamed) registreeritud elamumaana.  

Käsitlusalal alternatiivsete trassikoridoride asukohtades esineb nii era- kui ka riigimetsa.  

Väärtuslikud põllumaad on määratud Saarde vallas Kalita külas ja Leipste külas. Need alad on 

märgitud TP analüüsijoonisele.  

Käsitlusalal paiknevad Möksi ja Viirasoo turbamaardlad. Möksi rabas asuv turbatootmisala on 

turbatööstusmaa. Maardlate lühikirjeldus vt ptk 6.3.3.  

Saarde valla ÜP-ga on Kilingi-Nõmme linna ümbruses ja Pärnu-Mõisaküla raudteetammil  

reserveeritud puhkeala. Kilingi-Nõmme linna lääneservas ja Lodja külas on reserveeritud 

elamumaa.  

Maakasutust kirjeldavad alad on kantud TP analüüsijoonisele.  

Käsitlusalal esineb üksikuid riigi reservmaa piiriettepanekuga alasid, millele maakasutuse 

sihtotstarvet ei ole määratud.14  

                                                
14 Allikas: Maa-ameti maainfo teenuse kaardirakendus: http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis 
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6.2. Taristu  

Teedevõrk15 

Käsitlusalal paiknevad järgmised riigimaanteed:  

- põhimaantee nr 6: Valga – Uulu (nn Kilingi-Nõmme ümbersõit, läbib Tihemetsa alevikku; 

Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa vahelises lõigus külgneb sõiduteega jalgrattatee);  

- põhimaantee nr 92: Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme; 

- kõrvalmaantee nr 19301: Kilingi-Nõmme – Tali – Laiksaare;  

- kõrvalmaantee nr 19302: Kilingi-Nõmme – Kiisa;  

- kõrvalmaantee nr 19304: Tihemetsa – Leipste;  

- kõrvalmaantee nr 19309: Kilingi-Nõmme – Marana;  

- kõrvalmaantee nr 19312: Kilingi-Nõmme tee; 

- kõrvalmaantee nr 24205: Mõisaküla – Jäärja.  

Kohalike teede võrk on tihedam kõrvalmaanteede nr 19301 ja nr 19302 vahelisel alal (Saarde, 

Leipste ja Kalita külades).  

Erateed ja metsateed (nimetus ja omandivorm sõltuvad sellest, kas teed asuvad eramaal või 

riigimetsamaal) paiknevad: 

- Kilingi-Nõmmest edela ja lõuna suunas (Kurgoja tee, Meose tee); 

- Raamatu külas (Mardisaadu tee). 

Elektriliinid ja –alajaamad ning sideliinid 

Kõige tihedamalt paikneb elektri (kõrge- ja madalpinge) õhuliine Kilingi-Nõmme alajaama 

piirkonnas. Olulisemad elektriliinid on kantud TP analüüsijoonisele.  

Elektri- ja sideliinidega tuleb arvestada projekteerimise käigus, vajadusel näha ette liinide 

ümbertõstmine.  

6.3. Looduskeskkond  

6.3.1. Reljeef ja geoloogiline ehitus  

Maastikurajoonide jaotuse järgi jäävad planeeritava õhuliini trassialternatiivid valdavalt 

Metsapoole madaliku alale, kuid idapoolsel alal võib olla tegu ka Sakala kõrgustiku äärealaga ning 

Kilingi-Nõmme linna juures Liivi lahe rannikumadalikuga. Põhiliselt on tegemist uhtunud ja 

nõrgalt lainjalise moreentasandikuga, millega vaheldumisi on madalad voorjad lõunasuunalised 

künnised. Pärnu ja Viljandi maakonna piiril asub sooala (Viira soo ja Möksi raba). 

Geoloogiliselt on käsitlusalal aluspõhjaks Devoni liivad – valdavalt Aruküla lademe aleuriidid, 

liivakivi vahekihtidega. Lõunapoolses osas on aluspõhja katva pinnakatte paksus üle 20 meetri, 

põhjapoolsel alal 10-20 m (lokaalselt ka vähem). 

6.3.2. Pinna- ja põhjavesi 

Pinnavesi  

Keskkonnaregistri andmetel on trassialternatiivide piirkonnas (käsitlusalal) neli avalikult 

kasutatavat looduslikku vooluveekogu: Lähkma jõgi, Humalaste jõgi, Külge oja ja Kaerasaadu oja 

(vt Tabel 3).  

                                                
15 Allikas: Maa-ameti maanteede kaardirakendus 
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Tabel 3. Käsitlusalal asuvad looduslikud vooluveekogud ja piirangud. Allikas: 

Keskkonnaregister, Elektrooniline Riigi Teataja 

Veekogu 

nimetus;  

registrikood 

Piirangu-

vöönd, m * 

Ehituskeelu-

vöönd, m ** 

Veekaitse-

vöönd, m *** 

Seos kavandatava 

tegevusega 

Lähkma jõgi; 

VEE1146800 

100 50 10 jõega lõikub trassivariant 

KN-1 

Humalaste jõgi; 

VEE1146400 

100 50 10 jõega lõikuvad 

trassivariandid KN-1, KN-2 

ja KN-3 

Külge oja; 

VEE1145900 

100 50 10 ojaga lõikuvad 

trassivariandid KN-1, KN-2 

ja KN-3 

Kaerasaadu oja; 

VEE1146000 

100 50 10 ojaga lõikuvad 

trassivariandid KN-1, KN-2 

ja KN-3 

Kurgoja; 

VEE1146402 

ei ole avalikult kasutatav; keskkonnaregistris 

puudub info valgala suuruse kohta, mille alusel 

saaks määrata vööndite ulatust 

lähim punkt jääb 

trassivariandi KN-3 servast 

ca 70 m kaugusele 

* Looduskaitseseaduse § 37, https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014020  

** Looduskaitseseaduse § 38, https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014020  

*** Veeseaduse § 29; https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014023  

 

Veekogude kaldaalad koosnevad looduskaitseseaduse (LKS) § 35 lg 1 kohaselt veekaitsevööndist, 

ehituskeeluvööndist ja piiranguvööndist. Metsamaal laieneb ehituskeeluvöönd piiranguvööndi 

piirini (LKS § 38 lg 2). Veeseaduse (VeeS) § 29 lg 4 p 2 kohaselt on veekaitsevööndis keelatud 

puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta, välja arvatud raie 

maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel.  

Maaparandussüsteemid 

Maaparandussüsteem on kuivendamiseks, niisutamiseks või veerežiimi kahepoolseks 

reguleerimiseks vajalike hoonete ja rajatiste kogum. Kindlasti koosneb maaparandussüsteem 

reguleerivast võrgust ja enamasti ka eesvoolust. Maaparandussüsteemi maa-ala on maa-ala, 

millel paikneb reguleeriv võrk. Reguleeriv võrk paikneb ainult maatulundusmaal (hõlmab nii 

põllu- kui ka metsamaid) ja põllumajanduslikult kasutatava elamumaa sihtotstarbega 

eluasemekohtade maal. Kui maal on mingi muu sihtotstarve, ei ole tegemist 

maaparandussüsteemiga maaparandusseaduse mõistes, vaid see on tehnorajatis ehitusseaduse 

tähenduses. Kuivendusvõrgu moodustavad: dreenid ja drenaažikollektorid, kuivenduskraavid, 

piirdekraavid ning teekraavid.16 

Käsitlusalal paikneb mitmes piirkonnas, nii metsa- kui ka põllumaal, suhtelisel suurtel aladel 

reguleeriv võrk. Suuremad kraavid (maaparandussüsteemi eesvoolud) on Küpsi kraav Leipste 

külas ja Möksi-Mardisaadu-Loksu kraav Raamatu külas.  

Allikad  

Keskkonnaregistri andmetel leidub käsitlusalal mitmeid allikaid, kuid need ei asu kavandatud 

trassikoridores või nende läheduses. Ei ole välistatud, et alternatiivsete trassikoridoride 

                                                
16 Maaparandussüsteemide määratlemine ja maaparandussüsteemide register. Juhendmaterjal. 

Põllumajandusamet, 18.01.2006, muudetud 10.02.2008. Koostaja: Olev Krist; 

http://www.pma.agri.ee/download.php?getfile2=947 (vaadatud 25.06.2014) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014020
https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014020
https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014023
http://www.pma.agri.ee/download.php?getfile2=947
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alale/lähedusse võib jääda allikaid, mida ei ole keskkonnaregistrisse kantud. Allikate 

piiranguvööndi ulatus on 50 m, ehituskeeluvööndi ulatus 25 m ja veekaitsevööndi ulatus 10 m17.  

Põhjavesi ja selle kaitstus 

Käsitlusala lõunapoolses osas on põhjavesi hästi kaitstud ning põhjapoolses osas (Kilingi-Nõmme 

poolsel alal) valdavalt keskmiselt kaitstud (kohati nõrgalt kaitstud). Ümbruskonnas on nii 

puurkaeve kui ka salvkaeve, mille sanitaarkaitsenõuetega tuleb arvestada vastavalt 

veeseadusele. 

6.3.3. Maardlad ja mäeeraldised 

Käsitlusalal asuvate riiklikku keskkonnaregistrisse kantud turbamaardlate lühikirjeldus vt Tabel 4. 

Maardlate piirid ja mäeeraldised (turbatootmisalad) on kantud TP analüüsijoonisele.  

Tabel 4. Käsitlusalal paiknevad turbamaardlad. Allikas: Keskkonnaregister  

Maardla 

nimetus 

Registri-

kaardi nr  

Maardla 

asukoht  

Maardla 

pindala 
Mäeeraldised  Lisainfo  

Möksi  89 Abja vald, 

Saarde 

vald 

722,56 

ha 

Möksi tootmisala (38 

ha); kaevandamisloa 

L.MK.PM-13259 

omanik AS Torfex 

tootmisalal toimub 

isevooluline kuivendus 

(vee ärajuhtimine) 

lahtiste kraavidega 

Viirasoo 97 Saarde 

vald 

207,09 

ha 

Viirasoo tootmisala 

(aktiivne reservvaru; 

kaevandamist ei 

toimu)  

tootmisalal toimub 

isevooluline kuivendus 

(vee ärajuhtimine) 

lahtiste kraavidega; 

jõhvikaistandus 5,4 ha 

 

Muid maardlaid, sh ehitusmaavarade maardlaid, keskkonnaregistri andmetel käsitlusalal ei 

paikne. 

6.3.4. Taimestik ja loomastik 

Taimestik ja taimkate 

Looduslikus taimkattes valdavad trassikoridorides ja nende naabruses metsad. Metsi käsitletakse 

põhjalikumalt ptk-s 6.3.5. 

Mittemetsamaal valdavad kultuurtaimkattega alad: põllumaad ja kultuurrohumaad. Käsitlusala 

põhjapoolses osas on rohkelt õuealasid koos sinna juurde kuuluvate aiamaadega ning 

puuviljaaedadega Piirkonnas asub ka mitmeid parke. Loodusliku taimkattega alasid leidub 

trassikoridoride alternatiivide alal vähe. Esineb vähesel määral võsastunud ning metsastuvaid 

endisi rohu- ja põllumaid ning metsata metsamaid – raiesmikke ja noorendikke, samuti vanu 

taluasemeid. Väärtuslikud hooldatavad poollooduslikud niidu- või puisniidukooslused 

trassikoridoride alal puuduvad.  

Trassikoridor 1 möödub Möksi rabast lääne poolt, kulgedes piki selle läänepiiri. Koridori serva ja 

piirile jääb paiguti puisraba alasid (Natura elupaik *7110 – rabad). Raba elupaik jääb 

trassikoridori 1 piirile või lähedusse trassikoridori keskosas mitme lõiguna kokku ca 0,5 km 

ulatuses Möksi raba äärealadel. Puisraba alad on rabaserva elupaikade näol enamasti 

üleminekulised metsaks. Osalt on need alad ka kuivendusest mõjutatud, mistõttu ei oma kõrget 

looduskaitselist väärtust, kuid moodustavad siiski osa Möksi sookompleksist.  

                                                
17 Looduskaitseseaduse § 37 ja 38 (https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014020) ning veeseaduse § 29 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014023)  

https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014020
https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014023
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Trassikoridor 3 läbib Kilingi-Nõmmest lääne pool Leivalaki sood ehk teise nimega Rinnaku raba. 

Koridor kulgeb risti üle väikeraba lääneosa läbides seda ca 350 m ulatuses. Leivalaki soo puhul 

on tegemist 20. sajandi I poolel pätsturba lõikamisega rikutud väikerabaga, mis siiski 

kvalifitseerub Natura elupaigatüübiks 7120 – rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad. Raba 

edelaserva (elupaiga piirile) ja lõunaserva naabrusesse on kavandatud kõrgepingeliini 

nurgamastid.   

Loomastik 

Ülevaade loomastikust on antud tuginedes ulukiseire ruutloenduse andmetele ja jahistatistikale, 

samuti on hinnatud ulukite esinemise tõenäosust planeeringuala maastiku põhjal.  

Piirkonnas valdavad metsamaastikud ning mosaiikmaastikud põllu-, rohumaa- ja metsaaladega 

tingivad loomastiku suhtelise liigirikuse. Piirkonnas esinevad suhteliselt rohkearvuliselt (vähemalt 

Eesti keskmisest suurema asustustihedusega) põder, metssiga, metskits, punahirv. Alal esinevad 

suurkiskjad pruunkaru (on kütitud piirkonnas, lähikonnas on pesakond), hunt (piirkonnas on 

hundipesakond) ja ilves (ilvese pesakond). Jäljeloenduse andmetel esineb alal väga rohkelt 

kobras. Esinevad ka rebane, kährik, halljänes, valgejänes, metsnugis, mink, tuhkur, orav ja 

saarmas. Samuti on maastik sobiv mägra esinemiseks, kuid teda pole viimastel aastatel 

loendatud ega kütitud. Võimalik, kuid kinnitamata on ka kärbi ja nirgi esinemine alal.  

Käsitlusala põhjaosas on Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa piirkond oluliseks elualaks nahkhiirtele. 

Teada on järgmiste liikide esinemine: veelendlane, põhja-nahkhiir, pargi-nahkhiir, suurkõrv, 

tõmmu- või habelendlane. 

Käsitlusala linnustiku osas ülevaatlikud andmed puuduvad, kuid teada on hanede, partide ja 

metskurvitsa küttimine alal. Hanelised (haned ja lagled) läbivad ala läbirändel sügisel ja kevadel 

peatudes põldudel ja soodel. Arvestades alal valdavaid metsamaastikke, avamaastikke ja 

mosaiikmaastikke, on tõenäoline valdava osa metsamaastikele, avamaastikele ja 

mosaiikmaastikele iseloomulike linnuliikide esinemine. Piirkonnas on võrdlemisi esinduslik 

röövlinnustik, kes kasutab käsitlusala maastikke, eelkõige põlde, rohumaid ja soid, toitumisalana. 

Käsitlusala põhjaosas, Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa piirkonnas, on suurem osakaal aedadele ja 

parkidele iseloomulikul linnustikul. Käsitlusala piirkonnas on teada mitmete kaitstavatel 

linnuliikide esinemine, kellest antakse põhjalikum ülevaade peatükis 6.3.7.  

6.3.5. Mets  

Trassikoridoride alal valdavad majandusmetsad. Kaitstavad metsaalad ja metsa vääriselupaigad 

koridorides ning nende vahetus kontaktvööndis (100 m raadiuses) puuduvad. Puuduvad ka 

teadaolevad (inventeeritud) metsaelupaigad, mis vastavad Natura 2000 (loodusdirektiiviga 

kaitstavatele) elupaigatüüpide kriteeriumitele. Siiski varieeruvad ka nn majandusmetsad oma 

loodusliku väärtuse poolest sõltuvalt metsa seisundist, puistu vanusest ja struktuurist ning 

liigilisest kooseisust. Trassikoridorides domineerivad erametsad hõlmates 60-65%, riigimetsade 

osakaal on 35-40%.  

Piirkonnas on enamlevinumad palumetsad ja laanemetsad, samuti on levinud soometsad ja 

soostunud või rabastunud metsad. Enamlevinud metsa kasvukohatüüpideks on mustika, 

jänesekapsa-mustika ja angervaksa. Levinud kasvukohatüübid on veel jänesekapsa, karusambla, 

raba, siirdesoo, kõdusoo, naadi ja sinika. Puurindes on enamlevinud liikideks mänd, kuusk ja 

kask. Suhteliselt sageli esinevad ka haab, valge lepp ja sanglepp. Harvemini esinevad puuliigid 

on saar, remmelgad ja vaher. Enamus metsadest on noored, keskealised või eelküpsed. Rohkelt 

esineb ka noorendikke ja raiejärgseid harvikuid. Küpseid ja vanu metsi esineb suhteliselt vähem. 

Ilmselt on põhjuseks see, et majandusmetsades raiutakse metsad raieküpsuse saabudes. Ka 

suurem osa vanemaid metsi omab majandamise tunnuseid ega vasta loodusmetsade 

kriteeriumitele. Enim suhteliselt vanemaid ja eeldatavalt mõnevõrra kõrgema loodusliku 

väärtusega metsi jääb 3. trassikoridori alale, kus ka üldine metsade osakaal on suurim.  
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Kõige rohkem metsaalasid läbib trassikoridor KN-3 – 11,7 km ulatuses. Trassikoridor KN-1 läbib 

metsi 9,3 km ja trassikoridor KN-2  läbib metsi 7,2 km ulatuses. 

Metsa vääriselupaigad  

Keskkonnaregistri andmetel ei jää kavandatavatesse trassikoridoridesse ega nende vahetusse 

lähedusse metsa vääriselupaiku. Kaks lähimat metsa vääriselupaika asuvad trassikoridori KN-3 

servast ca 200 ja üle poole kilomeetri kaugusel, vastavalt Kalita külas Mägra (71102:003:0010) 

kinnistul ja Kilingi-Nõmme puhkemetsas väärtusliku maastiku piiril. Teised vääriselupaigad on 

trassikoridoridest oluliselt kaugemal.  

0,5 ha suurune metsa väärielupaik asub projekteeritaval Viirasoo hoiualal. Vääriselupaik jääb 

trassivariandist KN-1 ca 1 km kaugusele ja trassivariantidest KN-2 ja KN-3 ca 800 m kaugusele. 

Trassikoridori KN-1 ja vääriselupaiga vahel on lisaks veel Kilingi-Nõmme – Kiisa tee 

(kõrvalmaantee nr 19302) ning vääriselupaiga ja trassikoridoride KN-2 ja KN-3 vahel Kurvitsa – 

Ruusi tee (kohalik tee).  

6.3.6. Kaitsealad18  

Kaitsealade paiknemine kavandatava tegevuse eeldatavas mõjualas vt Joonis 4. 

1. Allikukivi koopad ja allikad (registrikood KLO1000458; pindala 16,6 ha) on vana kaitsekorraga 

kaitseala, mis jääb Allikukivi loodusala (Natura 2000 ala) piiridesse – vt ptk 9. Kaitseala asub 

Pärnumaal Saarde vallas Tihemetsa alevikus ja Väljaküla külas. Allikukivi kolmest koopast 

koosnev 33 m pikkune koobastik on tekkinud Aruküla lademe liivakividesse maa-aluste 

veesoonte uuristaval toimel. Pärast koopa suudme lae osalist sissevarisemist on sellele rajatud 

uus, betoonist lagi. Koopas voolav allikaoja (suvine vooluhulk 1–0,5 l/s) avaneb ürgoru veeru 

jalamil. Allikukivi koopad ja Kärsu allikas on ürglooduse objektid. Ala kaitsekorralduskava on 

koostamisel (algusjärgus).  

2. Allikukivi park (registrikood KLO1200048; pindala 7,6 ha) asub Pärnumaal Saarde vallas 

Tihemetsa alevikus Pärnu-Valga maantee ääres. Park on ka kultuurimälestis (vt ptk 10.4). 

3. Voltveti ehk Tihemetsa mõisa park (registrikood KLO1200062; pindala 13,7 ha) asub 

Pärnumaal Saarde vallas Tihemetsa alevikus. Park on ühtlasi kultuurimälestis (vt ptk 10.4).  

Allikukivi ja Voltveti parkide kaitse ja kasutamine toimub vastavalt kaitsealuste parkide, 

arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirjale. 

4. Sanga looduskaitseala (registrikood KLO1000320; pindala 152,4 ha) asub Viljandimaal Abja 

vallas Raamatu külas ning Pärnumaal Saarde vallas Mustla küla ja Leipste külas. Ala on 

võetud kaitse alla:  

1) linnudirektiivi I lisas nimetatud linnuliikide musträhni (on ühtlasi Berni konventsiooni II 

lisas nimetatud liik ja III kategooria kaitsealune liik) ja laanepüü (on ühtlasi III 

kategooria kaitsealune liik) ning I ja II kategooria kaitsealuste liikide (must-toonekure ja 

kanakulli) kaitseks; 

2) loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüübi vanad loodusmetsad (9010*) kaitseks; 

3) III kategooria kaitsealuste liikide sulgja õhiku ja hariliku kopsusambliku kaitseks. 

Kaitseala kuulub tervikuna, vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise 

astmele, Sanga sihtkaitsevööndisse. Kaitseala kohta on koostatud kaitsekorralduskava, milles 

tehakse ettepanek looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmiseks: lisada kaitse-eesmärgiks 

väike-konnakotka (Aquila pomarina) elupaiga ning soostuvate ja soo-lehtmetsade 

elupaigatüübi (9080*) kaitse. 

5. Jäärja hoiuala asub trassikoridoridest KN-2 ja KN-3 1,7 km kaugusel. Hoiuala kuulub ühtlasi 

Põhja-Liivi linnuala koosseisu. Jäärja hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 

                                                
18 Allikad: Keskkonnaregister, EELIS, Maa-ameti Geoportaal  
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79/409/EMÜ I lisas nimetatud liikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. 

Liigid, kelle elupaiku kaitstakse, on laanepüü (Bonasa bonasia), metsis (Tetrao urogallus), 

rukkirääk (Crex crex), värbkakk (Glaucidium passerinum), händkakk (Strix uralensis), öösorr 

(Caprimulgus europaeus), hallpea-rähn (Picus canus), musträhn (Dryocopus martius), 

valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), laanerähn (Picoides tridactylus) ja väike-

kärbsenäpp (Ficedula parva). 

 

Joonis 4. Kaitsealade paiknemine kavandatava tegevuse eeldatavas mõjualas: 

1. Allikukivi koopad ja allikad; 2. Allikukivi park; 3. Voltveti ehk Tihemetsa mõisa park; 

4. Sanga looduskaitseala; 5. Jäärja hoiuala. Allikas: Maa-ameti looduskaitse ja Natura 

2000 kaardirakendus 

 

Projekteeritavad kaitsealad  

Projekteeritav Viirasoo hoiuala pindalaga 32,1 ha asub Saarde vallas Viira soo kaguosas. 

Ettepanek Viirasoo hoiuala moodustamiseks on tehtud 26.11.2008 (Ettepanek Pärnumaa 

1 

2 
3 

4 

5 
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hoiualade moodustamiseks).19 Hoiuala kaitse-eesmärgiks on eelkõige vanad loodusmetsad 

(9010*) ja vähesel määral ka rabad (7110*), alale jäävad laanepüü (Bonasa bonasia) ja 

herilaseviu (Pernis apivorus) elupaigad. Alal on 0,5 ha suurune metsa vääriselupaik. Hoiuala on 

praegu arvel projekteeritava alana ega ole hetkel aktiivselt menetluses. Ala kaitse alla võtmise 

menetlemisega tegeleb Keskkonnaamet tulevikus siiski edasi.20  

Projekteeritav Allikukivi maastikukaitseala. Praegust Allikukivi koobaste ja allikate kaitseala on 

kavas laiendada ida- ja lõunasuunas ning moodustada Allikukivi maastikukaitseala pindalaga 

37,5 ha. Kaitse-eeskirja eelnõu (06.06.2008.a) järgi on Allikukivi maastikukaitseala kaitse-

eesmärk kaitsta: 1) unikaalset Allikukivi ürgorgu ja ajaloomälestiste poolest rikast maastikku; 2) 

elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku 

loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: allikad ja 

allikasood (7160) 3, koopad (8310) ja vanad loodusmetsad (9010*); 3) liikide elupaiku, mida 

nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas. Need liigid on tiigilendlane (Myotis dasycneme), 

suurkõrv (Plecotus auritus) ja põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii), mis on ühtlasi II kategooria 

kaitsealused liigid; 4) elupaiku, milles viiakse läbi pikaajalisi suluspesitsejate lindude uuringuid.   

Kilingi-Nõmme linnast ja vanast raudteetammist põhja pool (Saarde valla Väljaküla küla, Marana 

küla ja Sigaste küla) asub projekteeritav Marana metsise püsielupaik (pindala 342 ha). 

Projekteeritava püsielupaiga läänepiir paikneb trassikoridori KN-3 alguspunktist ca 230 m 

kaugusel. 

Olemasolevad ja projekteeritavad kaitsealad on kantud planeeringulahenduse analüüsijoonisele.  

Natura 2000 alad vt ptk 9.  

6.3.7. Kaitsealused liigid 

Keskkonnaregistri andmetel ei jää kavandatavatesse trassikoridoridesse ega nende lähedusse 

kaitsealuste taimeliikide kasvukohti. Käsitlusalal paiknevad kolme III kategooria kaitstava 

taimeliigi kasvukohad: soovalk ehk ainulehine sookäpp (Malaxis monophyllos), vööthuul-

sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii) ja sile kardhein (Ceratophyllum submersum). Kuna 

trassikoridorid asuvad kaitstavate taimeliikide kasvukohtadest enam kui 1 km kaugusel, siis ei 

paikne liigid võimalike mõjude alas. 

Keskkonnaregistri ja EELIS-e andmetel esineb kavandatava tegevuse käsitlusalas rida 

kaitsealuste loomaliikide leiukohti/püsielupaiku.   

Väike-konnakotkas (Aquila pomarina) on I kategooria kaitsealune linnuliik. Väike-konnakotka 

kaitset korraldatakse vastava tegevuskava alusel.21 Käsitlusalal on registreeritud viis väike-

konnakotka leiukohta/püsielupaika:  

- Rehemaa väike-konnakotka püsielupaik (sihtkaitsevöönd) Saarde vallas Leipste külas, 

pindala 3,1 ha; 

- Jäärja väike-konnakotka püsielupaik (sihtkaitsevöönd) Saarde vallas Kalita külas, pindala 

3,1 ha; 

- Jäärja-Alliku väike-konnakotka püsielupaik (sihtkaitsevöönd) Saarde vallas Kalita külas, 

pindala 3,1 ha; 

- kaks pesapaika Saarde vallas Mustla külas (Sanga looduskaitsealal). 

Must-toonekurg (Ciconia nigra) on I kategooria kaitsealune linnuliik.22 Käsitlusalal on 

registreeritud üks must-toonekure leiukoht/püsielupaik, mis asub Sanga looduskaitsealal (Saarde 

vallas Mustla külas).  

                                                
19 Allikas: Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS) 
20 Info Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni looduskaitse juhtivspetsialistilt Nele Saluveerilt (05.08.2014 

e-kiri) 
21 Väike-konnakotka (Aquila pomarina) kaitse tegevuskava aastateks 2009-2013. Kotkaklubi. Otepää-Tartu 

2008-2009; http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/vaike-

konnakotka_kaitse_tegevuskava.pdf 
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Rabapüü (Lagopus lagopus) on I kategooria kaitsealune linnuliik. Haruldane. Elab rabades ja 

siirdesoodes.23 Käsitlusalal on registreeritud kolm rabapüü leiukohta/püsielupaika, kõik Möksi 

rabas (kaks leiukohta Leipste külas, üks leiukoht Raamatu külas). 

Kanakull (Accipiter gentilis) on II kategooria kaitsealune linnuliik. Käsitlusalal on registreeritud 

üks kanakulli leiukoht – pesapaik Saarde vallas Leipste külas.  

Metsis (Tetrao urogallus) on II katkategooria kaitsealune linnuliik. Ohutegurid: elupaikade 

(vanad männikud, männi-kase segametsad) hävimine ja nende kvaliteedi langus ning 

häirimine.24 Käsitlusalal on registreeritud kaks metsise leiukohta/püsielupaika: 

- Kilingi-Nõmmest põhjas Marana külas ulatuslik metsise elupaik (433 ha); alal asub 

projekteeritav Marana metsise püsielupaik (vt ptk 6.3.6);  

- Põhja-Liivi linnualal asub laiaulatuslik (3392 ha) metsise eluala.  

Laanerähn (Picoides tridactylus) II kategooria kaitsealune linnuliik. Elab vanades 

loodusmetsades. Käsitlusalal on registreeritud neli laanerähni leiukohta:  

- üks Saarde vallas Sanga looduskaitsealal (Mustla külas); 

- üks Saarde vallas Marana külas (projekteeritava metsise püsielupaiga alal); 

- kaks Saarde vallas Jäärja külas.  

Hiireviu (Buteo buteo) on III kategooria kaitsealune linnuliik. Tegemist on üldlevinud, Eesti 

arvukaima röövlinnuga.25 Käsitlusalal on registreeritud üks hiireviu leiukoht: pesapaik Saarde 

vallas Leipste külas Rehemaa väike-konnakotka püsielupaiga alal. 

Herilaseviu (Pernis apivorus) on III kategooria kaitsealune liik. Tegemist on üldlevinud 

vähearvuka haudelinnuga. Pesitsusajal on herilaseviu seotud niiskete leht- ja lehtsegametsadega. 

Herilaseviu pesitsusterritoorium on üsna suur, mille tingib eelkõige tema toidueelistus (herilased 

jt kiletiivalised). Käsitlusalal on registreeritud üks herilaseviu leiukoht: pesapaik projekteeritaval 

Viirasoo hoiualal.  

Laanepüü (Tetrastes bonasia) on III kategooria kaitsealune linnuliik. Üldlevinud ja arvukas 

haudelind. Suurim ohutegur on karmid talved.26 Käsitlusalal on registreeritud kaks laanepüü 

leiukohta: Sanga looduskaitsealal ja projekteeritaval Viirasoo kaitsealal.  

Nahkhiired27 

Käsitlusalal on registreeritud kuue nahkhiireliigi leiukohad:  

- põhja-nahkhiir: Allikukivi pargis ja koobastes, Sillaotsa järve ja Punapargi paisjärve 

piirkonnas ning Voltveti mõisa pargis. Liik talvitub Allikukivi koobastes ning ülejäänud 

leiukohti kasutab toitumisalana; 

- pruun-suurkõrv: Allikukivi pargis ja koobastes ning Voltveti mõisa pargis. Allikukivi 

koopad on talvituspaik ning pargid liigi toitumisaladeks; 

- veelendlane: Saarde paisjärve (Kiriku järve), Sillaotsa järve ja Punapargi paisjärve 

piirkonnas, Allikukivi pargis ja koobastes ning Voltveti mõisa pargis. Allikukivi koopad on 

liigi talvitumisala, ülejäänud leiukohad toitumisalad; 

- habelendlane: Marana külast põhjas kavandatava metsise püsielupaiga alal ning Allikukivi 

pargis mida kasutavad toitumisalana; 

                                                                                                                                                
22 Must-toonekure Ciconia nigra kaitse tegevuskava  aastateks 2009–2013. Kotkaklubi, Otepää 2009; 

http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/must_toonekurg.pdf  
23 http://entsyklopeedia.ee 
24 Metsise kaitsekorralduskava, 2001 (kava ei ole uuendatud);  

http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/metsis.pdf 
25 http://entsyklopeedia.ee 
26 http://entsyklopeedia.ee; http://bio.edu.ee/loomad 
27 Tegevuskava nahkhiirte kaitse korraldamiseks aastaiks 2005-2009 (kava ei ole uuendatud); 

http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/tegevuskavanahkhiirtekaitseks_1.rtf; Lisa 1. 

Liikide iseloomustus ja kaitse alused: 

http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/lisa1.liikideiseloomustusjakaitsealused.rtf 

http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/must_toonekurg.pdf
http://entsyklopeedia.ee/
http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/tegevuskavanahkhiirtekaitseks_1.rtf
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- pargi-nahkhiir: Saarde paisjärve (Kiriku järve) ääres on registreeritud liigi toitumisala; 

- kääbus-nahkhiir: Saarde paisjärve (Kiriku järve) piirkonnas on registreeritud liigi 

toitumisala. 

Allikukivi koopad on mitmetele käsitlusala nahkhiireliikide (põhja-nahkhiir, suurkõrv, 

veelendlane) talvituspaik. Ülejäänud käsitlusalal registreeritud nahkhiirte leiukohad on 

toitumisalad või lennualad.   

Põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) on II kategooria kaitsealune liik, olles Eestis tavaline ja 

arvukas ning ühtlasi enim levinud nahkhiireliik. Saagipüüdmise aladeks on hõredad puistud, 

metsaservad ja lagendikud. Põhja-nahkhiir on üsna laialt levinud ka linnades. Liik on nagu 

teisedki nahkhiired öise eluviisiga. Päevaks peituvad loomad puuõõnsustesse, puuriitadesse ja 

katuste alla. Talveuni kestab septembrist-oktoobrist aprillini. Talvituskohtadena kasutab keldreid 

ning liiva- ja paekivikoopaid. Talvitub arvukalt, moodustades kuni 100 loomast koosnevaid 

kolooniaid. Liik on meie nahkhiirtest paikseima eluviisiga. Nagu kõikidele nahkhiireliikidele, on 

ohustavateks faktoriteks sobivate talvituspaikade vähesus, kus temperatuur püsiks stabiilsena ja 

kus inimesi ei liiguks, nahkhiirte häirimine nende varjepaikades ja mürkkemikaalide kasutamine 

putukatõrjes.  

Pruun-suurkõrv (Plecotus auritus) on II kategooria kaitsealune liik, Eestis üsna tavaline (laialt 

levinud ja suhteliselt arvukas). Suvel elavad pruun-suurkõrvad enamasti väiksemate rühmadena. 

Vahel võib kohata kuni 50 nahkhiirest koosnevaid poegimiskolooniaid. Suvised varjepaigad 

paiknevad puudes ja hoonetes. Saaki püüab pruun-suurkõrv õhust ja puulehtedelt, kasutades 

putukate leidmiseks lisaks kajalokatsioonile ka oma suurepärast kuulmis- ja nägemismeelt.  

Veelendlane (Myotis daubentoni) on üks Eesti tavalisemaid ja arvukamaid nahkhiireliike, kelle 

elu- ja toitumispaikadeks on peamiselt veekogude ümbrus ja pargiilmelised puistud. Suveöödel 

võib veelendlasi näha lendamas peaaegu kõikide veekogude – jõgede, tiikide ja järvede – kohal. 

Nad püüavad toitu vaid mõnekümne cm kõrgusel veepinnast ning hoiduvad lähestikku, esinedes 

sageli suuremate gruppidena. Aeg-ajalt tõusevad nad 1–2 m kõrgusele ja siirduvad ka veest 

eemale, puude vahele. Päeval otsib koloonia varju peamiselt puuõõntest. Septembrist-oktoobrist 

aprillini on veelendlased talveunes. Talvituspaikadeks on peamiselt suuremad tehiskoopad 

Tallinna ümbruses ja Kagu-Eestis. Vähemal määral talvitub ka mahajäetud mõisa- ja 

lossikeldrites. Osad veelendlastest võivad rännata talvituma Eestist väljapoole. 

Habelendlane (Myotis mystacinus) on paiguti levinud ja vähearvukas liik. Habelendlased 

asustavad mitmesuguseid puistuid, aedu, parke, metsaservi ja lagendikke. Öösel toitu jahtides 

võivad nad lennata ka veekogude kohal, 1–8 m kõrgusel. Päevaks kogunevad habelendlased 

varjepaikadesse, milleks on enamasti puuõõnsused ja inimeste elamud, kus nad peituvad seinte 

vahele või katuse alla. Nad elutsevad kolooniatena, kuhu võib kuuluda mitmekümneid isendeid. 

Talveunne jäävad nad juba septembris, siirdudes suurematesse inimeste poolt valmistatud või ka 

looduslikesse koobastesse, mida enam ei kasutata. Mõnikord võivad habelendlased talvituda ka 

vanades keldrites. Eestis on liiki leitud talvitumas harva.   

Pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii) on kogu Eesti mandriosas suhteliselt sage, kuid saartelt pole 

teda leitud. Pargi-nahkhiir elutseb peamiselt parkides, samuti leidub teda pargitaolistes 

looduslikes puistutes, alleedel ning hoonete ümbruses. Ta kütib toitu öösel, lennates puude 

latvade vahel 5–8 m kõrgusel või ka veekogu kohal 4–6 m kõrgusel. Tihti elutsevad pargi-

nahkhiired suurte kolooniatena, mis päevaks varjuvad puuõõntesse või puumajade seinte vahele 

ja katusealustesse. Pargi-nahkhiiri võib Eestis kohata vaid maist septembrini, sest soojalembese 

liigina rändab ta talvituma lõunapoolsematele aladele. 

Kääbus-nahkhiir (Pipistrellus pipistrellus) on Eestis oma levila põhjapiiril ning seetõttu on ta üsna 

haruldane, leitud üksikutest kohtadest Kesk- ja Lõuna-Eestis. Liigi elupaikadeks on peamiselt 

pargid ja lehtpuumetsad, kuid teda võib lendlemas näha ka elamute ümbruses ja veekogude 

kohal, 3–5 m kõrgusel. Kääbus-nahkhiir lendab puude võrade ja latvade kõrgusel. Sageli lendab 

ta täiesti sirgjooneliselt teede ja lagendike kohal toiduks sobivaid väiksemaid putukaid küttides. 

Päeval otsivad nahkhiired varju puuõõntest, majade katusealustest, tihti ka aknaluukide tagant.   
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Suur-kuldtiib (Lycaena dispar) on III kategooria kaitsealune liblikaliik. Elab luhtadel, soistel 

niitudel ning veekogude kallastel. Peamiseks ohuteguriks peetakse soode kuivendamist.28 

Käsitlusalal on registreeritud üks suur-kuldtiiva leiukoht Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa vahele 

kavandataval Allikukivi maastikukaitsealal. 

Mustlaik-apollo (Parnassius mnemosyne) on II kategooria kaitsealune liblikaliik. Liblika 

röövikute toiduks on ainult lõokannuse lehed29. Käsitlusalal on registreeritud üks mustlaik-apollo 

leiukoht, mis asub Kilingi-Nõmme linnas Humalaste puhkealal. 

6.3.8. Roheline võrgustik 

Käsitlusala roheline võrgustik on määratud Pärnu MP ja Viljandi MP TP-dega „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused“. Maakondade TP-sid on täpsustatud Saarde valla 

ja Abja valla ÜP-dega. Trassivalikul võeti arvesse valdade ÜP-dega kehtestatud rohevõrgustik.  

Rohelise võrgustiku kavandamise eesmärk oli luua eeldused iseloomulike ökosüsteemide ja liikide 

säilitamiseks, looduslike, pool-looduslike jt väärtuslike ökosüsteemide kaitseks ning 

looduskasutuse juures säästlikkuse printsiibi järgimiseks. Suur osa rohevõrgustiku aladest 

paikneb kaitsealadel ja hoiualadel. Roheline võrgustik koosneb eritasemelistest ja -otstarbelistest 

elementidest, mis koos tagavad süsteemi kui terviku toimimise. Rohelises võrgustikus on 

eristatavad kolm komponenti: 

 tugialad (väärtuslikumaid tugialasid nimetatakse tuumaladeks); 

 ribastruktuurid ehk koridorid (rohekoridorid); 

 nullalad ehk neutraalalad. 

Rohevõrgustik on käsitlusalal võrdlemisi tihe ja suure osakaaluga maastikust. Valdav osa 

suurematest metsamassiividest on määratletud rohevõrgustiku tuumalade või koridoridena. 

Mõnevõrra väiksem on rohevõrgustiku osakaal ala põhjaosas (Kilingi-Nõmme – Tihemetsa 

piirkonnas) ja keskosas (Kalita, Saarde ja Lepiste külade alal). Arvestades regiooni hõredat 

asustust ja loodusmaastike suurt osakaalu on rohevõrgustik suure proportsionaalsusega 

maastikust. Võrgustiku sidusus ja funktsionaalsus on hea ning olulisi konfliktikohti ei esine. 

Ainsaks oluliseks konfliktikohaks on ilmselt võrgustiku lõikumine suhteliselt suure 

liiklustihedusega Valga-Uulu maanteega.  

Saarde vallas lõikub kavandatava kõrgepingeliini alternatiividest rohevõrgustiku elementidega 

enim trassikoridor KN-3. Abja vallas kulgevad kõik alternatiivsed trassikoridorid praktiliselt kogu 

ulatuses rohevõrgustiku alal. 

6.3.9. Väärtuslikud maastikud 

Piirkonna väärtuslikud maastikud on määratletud Pärnu ja Viljandi maakondade TP-dega 

„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“. Väärtuslike maastike valikul on 

lähtutud eelkõige maastike eripärast ning maastike kultuur-ajaloolisest, esteetilisest, loodus-, 

identiteedi- ja puhkeväärtusest. Väärtuslike maastikena on määratletud kuhjunud väärtustega 

maastike piirkonnad, ilusad tee- ja jõelõigud, samuti silmapaistvalt kauni vaatega kohad. TP-des 

on seatud tingimused väärtuslike maastike säilimiseks. TP-sid on täpsustatud Saarde ja Abja 

valdade ÜP-dega. 

Saarde valla ÜP-ga on käsitlusalas väärtuslikuks maastikuks määratud Kilingi-Nõmme – Saarde 

kihelkonnakeskus ja seda ümbritsev maastik (maakondliku tähtsusega maastik). Tegemist on 

hästi eksponeeritud ja korras kultuurilis-ajaloolisi ja loodusväärtuseid sisaldava maastikuga, mis 

pakub puhkevõimalusi ning on lisaks ka suure esteetilise ja identiteediväärtusega. ÜP-s on 

                                                
28 Suur-kuldtiib. Mati Martin. Eesti Loodus 2006/8; http://www.eestiloodus.ee/artikkel1623_1609.html  
29 Lilli ja liblesid kevadiselt Lahemaalt. Loodusesõber nr 2/2002; 

http://www.loodusajakiri.ee/loodusesober/artikkel147_40.html  

http://www.eestiloodus.ee/artikkel1623_1609.html
http://www.loodusajakiri.ee/loodusesober/artikkel147_40.html
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miljööväärtusliku alana välja toodud ka Lepiste-Kalita põllumaastik, mida läbib trassikoridor 

KN-2. Vt ka ptk 6.4.2. 

Abja valla ÜP-ga ei ole käesoleva planeeringu käsitlusalas väärtuslikke maastikke määratud.  

6.4. Kultuuriline keskkond  

6.4.1. Kultuurimälestised 

Peatükis käsitletakse Saarde vallas käsitlusalal asuvaid kultuurimälestisi (kinnismälestisi). Abja 

vallas käsitlusalal kinnismälestisi ei ole registreeritud.30  

Käsitlusalal asuvad kultuurimälestised (kinnismälestised) on koondunud kolme piirkonda, kõik 

paiknevad Saarde vallas: 1) Kilingi-Nõmme linn; 2) Saarde küla; 3) Tihemetsa alevik. 

Käsitletaval alal Abja vallas kultuurimälestisi registreeritud ei ole.   

Kilingi-Nõmme linnas paiknevaid järgmised kultuurimälestised: 

- Kilingi-Nõmme tuletõrjedepoo (reg nr 16649), ehitismälestis, aadress: Pargi tn 1a; 

- Kalmistu (reg nr 11754), arheoloogiamälestis, asukoht: Kesklinna park; 

- Kilingi kalmistu (reg nr 28743), ajaloomälestis; kaitsevöönd hõlmab järgmised kinnistud: 

Kirde haljasala, Kirde tn 2 ja 4, Kõrge tn 3, Pärnu tn 102, 104 ja 108.  

Saarde külas paiknevaid järgmised kultuurimälestised: 

- Saarde kalmistu (reg nr 8314), ajaloomälestis; seotud mälestised (asuvad kalmistul): 

II maailmasõjas hukkunute ühishaud (reg nr 8313, ajaloomälestis) ja Kilingi-Nõmme 

õnnetusohvrite mälestussammas, P. Horma, 1936 (reg nr 19576, kunstimälestis); 

- Saarde kirik (reg nr 16736), Saarde kirikuaed (reg nr 16767), Saarde kirikuaia 

piirdemüür (reg nr 16738), Saarde pastoraadi peahoone (reg nr 16739), Saarde 

pastoraadi ait (reg nr 16740), Saarde pastoraadi tall-tõllakuur (reg nr 16741); kõik on 

ehitismälestised; mälestistel on ühine kaitsevöönd, mis hõlmab Kilingi-Nõmme – Tali – 

Laiksaare tee, Tankla tee, Kalda tee 2, Kiriku järve ja Tankla tee 15 kinnistuid;  

- asulakoht (reg nr 11802); asub Saarde kiriku ja pastoraadikompleksi vahetus läheduses 

lõuna pool; ühine kaitsevöönd Saarde kiriku ja pastoraadi kompleksi mälestistega.  

Tihemetsa alevikus paiknevaid järgmised kultuurimälestised: 

- Allikukivi park (reg nr 16749; ka Allikukivi kalevivabriku direktori elamu park), 

ehitismälestis, asub Vallamaja-Autoteeninduse tee, Kooli tee 1 ja Kooli tee 2 kinnistutel; 

park on ka looduskaitse all – vt ptk 6.3.6; 

- Allikukivi kalevivabriku direktori elamu (reg nr 16748), ehitismälestis, aadress Kooli tee 

2; asub eelnimetatud pargis; kaitsevöönd hõlmab Valga-Uulu tee, Kooli tee 1 ja Kooli tee 

3 kinnistuid;  

- Voltveti mõisa park (reg nr 16743), ehitismälestis, pindala 4,87 ha; park on ka 

looduskaitse all – vt ptk 6.3.6;  

- Voltveti mõisa pargis asuvad järgmised kultuurimälestised: Voltveti mõisa peahoone (reg 

nr 16742), Voltveti mõisa pargi piirdeaed (reg nr 16744), Voltveti mõisa pargigrott (reg 

nr 16745), Voltveti mõisa ait (reg nr 16746);  

- Voltveti kõrtsihoone (reg nr 16747), ehitismälestis, aadress Valga mnt 28. 

                                                
30 Allikas: Kultuurimälestiste riiklik register: http://register.muinas.ee  

http://register.muinas.ee/
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Kõik Voltveti mõisa eelnimetatud objektid asuvad ühises kaitsevööndis, mis hõlmab 

Hooldekodu tee, Kasreaia tee ja peahoone tee äärseid kinnistuid ning Valga-Uulu 

maanteed (sh teeäärset kunagist pargialleed). 

- Voltveti mõisa kalmistu (reg nr 28757), ajaloomälestis, aadress Tihemetsa metskond 29; 

kaitsevöönd hõlmab Tihemetsa-Leipste tee, Punapargi tee 23 ja Sauli kinnistuid;  

- Vabadussõja Punapargi lahingu mälestusmärk (reg nr 27152), ajaloomälestis, asukoht 

Punapargi tee 41 ja Tihemetsa-Leipste tee kinnistute vahel.  

Kultuurimälestised on kantud planeeringulahenduse analüüsijoonisele.  

6.4.2. Väärtuslikud maastikud ning miljööväärtusega alad ja ehitised 

Peatükis käsitletakse alasid ja objekte, mis on määratud Saarde valla ÜP-ga. Abja valla ÜP-ga 

käsitlusalal selliseid alasid ja objekte määratud ei ole.  

Käsitlusalal on väärtuslikuks maastikuks määratud Kilingi-Nõmme – Saarde kihelkonnakeskus ja 

seda ümbritsev maastik (maakondliku tähtsusega maastik). Tegemist on hästi eksponeeritud ja 

korras kultuurilis-ajaloolisi ja loodusväärtuseid sisaldava maastikuga, mis pakub puhkevõimalusi 

ning on lisaks ka suure esteetilise ja identiteediväärtusega. 

Vt ka ptk 6.3.9. 

Käsitlusalal on määratud järgmised miljööväärtuslikud alad (kantud ka TP analüüsijoonisele):  

- põllumaastik Leipste ja Kalita küla piiril Kilingi-Nõmme – Kiisa tee (maantee nr 19302) 

ääres; 

- miljööväärtuslikud alad Kilingi-Nõmme linnas: Pärnu tänava miljööala, Piiri, Õhtu, Järve 

ja Eha tänava miljööala, Kiriku ja Mäe tänava miljööala. 

Käsitlusalal on määratud järgmised ilusad teelõigud: 

- Kilingi-Nõmme–Kõpu maantee (põhimaantee nr 92); 

- Kilingi-Nõmme–Soomaa metsatee; 

- Viisireiu–Kilingi-Nõmme matkatee; 

- Laiksaare–Tali–Jäärja–Mõisaküla tee; 

- teerajad, mis Laiksaare külast Tõitoja–Häädemeeste maanteelt (kõrvalmaantee nr 

19330) suunduvad Rae paisjärve juurde ning edasi läbi Marina, Lodja ja Saarde külade 

jõuavad Kilingi-Nõmme linna. 

Käsitlusalal on määratud järgmised silmapaistvalt ilusat loodusvaadet pakkuvad kohad: 

- Allikukivi – vaade Viljandi–Uulu maanteelt Allikukivi koobaste ja allikate looduskaitseala 

kagunurga juurest põhja suunas; 

- Saarde kiriku mägi – vaade Kilingi-Nõmme–Tali–Laiksaare maanteelt (Saarde küla Kalda 

tee 8 kinnistu piirkonnast) põhja suunas Saarde kirikule, pastoraadile ja Saarde 

paisjärvele; 

- Leipste külas Kilingi-Nõmme – Kiisa maantee ääres vaatega maanteelt loode suunas 

väärtuslikule põllumaastikule. 
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6.4.3. Pärandkultuuri objektid  

Käsitlusalal paikneb Saarde valla territooriumil arvukalt pärandkultuuri objekte. Abja vallas ei ole 

käsitlusalal pärandkultuuri objekte määratud.31  

Trassivariantide koridoridesse või nende lähedusse jäävad: 

- Kärsu kõrts Väljakülas (Viljandi-Uulu ja Kilingi-Nõmme – Viljandi – Tartu maanteede 

ristmiku lähedal; hävinud, säilinud on üksik vana mänd kõrtsi juurest); 

- Pärnu-Mõisaküla raudtee (raudteetamm looduses tuvastatav, relsid ja liiprid üles võetud);  

- Nurmeotsa talukoht Leipste külas (märgid säilinud);  

- Möksi raba vana tee Leipste külas (säilinud 20-50%); 

- Uue-Matsi talukoht Leipste külas (märgid säilinud); 

- talu CXXIX talukoht Leipste külas (märgid säilinud); 

- talu CXXVIII talukoht Leipste külas (märgid säilinud); 

- Vana-Viira talukoht Jäärja külas (säilinud 20-50%); 

- Oksa (Kimle) talukoht Leipste külas (säilinud 20-50%); 

- Kuriku talukoht Leipste külas (säilinud alla 20%); 

- kruusa- ja liivakarjäär Saarde külas (säilinud alla 20%); 

- Uue-Viira talukoht Kalita külas (säilinud 20-50%); 

- Kurvitse talukoht Kalita külas (säilinud 20-50%). 

Pärandkultuuri objektide asukohad on kantud planeeringulahenduse analüüsijoonisele.  

                                                
31 Maa-ameti pärandkultuuri kaardirakendus  
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7. SEOS MUUDE ASJAKOHASTE PLANEERINGUTE JA 

ARENGUKAVADEGA 

7.1. Üleriigiline planeering Eesti 2030+ 

Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+32 kohaselt tuleb Eesti energiavarustuse võimalusi avardada, 

luues välisühendusi Läänemere piirkonna energiavõrkudega. Hea ühendus naaberriikide 

elektrivõrkudega tagab erisuunalise energiatransiidi ning head energia sisseostu-, transiidi- ja 

ekspordivõimalused.  

Kilingi-Nõmme – Riia 330 kV õhuliini rajamise vajadus on määratletud üleriigilise planeeringuga 

Eesti 2030+ – vt Joonis 5. 

 

Joonis 5. Eesti energiavarustuse ja võrguühenduste arengusuunad. Allikas: üleriigiline 

planeering Eesti 2030+ 

7.2. Eesti energiamajanduse valdkonna arengudokumendid 

Eesti energiamajanduse arengut lähiaastatel kujundavates dokumentides „Energiamajanduse 

riiklik arengukava aastani 2020”33, „Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020”34 ja „Eesti 

elektrimajanduse arengukava aastani 2018”35 on ühe tähtsa punktina esile tõstetud energiaturu 

                                                
32 http://eesti2030.files.wordpress.com/2014/02/eesti-2030.pdf 
33 https://www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/energiamajanduse_arengukava_2020.pdf 
34 https://www.mkm.ee/sites/default/files/taastuvenergia_tegevuskava.pdf 
35 https://www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/elektrimajanduse_arengukava.pdf 
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avatus. Samuti on oluline arendada Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist energia infrastruktuuri, 

et parandada energia varustuskindlust ja energia julgeoleku olukorda.  

Eelnimetatud dokumentidele tuginevad ka Eleringi poolt koostatavad Eesti elektrisüsteemi 

varustuskindluse iga-aastased aruanded,36 mis annavad muuhulgas ülevaate põhivõrgu 

toimimisest ja investeeringute vajadusest. Kilingi-Nõmme – Riia 330 kV liin on nende aruannete 

põhjal perspektiivsete investeeringut vajavate projektide nimekirjas.  

 

Joonis 6. Eesti energiavarustuse areng Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse 

aruannetes. Allikas: Elering 

Euroopa Liidu elektrituru toimimise kindlustamise ja varustuskindluse suurendamise valguses 

omab määravat tähtsust Eesti ja Baltimaade elektrisüsteemi edasine integreerimine Euroopa 

Liidu elektrisüsteemiga. Selles kontekstis on vaja edasi töötada koos Läti ja Leedu 

põhivõrguettevõtjatega Estlink 2, Balti-Rootsi ja Balti-Poola elektrivõrkude ühendamiseks ning 

Baltimaade elektrivõrkude sünkroniseerimiseks Kesk-Euroopa elektrisüsteemiga UCTE. 

Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini valmimine aitab tagada kogu Eesti varustuskindlust. 

Liini rajamine võimaldab võrguga liituda uutel kohalikel elektritootjatel, sh  keskkonnasõbralikel 

elektritootjatel, ning seega hajutada Eesti-sisest energiatootmist. Samuti on uus elektriühendus 

oluline elektrituru arendamiseks Balti riikide ja Kesk-Euroopa ning Skandinaavia vahel. 

7.3. Maakonnaplaneeringud, teemaplaneeringud ja maakondade arengukavad 

Pärnu MP on kehtestatud Pärnu maavanema korraldusega 1998. aastal. See on nn baasetapp, 

mille edasiarendamine toimub läbi TP-de,37 sh käesoleva TP-ga.38 Arengustrateegia Pärnumaa 

2030+ valmis 2010.a.39 Lisaks sellele on koostatud hulgaliselt valdkondlikke arengukavasid.40 

                                                
36 http://elering.ee/varustuskindluse-aruanded/ 
37 http://parnu.maavalitsus.ee/et/kehtiv-maakonnaplaneering 
38 http://parnu.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud 
39 http://parnu.maavalitsus.ee/et/c/document_library/get_file?uuid=ad611e2f-9e11-4053-9d67-

f46f88410ca6&groupId=908048 
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Viljandi MP on kehtestatud maavanema korraldusega 1999. aastal.41 MP eesmärk on maakonna 

territooriumi üldistatud ruumiline käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja olulisemate 

infrastruktuuri objektide määratlemine. MP juurde kuuluvad kaardid on suure üldistusastmega, 

kus näidatakse ära olulisemate infrastruktuuri elementide vajadus ning maakonna territooriumi 

kasutamise üldised tingimused. Viljandi maakonna arengustrateegia „Viljandimaa – arenev PÄRIS 

EESTI“ kinnitati Viljandi maavanema 14.08.2014.a  korraldusega nr 1-1/2014/371.42 

Pärnu ja Viljandi MP-d ja teised TP-d ning arengustrateegiad kavandatavat 330 kV õhuliini ei 

käsitle, kuid kavandatav tegevus ei ole vastuolus Pärnu ja Viljandi maakondade kehtivate ja 

koostatavate planeeringute ja muude arengudokumentidega. Uued Pärnu ja Viljandi MP-d on 

koostamisel ning nendes võetakse muuhulgas arvesse ka käesoleva koostatava TP lahendust.  

7.4. Üldplaneeringud ja kohalike omavalitsuste arengukavad 

Saarde valla ÜP (kehtestatud 2008.a) koostamisel on lähtutud põhimõttest, et valla maakasutus- 

ja ehitustegevus toimiks elamisväärset keskkonda pakkuvalt ning oleks orienteeritud pikaajaliselt 

kestvatele lahendustele. Planeerimis- ja ehitusalastes küsimustes tuleb esikohale seada avalikud 

huvid.43 

Abja valla ÜP-ga (kehtestatud 2008.a)44 määratakse valla üldised arengusuunad ning 

maakasutus- ja ehitustingimused. Planeering tugineb valla arengukavadega paika pandud 

eesmärkidele ja strateegiale. 

Saarde valla arengukava aastani 2028 (kinnitatud 2006.a, redaktsioonid 2009. ja 2011.a)45 ja 

Abja valla arengukava 2009-201846 on  alusdokumendid  valdade  arendustegevuste 

määratlemisel,  planeerimisel  ja  arenguplaanide  elluviimisel. Arengukavade eesmärk on 

määratleda ja kirjeldada valdade arenguvajadusi lähtuvalt kohalike elanike huvist. Arengukavad 

on aluseks valdade eelarvete koostamisele ning investeeringute tegemisel ja laenude võtmisel.   

Saarde ja Abja valdade ÜP-d ja arengukavad kavandatavat 330 kV õhuliini ei käsitle, kuid 

kavandatav tegevus ei ole vastuolus nende dokumentidega.  

                                                                                                                                                
40 http://parnu.maavalitsus.ee/et/arengukavad 
41 http://viljandi.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering 
42 http://viljandi.maavalitsus.ee/arengukavad  
43 http://saarde.kovtp.ee/documents/119303/397273/%C3%9Cldplaneeringu_seletuskiri.PDF/f53c830c-

7eba-469e-87f6-f7e339d08f4c?version=1.0 
44 http://www.abja.ee/ul/Seletuskiri.pdf 
45 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4181/0201/2058/Arengukava_muudatused_2_september_2011_valmis.p

df# 
46 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4191/0201/3028/m71_lisa_1.pdf# 

http://viljandi.maavalitsus.ee/arengukavad
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8. MÕJUALA ULATUS 

TP ala on Pärnu ja Viljandi maakonda planeeritava 330 kV õhuliini toimimiseks ja alajaamade 

ühendamiseks vajalik trassikoridor ala. Kavandatav õhuliin algab paralleelselt põhimaanteega nr 

92 (Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme) kulgevalt Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kV õhuliinilt Pärnu 

maakonnas Saarde vallas ning lõpeb Elering AS-ilt saadud info kohaselt Viljandi maakonnas Abja 

vallas Raamatu külas (selles piirkonnas, Eesti-Läti piirilõigus saab õhuliini koridor kokku Läti 

poolele kavandatava õhuliini koridoriga) – vt Joonis 2. Selle asukoha täpsustamiseks tehakse 

koostööd Läti poolele kavandatava õhuliini trassi planeerijatega.  

Mõju hindamise käsitlusalaks (eeldatavaks mõjualaks) loetakse piirkonda, mida kavandatav 

tegevus ja selle reaalsed alternatiivid mõjutavad või võivad mõjutada. Esialgsed alternatiivsed 

trassivariandid töötati välja TP eskiislahenduse koostamise käigus (TP ja KSH koostamise etapid 

vt KSH programmi ptk 7). Sõltuvalt mõjuallikatest (KSH programmi ptk 5.1) ja mõjutatavatest 

keskkonnaelementidest (KSH programmi ptk 5.2) ning sellest, et planeerimise algstaadiumis ei 

olnud trassivariantide asukohad teada, hõlmas mõju hindamise käsitlusala esialgu kogu 

piirkonna, mis jääb olemasoleva Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kV õhuliini ja kavandatava lõpp-

punkti vahele Raamatu külas (Joonis 2).  

Kõrgepingeliini eeldatav mõjuala piirneb üldjuhul trassi koridori ulatusega (50 m kummalegi 

poole liini telge). Kui mõju ulatub või võib ulatuda kaugemale (nt ajutiste teede rajamisel ja 

metsa raiel kuni mõnisada meetrit, liini visuaalne mõju maastikus, mõju mõne kaitsealuse liigi 

elupaigale), käsitletakse mõju ulatust olulise mõju piirini. Alternatiivsete trassikoridoride leidmise 

käigus arvestati käsitlusalal olevate piirangutega (elamud, kaitstavad objektid, geoloogilised jm 

piiravad tingimused) ning selle tõttu kavandatava tegevuse eeldatava mõjuala ulatus täpsustus.  

KSH käigus hinnati kõrgepingeliini TP elluviimise mõju looduskeskkonnale ning sotsiaalsele, 

kultuurilisele ja majanduslikule keskkonnale – vt ptk 10. Eraldi peatükis (ptk 9) on käsitletud 

kavandatava tegevuse võimalikku mõju Natura-aladele. Võimalike mõjude olulisust ja ulatust 

käsitletakse nende teemade juures. Mõjuala ulatus ja eelistatud trassivariant selgusid 

kõrgepingeliini TP koostamise ja KSH läbiviimise, alternatiivide võrdlemise ning TP ja KSH 

menetluse tulemusena. 

Trassivaliku ülesanne on leida trassi algus- ja lõpp-punktide vahel selline liinikoridori asukoht, 

mis avaldab ümbritsevale keskkonnale, sh inimesele, võimalikult vähest negatiivset mõju.  
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9. VÕIMALIK MÕJU NATURA 2000 VÕRGUSTIKU ALADELE 

Vastavalt KeHJS-e §-le 29 võib tegevusloa anda, kui seda lubab Natura võrgustiku ala kaitsekord 

ning otsustaja on veendunud, et kavandatav tegevus ei mõju kahjulikult selle Natura võrgustiku 

ala terviklikkusele ega mõjuta negatiivselt selle ala kaitse eesmärki. Seega on kavandatav 

tegevus võimalik ainult juhul, kui see ei avalda olulist negatiivset mõju Natura alale. 

Käesoleva KSH käigus viidi läbi Natura eelhindamine. Natura eelhindamine on protseduur, mis 

aitab otsustada, kas kavandatava tegevuse või strateegilise planeerimisdokumendi elluviimine 

võib Natura 2000 ala terviklikkuse säilimisele ja kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele ja/või 

elupaigatüüpidele mõju avaldada. Eelhindamise etapis prognoositi kavandatava tegevuse 

tõenäolist mõju käsitlusalal asuvatele Natura 2000 aladele ning hinnati, kas on võimalik 

objektiivselt järeldada, et oluline negatiivne mõju on välistatud.  

9.1. Informatsioon kavandatava tegevuse ja teiste Natura-ala oluliselt mõjutada 

võivate projektide või kavade kohta 

Informatsioon kavandatava tegevuse kohta on toodud KSH aruande ptk-s 4 ja TP 

dokumentatsioonis.  

Natura alade kaugused lähimatest trassivariantidest (mõõdetud TP analüüsijooniselt) on 

järgmised:  

- Allikukivi loodusala – 180 m trassikoridori KN-2 (trassilõigu 2a) servast ja 680 m 

trassikoridori KN-1 (trassilõigu 1a) servast (võrdluseks: Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 

õhuliini kaugus on ca 160 m liini teljest ehk 200 m kaitsevööndi servast);  

- Põhja-Liivimaa linnuala – 1,7 km trassikoridoridest KN-2 ja KN-3;  

- Sanga loodusala – ca 3,5 km trassikoridorist KN-1.  

Kavandatav tegevus ei ole seotud käsitlusalal asuvate Natura alade kaitse 

korraldamisega ega selleks vajalik.  

Kavandatava tegevuse seos muude asjakohaste planeeringute ja arengukavadega vt KSH 

aruande ptk 7.  

Mõju hindajale ei ole teada teisi käimasolevaid, esitatud või heaks kiidetud projekte või kavasid 

käsitletavas piirkonnas, mis ruumilises või sisulises koosmõjus kavandatava tegevusega võiksid 

avaldada Natura aladele negatiivset interaktiivset või kuhjuvat mõju. Samuti pole teada selliseid 

kavandatavaid või kaalumisel olevaid looduskaitselisi algatusi, mis tõenäoliselt mõjutavad 

tulevikus käsitlusala seisundit.  

9.2. Kavandatava tegevuse käsitlusalasse jäävate Natura-alade iseloomustus  

Käsitlusalas paiknevad Natura 2000 alad on Allikukivi loodusala, Põhja-Liivimaa linnuala ja Sanga 

loodusala – vt Joonis 7 ja Tabel 5. Natura 2000 alad on märgitud ka planeeringulahenduse 

analüüsijoonisele – vt TP lisa 1.  
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Joonis 7. Käsitlusalas paiknevad Natura alad: 1. Allikukivi loodusala; 2. Põhja-Liivimaa 

linnuala; 3. Sanga loodusala  

 

3 

1 

2 
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Tabel 5. Käsitlusalas paiknevad Natura alad. Allikas: Keskkonnaregister  

Natura 

ala  

Reg. kood / 

r/v kood 
Asukoht  

Pindala, 

ha 
Kaitse-eesmärk 

Allikukivi 

loodusala  

 

RAH0000306 

/ EE0040301 

Pärnumaa, Saarde vald, 

Tihemetsa alevik ja 

Väljaküla  

16,6 kaitstavad elupaigatüübid on allikad ja allikasood (7160), koopad (8310) ja vanad 

loodusmetsad (*9010);  

liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme) 

Põhja-

Liivimaa 

linnuala 

RAH0000122 

/ EE0040344 

Pärnumaa, Saarde vald 

ja Häädemeeste vald 

19 343,2 liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse: suur-laukhani (Anser albifrons), väike-

laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), kaljukotkas (Aquila 

chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), laanepüü (Bonasa bonasia), 

öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), soo-loorkull 

(Circus pygargus), rukkirääk (Crex crex), laululuik (Cygnus cygnus), valgeselg-

kirjurähn (Dendrocopos leucotos), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor), väike-

kärbsenäpp (Ficedula parva), järvekaur (Gavia arctica), värbkakk (Glaucidium 

passerinum), sookurg (Grus grus), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija 

(Lanius collurio), hallõgija (Lanius excubitor), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), 

herilaseviu (Pernis apivorus), laanerähn e kolmvarvas-rähn (Picoides tridactylus), 

hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), rüüt (Pluvialis apricaria), händkakk (Strix 

uralensis), teder (Tetrao tetrix), metsis (Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa 

glareola), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus) 

Sanga 

loodusala 

 

RAH0000608 

/ EE0040362 

Pärnumaa, Saarde vald, 

Leipste ja Mustla külad; 

Viljandimaa, Abja vald, 

Raamatu küla 

152,4 kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010)  
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Allikukivi loodusala kuulub Allikukivi koopad ja allikad kaitseala koosseisu (vt ptk 6.3.6). Alal on 

looduslikud metsad ja koobas. Loodusdirektiivi elupaigatüüpidest esinevad alal vanad 

loodusmetsad (*9010; 3,7 ha). Koobas on pikkuselt teine koobas Eestis, mis on oluline mitmete 

nahkhiireliikide talvituskohana (koobas ei ole mõeldud külastamiseks avalikkusele). Teised 

olulised liigid, kes alal esinevad, on suurkõrv (Plecotus auritus; II kategooria kaitsealune liik), 

põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii; II kategooria kaitsealune liik), muud käsitiivaliste seltsi 

esindajad (Chiroptera sp.; kõik liigid on kaitse all). Alal asub vääriselupaik (VEP) 126242. Alast 

voolab läbi Alva jõgi. Elupaigatüübi esinduslikkus ja üldine looduskaitseline seisund on enamjaolt 

hea.47  

Allikukivi loodusala kaitsekorralduskava on Keskkonnaametis koostamisel (algusjärgus).48  

Põhja-Liivimaa linnuala asub käsitlusalast lõunas ja edelas, 1,7 km kaugusel trassikoridoridest 

KN-2 ja KN-3 (alternatiivid on selles lõigus ühises koridoris). Linnuala hõlmab Sookuninga 

loodusala ja Nigula loodusala ning nendega samal alal asuvad samanimelised looduskaitsealad, 

samuti Järveotsa loodusala ning mitmed hoiualad. Põhja-Liivimaa linnualast jääb kavandatava 

tegevuse võimalikku mõjualasse vaid selle kirdepoolseim, Jäärja hoiuala kirdeosaga kattuv ala. 

Tegemist on suure märgalade, metsade ja seda ümbritseva kultuurmaastiku kompleksiga Läti 

piiri ääres. Linnuala kuulub mitme erineva kaitserežiimiga ala koosseisu: Järveotsa 

maastikukaitseala (ühtlasi ka Järveotsa loodusala), Sookuninga looduskaitseala (ühtlasi ka 

Sookuninga loodusala), Nigula looduskaitseala (ühtlasi ka Nigula loodusala), Jäärja hoiuala, 

Lanksaare-Veelikse hoiuala, Pihke hoiuala, Nepstemurru hoiuala, Mäeküla hoiuala, Urissaare 

hoiuala, Massiaru hoiuala, Laulaste looduskaitseala (ühtlasi ka Laulaste loodusala), Kiusumetsa 

hoiuala, Kivikupitsa maastikukaitseala (ühtlasi ka Kivikupitsa loodusala), Kiusumetsa must-

toonekure püsielupaik. Linnuala on väga oluline pesitsusala mustale toonekurele, herilaseviule, 

väike-konnakotkale, rukkiräägule, värbkakule, händkakule, öösorrile, hallpea-rähnile, valgeselg-

kirjurähnile ja kolmvarvas rähnile ning tähtis rändepeatuspaik lauluigele, rabahanele, suur-

laukhanele, väike-laukhanele, sookurele. Nigula ja Sookuninga looduskaitsealad on ühtlasi ka 

rahvusvahelise tähtsusega märgalad (Ramsari alad).49 

Sanga loodusala kuulub Sanga looduskaitseala koosseisu (vt ptk 6.3.6), millest tulenevalt on alal 

esinevad olulised liigid musträhn (Dryocupus martius), laanepüü (Tetrastes bonasia, sünonüüm 

Bonasa bonasia), sulgjas õhik (Neckera pennata) ja harilik kopsusamblik (Lobaria pulmonaria) – 

kõik III kategooria kaitsealused liigid. Alal on samuti must-toonekure (I kategooria) ja kanakulli 

(II kategooria) pesitsusala. Vanade loodusmetsade esinduslikkus on suurepärane. Puistu 

keskmiseks vanuseks on hinnatud üle 100 aasta. Peamised puuliigid on haab, kask, must lepp, 

saar, esineb mändi ja vahtrat. Järelkasvus on kuuske, kaske, haaba, vahtrat ja must leppa, 

alusmetsas sarapuud ja pihlakat. Metsas esineb häilusid. Osaliselt on vanad puud välja raiutud 

(hooldusraie 5%). Alustaimestik on liigirikas, esinevad naistesõnajalg, laiuv sõnajalg, koldnõges, 

jänesekapsas, roomav tulikas, kattekold, karukold jne.50  

Sanga loodusala kaitse korraldamine on hõlmatud Sanga looduskaitseala (vt ptk 6.3.6) 

kaitsekorralduskavasse.51  

Natura-alade kirjelduste koostamisel kasutati järgmiseid andmeallikaid: 

- alade kaitse-eesmärgid vastavalt Vabariigi Valitsuse 05.08.2004.a korraldusele nr 615 

„Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“;52  

                                                
47 Allikukivi loodusala Natura standard-andmevorm; 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=EE0040301 
48 Info Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni kaitse planeerimise spetsialistilt Jana Galadilt 03.07.2014 
49 Põhja-Liivimaa linnuala standard-andmevorm: 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=EE0040344 
50 Sanga loodusala Natura standard-andmevorm: 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=EE0040362 
51 Sanga looduskaitseala kaitsekorralduskava 2014-2023. Koostaja: Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni 

kaitse planeerimise spetsialist Jana Galadi; 

http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/GetFile.aspx?fail=1438072542 
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- Sanga looduskaitseala kaitsekorralduskava 2014-2023 (teiste käsitletud alade kohta ei 

ole kaitsekorralduskavasid koostatud);  

- Keskkonnaregister;  

- Natura 2000 alade kohta käiv GIS materjal ja kaardimaterjal: Eesti Looduse Infosüsteemi 

(EELIS) andmebaas, Maa-ameti Geoportaali looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendus;  

- Natura 2000 alade andmevormid – allikas: Natura Viewer;  

- elupaigatüüpide ja kaitstavate liikide andmestik – allikas: EELIS-e andmebaas; 

- konsultatsioonid Keskkonnaameti looduskaitseosakonna elurikkuse spetsialisti Agu 

Leivitsaga, Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni kaitse planeerimise spetsialisti Jana 

Galadiga ja Eestimaa Looduse Fondi (ELF) nahkhiireprojekti juhi Lauri Lutsariga;  

- teiste sarnaste projektide või kavade kohta koostatud KMH/KSH aruanded: Tartu-

Viljandi-Sindi 110 kV liini rekonstrueerimise 330/110 kV ülekandeliiniks projekti 

keskkonnamõju hindamise aruanne. AS Maves, Tallinn 01/2007; Harju, Lääne ja Pärnu 

maakonna planeeringut täpsustava TP "Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi 

asukoha määramine" keskkonnamõju strateegilise hindamine. Aruande eelnõu 

(menetluses). AS Maves, töö nr 10129. Tallinn, aprill 2014; 

- Tartu-Viljandi-Sindi 110 kV elektriliini rekonstrueerimise 110/330 kV liiniks mõju 

linnustikule. Indrek Tammekänd, Kabli 2006;  

- asjakohased planeeringud: Saarde valla üldplaneering, Abja valla üldplaneering, Pärnu 

maakonnaplaneering, Viljandi maakonnaplaneering, Pärnu ja Viljandi 

maakonnaplaneeringute TP-d „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“.  

Eksperdid on seisukohal, et kasutatud andmeallikad annavad piisava alusinformatsiooni 

kavandatava tegevuse võimaliku mõju eelhindamiseks käsitlusalas asuvatele Natura-aladele ja 

sellekohase otsuse tegemiseks. Natura-alade ja sealsete liikide/elupaikade kohta on piisavalt 

alusinformatsiooni ning Natura-alade täiendavate inventeerimiste läbiviimine ei ole vajalik.  

9.3. Kavandatava tegevuse mõju prognoosimine Natura-aladele 

Allikukivi loodusala 

Allikukivi loodusala paikneb 180 m kaugusel trassikoridori KN-2 servast ja 680 m trassikoridori 

KN-1 servast. Trassivariant KN-3 asub enam kui 4 km kaugusel. Kavandatav tegevus ei toimu 

loodusalal ning otsesed füüsilised mõjud alale ja selle kaitseväärtustele puuduvad. Tegevus ei 

mõjuta loodusala ka veerežiimi ega veekvaliteedi kaudu, sest õhuliini rajamisel veerežiimi ega 

veekvaliteeti ala läheduses olevas lõigus ei mõjutata. Samuti puuduvad tegurid, mis mõjutaksid 

kaitse-eesmärkideks olevate elupaikade struktuuri ja funktsioone hüdroloogiliste, keemiliste, 

bioloogiliste või muude tegurite kaudu. Mõjusid ei avaldu ka valgus- ja tuulekeskkonna ega 

õhukvaliteedi kaudu.  

Teoreetiliselt on võimalikud vaid häiringud ala kaitse-eesmärgiks olevale liigile tiigilendlasele, kes 

liikudes väljaspool loodusala võib sattuda ka kavandatava õhuliini piirkonda. Toitu püüab liik 

valdavalt veekogude kohal ja puude läheduses. Lähimad trassivariandid KN-2 ja KN-1 paiknevad 

loodusalast möödudes avamaastikus, mis ei ole tiigilendlasele atraktiivseks elupaigaks. Selles 

mõttes toimib avatud maastik siin tiigilendlase jaoks teatava nähtamatu barjäärina loodusala ja 

õhuliini vahel. Allikukivi loodusalal paiknevad koopad on liigile talvitumispaigaks ning tõenäoliselt 

ristub liigi teekond kavandatava õhuliiniga eelkõige vaid rännetel talvitumispaika ja sealt ära. Ei 

ole tuvastatud, et kõrgepingeliinid oleksid nahkhiirte jaoks olulised liikumistaksitused või surma 

põhjustajad. Tiigilendlane kuulub nn muutsagedusliikidele hulka, kes suudavad kajalokatsiooni 

abil elektriliine edukalt tuvastada. Loomade hukkumine on ebatõenäoline ning võib toimuda vaid 

                                                                                                                                                
52 Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/akt/328122010002 
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juhuslikult ja harva, näiteks ekstreemsetes ilmastikuoludes (väga tugev tuul ja vihm), kui 

orienteerumine on häiritud. Allikukivi koopad ei ole nahkhiirte massilise rände sihtpunkt ega 

talvitumise koht. Seetõttu ei avaldu ühegi trassialternatiivi korral tiigilendlase populatsioonile 

olulisi negatiivseid mõjusid.  

Põhja-Liivimaa linnuala 

Põhja-Liivimaa linnuala paikneb 1,7 km kaugusel trassikoridoridest KN-2 ja KN-3. Piisava 

kauguse ehk ruumilise eraldatuse tõttu ei mõjuta kavandatav tegevus linnuala füüsiliselt. 

Tegevus ei mõjuta linnuala ka veerežiimi ega veekvaliteedi kaudu, samuti puuduvad tegurid, mis 

mõjutaksid linnuala ning selle kaitse-eesmärgiks olevate linnuliikide elupaikade struktuuri ja 

funktsioone hüdroloogiliste, keemiliste, bioloogiliste või muude tegurite kaudu.  

Seega on teoreetiliselt võimalikud vaid mõjud kaitse-eesmärgiks olevatele linnuliikidele siis, kui 

need viibivad väljaspool linnuala. Lähimad kaitse-eesmärgiks olevate liikide elupaikade kaugused 

trassikoridoridest KN2 ja KN-3 (selles lõigus ühises koridoris) on järgmised: laanerähn – 1,9 km, 

metsis – 2,4 km ja teder – 2,5 km. Arvestades nende liikide elupaigaspetsiifilisust ning eluviisi, ei 

avalda kavandatav tegevus neile negatiivseid mõjusid.  

Ala on rände peatuspaigaks ning toitumis- ja puhkealaks hanelistele ja luikedele, kuid rändel 

(väljaspool linnuala) liiguvad linnud õhuliinist kõrgemal, mistõttu ei kujuta kavandatav õhuliin 

endast rändetakistust. Piirkonnas on tegemist lindude hajusa rändega, massilise rände koridore 

käsitlusalal ei ole.  

Elektriliin rajatakse sellise konstruktsiooniga (vt ptk 5.2), et elektrilöögi ohtu lindudele ei ole.  

Negatiivseid mõjusid linnuala kaitse-eesmärkidele ei avaldu ühegi trassialternatiivi korral. 

Sanga loodusala 

Sanga loodusala paikneb lähimast alternatiivsest trassikoridorist 3,5 km kaugusel. Piisava 

ruumilise eraldatuse tõttu ei avalda kavandatav tegevus loodusalale ega selle kaitse-eesmärgiks 

olevale elupaigale „vanad loodusmetsad“ (*9010) mingeid otseseid ega kaudseid mõjusid. Mõjud 

loodusalale puuduvad kõikide trassialternatiivide korral.  

9.4. Natura eelhindamise tulemused ja järeldus  

Piirkonna Natura 2000 võrgustiku aladele otsesed füüsilised mõjud puuduvad, sest kavandatavad 

alternatiivsed trassikoridorid mööduvad kõigist Natura 2000 aladest piisavas kauguses ning 

kavandatav tegevus ei mõjuta alasid füüsiliselt. Tegevus ei mõjuta Natura 2000 võrgustiku alasid 

ka veerežiimi ega veekvaliteedi kaudu, samuti puuduvad tegurid, mis mõjutaksid alasid ning 

nende kaitse-eesmärgiks olevate liikide elupaikade struktuuri ja funktsioone hüdroloogiliste, 

keemiliste, bioloogiliste või muude tegurite kaudu. Võivad esineda vaid väheolulised kaudsed 

häiringud nendele liikidele, kelle elutegevus ulatub väljapoole Natura ala.  

Kavandatav tegevus ei paikne Allikukivi loodusalal ega mõjuta selle kaitse-eesmärgiks olevaid 

elupaiku mitte ühegi trassialternatiivi korral. Kaitse-eesmärgiks olevale liigile tiigilendlasele ei 

avaldu negatiivseid mõjusid mitte ühegi trassialternatiivi korral.  

Mõju Põhja-Liivimaa linnualale võib välistada ruumilise eraldatuse (kauguse) tõttu. Kavandatav 

tegevus toimub Põhja-Liivimaa linnualast piisavas kauguses ning ei mõjuta seda ega linnuala 

kaitse-eesmärgiks olevate liikide elupaiku füüsiliselt mitte ühegi trassikoridori korral. Kaitse-

eesmärgiks olevatele linnuliikidele ei avaldu mitte ühegi trassialternatiivi korral negatiivseid 

mõjusid. Rajatav kõrgepinge õhuliin võib küll põhjustada mõningaid häiringuid mõnele Põhja-

Liivimaa linnuala kaitse-eesmärgiks olevale linnuliigile nende rändel või toitumisrännakutel, kuid 

populatsioonide seisukohalt ei ole see eeldatavalt märkimisväärne.  

Mõju Sanga loodusalale võib välistada ruumilise eraldatuse (kauguse) tõttu.  
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Planeeringulahenduse ja KSH aruande avaliku väljapaneku ajal trassikoridori asukoha suhtes 

esitatud ettepanekute ja vastuväidete (vt ptk 4) analüüsi tulemusel muudetud trassikoridori 

asukoht Leipste külas ei too endaga kaasa negatiivseid mõjusid käsitletud Natura-alade kaitse-

eesmärgiks olevatele elupaikadele ja liikidele.  

Lähtudes eelhinnangu tulemustest järeldub, et kavandatava tegevuse elluviimine ei mõjuta 

käsitlusalal asuvaid Natura 2000 alasid ja mõju nende Natura-alade kaitse-eesmärkidele puudub. 

Seetõttu ei ole Natura asjakohase hindamise läbiviimine vajalik.  
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10. EELDATAVALT KAASNEVA KESKKONNAMÕJU HINNANG 

Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel lähtutakse KeHJS-e §-st 40, kõrgepingeliini TP-ga 

kavandatavast tegevusest ja selle võimalikest ehitus- ja käitamisaegsetest mõjudest (mõjuallikad 

vt KSH programmi ptk 5.1) ning eeldatavalt mõjutatavatest keskkonnaelementidest (vt KSH 

programmi ptk 5.2).   

10.1. Mõju asustusele ja maakasutusele 

10.1.1. Mõju asustusele ja hoonestusele 

Kavandatavad trassivariandid KN-1 ja KN-2 piirkonna asustust ja hoonestust ei mõjuta, sest need 

kulgevad valdavalt (v.a alternatiivi KN-1 algusosa – trassilõik KN-1a – Kilingi-Nõmme linna 

servas) hajaasustuses ning hoonestusest eemal. Kõik trassivariandid on valitud selliselt, et ühegi 

olemasoleva elamu 100 m raadiusega puhver ei ulatu trassikoridori piirini (vt TP analüüsijoonis). 

Trassivariant KN-3 võib tõenäoliselt vähesel määral mõjutada ÜP-ga Kilingi-Nõmme lääneossa 

kavandatud perspektiivse elamumaa arendamist.  

Alternatiivide võrdluse üks kriteerium on elamute arv trassikoridori servast kuni 300 m kaugusel. 

Selle järgi jääb trassikoridorist KN-1 kuni 300 m kaugusele 22 elamut, trassikoridorist KN-2 12 

elamut ja trassikoridorist KN-3 7 elamut. Suhteliselt suur elamute arv trassikoridori KN-1 

läheduses on tingitud sellest, et koridori algusosa kulgeb Kilingi-Nõmme linna piiril. Siiski ei 

tähenda see, et trassivariant KN-1 oleks võrreldes teiste variantidega olulisema mõjuga, sest 

trassikoridor jääb sellisele kaugusele, kus ohtu elanikele ja hoonetele ei ole ette näha (vt ptk 

10.5).  

Trassivariandi KN-1 algusosas läbib trassikoridor ca 170 meetri ulatuses elamumaad (Pärnu tn 

136 kinnistu; 95% elamumaa, 5% ärimaa). Kinnistul on juba praegu märkimisväärselt palju 

elektriliinidest tulenevaid piiranguid (vt Joonis 8). Peamiselt on tegemist Elektrilevi OÜ 

jaotusvõrgu kesk- ja kõrgepingeliinidega, kuid servapidi ulatub kinnistule ka Eleringi Tartu-

Viljandi-Sindi (joonisel Viljandi – Kilingi-Nõmme) kõrgepingeliini kaitsevöönd. Kuna tegemist on 

kinnistuga, mille tavapärane kasutamine elamumaana on elektriliinidest tulenevate kitsenduste 

tõttu oluliselt raskendatud, siis tegi Saarde Vallavalitsus Eleringile ettepaneku kaaluda selle 

kinnistu väljaostmist omanikult. Kinnistu (kas osaline või täielik) muutmine tootmismaaks 

(vajalik on DP koostamine) võimaldaks projekteerimise käigus leida sobiv asukoht kavandatavale 

kõrgepingeliini trassikoridorile KN-1 ja ühtlasi korrastada Kilingi-Nõmme alajaamast tulevate 

olemasolevate õhuliinide paiknemist (vajadusel neid ümber tõsta). Koondades piirkonna õhuliinid 

sellel alal võimalikult üksteise lähedale (niipalju, kui kaitsevööndid võimaldavad) vähendatakse 

kitsendusi kõrvalolevatele kinnistutele ja piirkonna visuaalset reostust laiemal alal (vt ptk 

10.3.9).  
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Joonis 8. Elektriliinidest tulenevad kitsendused (märgitud lilla viirutusega) Kilingi-

Nõmme alajaama läheduses, sh Pärnu tn 136 kinnistul. Allikas: Maa-ameti xGis 

kaardirakendus (kitsendused)  

10.1.2. Mõju maakasutusele  

Maa liinikoridorides kuulub seadusjärgsetele omanikele – vastavalt kas siis riigile, juriidilisele 

isikule või eraisikule. 

Õhuliin mõjutab nende kinnistute maakasutust, mida see ja sellega kaasnev trassikoridor läbivad. 

Peamiselt mõjutab liin metsamaad ja metsamajandust, sest rajatava õhuliini kaitsevööndi laiuselt 

olemasolev mets raadatakse ning uut metsa (v.a kuni 4 m kõrguseid puid) seal kasvatada ei saa.  

Raadatava era- ja riigimetsa pindala erinevate trassivariantide korral vt Tabel 6. 

Tabel 6. Raadatava era- ja riigimetsa pindala erinevate trassivariantide korral 

(vastavalt eskiislahendusele) 

Trassivariant 

Eramets Riigimets 

metsa läbimise 

pikkus, km 

raadatava metsa 

pindala, ha 

metsa läbimise 

pikkus, km 

raadatava metsa 

pindala, ha 

KN-1 7,2 58,0 2,1 17,0 

KN-2 4,9 39,2 2,3 18,4 

KN-3 8,3 66,4 3,4 27,2 

 

Metsamaal on kõrgepingeliini rajamise mõju liini kaitsevööndi ulatuses pöördumatu. Mõju olulisus 

konkreetsele maaomanikule sõltub metsa väärtusest ja sellest, kui suure osa metsa pindalast 

kaitsevöönd enda alla võtab. Konkreetsele erametsaomanikule on mõju eeldatavalt olulisem, kui 

riigimetsa valdajale (RMK-le), sest kokkuvõttes võtab ükskõik milline trassikoridor enda alla 

riigimetsast ainult tühise osa, kuid erametsast võib see moodustada olulise osa. Metsaomanikele, 

sh RMK-le kompenseeritakse kasvavast metsast saamata jääv tulu ühekordselt. Edaspidi tellib 

liini kaitsevööndi korrashoiutööd (võsaraie) liini valdaja.   

Liinikoridoride hooldustöid, sh liinialuse võsa langetamist tehakse elektrist tulenevate ohtude 

vältimiseks ja vähendamiseks inimesele, varale ja keskkonnale. Ka elektripaigaldise 

Pärnu tn 136 
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kaitsevööndis kehtivad piirangud on kehtestatud ohutuse tagamise vajadusest lähtuvalt. 

Tulenevalt eeltoodust hooldab Elering liinikoridore selliselt, et liinikoridorides kasvava taimestiku 

kõrgus ei ületaks 4 meetrit. Sellega on tagatud ohutus liinikoridorides liikuvatele inimestele ja 

loomadele. Olenevalt pinnasest ja seal kasvava taimestiku liigist, tuleb perioodilist 

võsalangetamist teha iga 3–5 aasta tagant. Liinikoridoride hooldamine kaitsevööndi ulatuses 

tagab reeglina selle, et puud liini suunas langedes ei põhjusta liinile riket ja ei teki ohtu puu 

langetajale ega varale ehk metsale. Oht varale seisneb selles, et kuival ajal liinile langenud puu 

võib süüdata metsa. Puu langedes juhtmele lülitub liin välja ning tihti kaasnevad sellega ka 

juhtmete või masti elementide vigastused. Sel juhul jääb liin väljalülitatuks tundideks ning 

tarbijate elektrivarustus on kas häiritud või katkeb.53 

Vähemal määral mõjutab liin põllumajandust (põllumajandusmaa kasutamist), sest kasutusest 

langeb välja ainult mastidealune maa, mis maaomanikule osaliselt kompenseeritakse. Ülejäänud 

liinikoridoris on senine maakasutus võimalik, küll teatud piirangutega, mis aga ei ole olulised.  

Nurgamast võtab enda alla ca 12 x 12 m suuruse maa-ala, tõmmitsatega kandemast kuni 

20 x 20 m suuruse maa-ala ja vabaltseisev kandemast 8 x 8 m suuruse maa-ala. Nurgamastide 

vahele kavandatakse reeglina tõmmitsatega kandemastid, sest need on vähem silmatorkavad ja 

häirivad maastikupilti vähem. Maaomaniku põhjendatud soovil (vabaltseisev kandemast põllul 

viib väiksema maa-ala põllumajanduslikust kasutusest välja) paigaldatakse vabaltseisev 

kandemast.  

Nurga- ja kandemastide arvutuslik arv õhuliini trassivariantide kaupa vt Tabel 7. Arvutustes on 

lähtutud liini kurvilisusest (mida kurvilisem, seda rohkem nurgamaste) ja 400 m visangust (kahe 

naabermasti vahelisest kaugusest). Trassivariandi KN-1 kohta on võrdlevalt välja toodud 

vastavad näitajad lähtudes eskiislahendusest ja lõplikust trassikoridori asukohast. Mastide täpne 

arv ja asukohad selguvad projekteerimise käigus.  

Tabel 7. Nurga- ja kandemastide arvutuslik arv õhuliini trassivariantide kaupa 

 
Trassivariant KN-1 

Trassivariant KN-2 Trassivariant KN-3 
eskiis lõplik 

Liini pikkus, km 13,2 13,9 16 17,9 

Nurgamastide arv 8 13 7 9 

Kandemastide arv* 25 22 33 36 

*liini pikkus / 400 m visang – nurgamastide arv 

Nagu eelnevast tabelist näha, on avalikustamise käigus laekunud vastuväidete ja ettepanekute 

tõttu liini lõplik trassikoridor võrreldes esialgsega pikem ja ka kurvilisem (nurgamastide arv on 

märkimisväärselt suurem). See on tingitud eelkõige Saarde valla Leipste küla maaomanike 

soovidega arvestamisest (vt ptk 4).  

Väärtuslikud põllumaad  

Väärtuslikud põllumaad on kõrge boniteediga põllumaad ning nende puhul tuleb järgida, et neid 

kasutatakse edasi põllumajanduslikel eesmärkidel ega metsastataks. Maaparandussüsteemid 

tuleb säilitada ja korras hoida. Keelatud on hoonete rajamine väärtuslikule põllumaale.54 

Käesolevas TP-s on lähtutud kehtestatud ÜP-ga määratud väärtuslikest põllumaadest (vt ptk 

6.1). Väärtuslike põllumajandusmaade55 määramistingimuste täpsustamine toimub koostamisel 

olevate maakonnaplaneeringute käigus.  

                                                
53 Allikas: Elering 
54 Saarde valla üldplaneeringu seletuskiri, ptk 2.9.2 
55 Väärtuslik põllumajandusmaa on haritav maa ja looduslik rohumaa, mille boniteet on võrdne või suurem 

Eesti põllumajandusmaa kaalutud keskmisest boniteedist. Maakonnas, mille põllumajandusmaa kaalutud 

keskmine boniteet on Eesti põllumajandusmaa kaalutud keskmisest boniteedist madalam, on väärtuslik see 

põllumajandusmaa, mille boniteet on võrdne või suurem maakonna põllumajandusmaa kaalutud keskmisest 

boniteedist. 
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Väärtuslikke põllumaid läbib kõige enam variant KN-2 – kokku 3,6 km ulatuses. Variant KN-3 

läbib väärtuslikku põllumaad 1,7 km ulatuses. Variant KN-1 väärtuslikku põllumaad ei läbi.  

Kasutusaegsed mõjud 

Põllumajanduslikust kasutusest langeb välja ainult mastialune pind, mis põllumaa/rohumaa 

suurust arvestades moodustab üliväikese osa ega mõjuta oluliselt põllumaa kasutamist. 330 kV 

õhuliini mastide vahekaugus on 400-450 m, mis tähendab, et mõnele põllule ei pruugi masti 

tullagi (mastide asukohad täpsustatakse projekteerimise käigus). Liini olemasolu ei takista 

oluliselt maa kasutamist ja harimist, kuid maaomanik ja maa kasutaja (rentnik, põlluharija vms) 

peavad olema teadlikud liini kaitsevööndis kehtivastest piirangutest (vt ptk 5.4).  

Maste toestavad terastrossid põllul peavad olema nähtavalt tähistatud, et põlluharimise käigus 

neid ei vigastataks. Olemasolevatel liinidel kasutatakse trosside ümber kollase-musta-triibulisi 

plastist hülsse.  

Ehitusaegsed mõjud 

Liini ehitamisel kasutatavad rasked veokid ja ehitusmasinad pressivad põldudel mulla tihedaks, 

millega mõjutatud ala (töötsoonis) halveneb mulla vee- ja õhuvahetus. Vundamentide rajamise 

käigus on oht lõhkuda drenaažisüsteeme ja ummistada lahtisi maaparandussüsteeme (kraave), 

mis avaldab mõju pinnavee äravoolusüsteemile.  

Mõju maaparandussüsteemidele vt ptk 10.3.2.  

Puhkealad  

Saarde valla ÜP-ga on puhkealaks määratud (reserveeritud) Kilingi-Nõmme linna ümbrus ning 

Pärnu-Mõisaküla raudteetamm.  

Trassivariant KN-1 ulatub reserveeritud puhkealale paarisaja meetri ulatuses liini algusosas ja 

ületab raudteetammi. Mõju ei ole oluline, sest: 

1) puhkealaks määratud piirkond liini algusosas asub suurte riigi põhimaanteede ristmiku 

piirkonnas ja ala läbivad juba olemasolevad elektriliinid, mis tõttu ala ei ole reaalseks 

puhkeotstarbeliseks kasutuseks sobiv; liinikoridori alla jääb linna ümbritsevast 

puhkealaks määratud piirkonnast üliväike osa, mistõttu mõju puhkealale ei ole oluline; 

liini kaitsevöönd ei takista inimeste liikumist, kuid pikaajaline viibimine seal ei ole 

soovitav;  

2) õhuliin et takista raudteetammi puhkeotstarbelist kasutamist; visuaalsetel kaalutlustel on 

soovitav mastid projekteerida raudteetammist vähemalt 100 m kaugusele. 

Trassivariant KN-2 ületab raudteetammi. Mõju ei ole oluline, sest õhuliin et takista 

kirsarööpmelise raudteetammi puhkeotstarbelist kasutamist; visuaalsetel kaalutlustel on soovitav 

mastid projekteerida raudteetammist vähemalt 100 m kaugusele. 

Trassivariant KN-3 läbib puhkealaks määratud piirkonda Kilingi-Nõmme linna lääne- ja loodeosas 

kokku ca 1,8 km ulatuses. Mõju tuleb lugeda oluliseks, sest: 

1) tegemist on väärtusliku puhkemetsaga, mille raadamine liini kaitsevööndi laiuses mõjutab 

puhkemetsa olemust ning rajatav liin rikub puhkemetsa visuaalset ilmet;  

2) puhkemetsas peab olema võimalik inimestel viibida ohutult piiramatu aja jooksul, kuid 

liini kaitsevööndis ei ole see võimalik. 

Lisaks sellele ületab trassivariant KN-3 ilusateks teelõikudeks määratud Kilingi-Nõmmest edela 

suunas suunduvaid teeradasid (vt ptk 6.4.2), mis on samuti puhkeotstarbeliselt kasutatavad, 

kuigi ei asu puhkealaks määratud alal. Kõrgepingeliin avaldaks pöördumatut negatiivset 

visuaalset mõju nende teeradade teatud lõikudelt avanevatele vaadetele.  
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10.2. Mõju taristule  

Maanteed  

Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kV õhuliin, millelt kavandatav liin alguse saab, asub mõlemast 

põhimaanteest põhja pool, v.a Kilingi-Nõmme alajaama piirkonnas. Sellest tulenevalt, sõltuvalt 

trassivariandist, on ristumiste arv põhimaanteedega erinev – vt Tabel 8.  

Tabel 8. Trassivariantide lõikumised põhi- ja kõrvalmaanteedega 

Trassi-

variant 
Põhimaantee  Kõrvalmaantee  

KN-1 ei lõiku - nr 19304: Tihemetsa – Leipste; 

- nr 24205: Mõisaküla – Jäärja 

KN-2 - nr 6: Valga – Uulu;  

- nr 92: Tartu – Viljandi – 

Kilingi-Nõmme 

- nr 19302: Kilingi-Nõmme – Kiisa (kahes punktis); 

- nr 24205: Mõisaküla – Jäärja 

KN-3 - nr 6: Valga – Uulu  - nr 19301: Kilingi-Nõmme – Tali – Laiksaare; 

- nr 19302: Kilingi-Nõmme – Kiisa; 

- nr 24205: Mõisaküla – Jäärja 

 

Trassivariant KN-1 ei lõiku põhimaanteedega, sest ühendus olemasolevale liinile toimub 

põhimaanteedest lõuna pool Kilingi-Nõmme alajaama piirkonnas (Tartu-Viljandi-Sindi 330 kV 

õhuliin ületab Viljandi-Uulu maantee). Trassivariant KN-2 lõikub Valga-Uulu maanteega ja Tartu – 

Viljandi – Kilingi-Nõmme maanteega ning trassivariant KN-3 lõikub Valga–Uulu teega. 

Liiklustihedus käsitlusala põhimaanteedel on 1000-3000 sõidukit ööpäevas, kõrvalmaanteedel 

alla 200 sõiduki ööpäevas.56 Liini ehitusperioodil tuleb arvestada lõikumisega põhi- ja 

kõrvalmaanteedega. Ehitustööd maanteede piirkonnas toovad endaga kaasa teede ajutisi 

sulgemisi ja liiklusseisakuid. Mida väiksema liiklussagedusega teed sulgeda tuleb, seda väiksem 

mõju piirkonna liiklusele, eriti põhimaanteedel liiklejatele. Sellest lähtuvalt on kõige väiksema 

mõjuga trassivariant KN-1. Siiski on võimalik tööd organiseerida selliselt, et liiklusseisakud 

oleksid minimaalsed, või vajadusel korraldada ümbersõit. Arvestades kogu liini ehituse ajalist 

kestvust on sellega seotud liikluse sulgemised väga ajutised.  

Põhi- ja kõrvalmaanteed on reeglina rajatud sellise konstruktsiooniga, et raskeveokite liiklus 

nende seisukorda ei mõjuta. Teine lugu on kohalike teedega, mis reeglina on kruusakattega ja 

mille konstruktsioon ei ole tavaliselt mõeldud suuremaks raskeveokitega liiklemiseks. Raskete 

masinate ja mehhanismide liiklus kohalikel teedel võib nende seisukorda kohati oluliselt 

halvendada. Eriti lagunemisaltid on teed kevadisel sulaperioodil ja suurte sadude ajal, mistõttu 

võiks võimaluse korral sel ajal raskeid vedusid minimeerida. Kui tööpiirkonnas on teid, mida on 

vaja liini ehitamise käigus kasutada, kuid mis on praegu halvas seisukorras, siis tuleb need enne 

ehitustöödega alustamist korrastada. Kindlasti tuleb kõikide kasutusel olnud teede seisukord liini 

ehituse lõppemisel viia vähemalt endisele tasemele.  

Suvel kuivade ilmadega kruusateed tolmavad, mis võib põhjustada ajutisi häiringuid 

lähedalasuvate elamute juures. Soovitav on ehitustööde käigus sellega arvestada ja vajadusel 

võtta kasutusele tolmu vähendavad meetmed (teepinna niisutamine, sõidukiiruse vähendamine).  

Ehitusaegsete ajutiste teede säilitamise vajadus on soovitav läbi arutada kohaliku omavalitsuse 

ja maaomanikega, sest neid teid võib hiljem kasutada liini hooldustöödeks või vajadusel näiteks 

ka metsatulekahjude kustutamiseks (Päästeametile parem juurdepääs).  

                                                
56 Allikas: Maa-ameti Geoportaali Maanteeameti kaardirakendus 
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Elektriliinid ja –alajaamad ning sideliinid 

Olemasolevate elektri- ja sideliinidega tuleb arvestada projekteerimise käigus, vajadusel näha 

ette liinide ümbertõstmine. Tööd teostada selliselt, et katkestuste kestvus oleks minimaalne või 

välditud.  

10.3. Mõju looduskeskkonnale 

10.3.1. Reljeef ja geoloogiline ehitus  

Kavandatav tegevus ei avalda olulist negatiivset mõju piirkonna reljeefile ja geoloogilisele 

ehitusele, st ei mõjuta ega muuda seda.  

Kuna üldjoontes on tegemist suhteliselt lauge lainja maastikuga, siis ei tohiks reljeef trassi 

kavandamist märkimisväärselt mõjutada. Vajadusel tuleb projekteerimise käigus (mastide 

asukohtade määramisel) arvestada sellega, et mastide vahele (visangu ulatuses) ei jääks 

kõrgemaid künkaid, kus juhtmed võiksid ulatuda maapinnale lähemale kui 7 m.  

Piirkonna geoloogilist ehitust võib kõikide trassikoridoride ulatuses lugeda üldjuhul soodsaks, sest 

trassikoridoridesse jääb ehituse jaoks ebasobivaid pehmeid pinnaseid suhteliselt vähesel määral 

ning arvestades visangu pikkust, saab mastide paigaldamisel tõenäoliselt enamasti vältida 

ehitustöid pehmetes pinnastes ja liigniisketel aladel.  

Reljeefi ning maastiku looduslikku ja esteetilist välimust silmas pidades on hea, kui õhuliini 

välimus sulanduks võimalikult hästi ümbruskonda ehk jääks võimalikult märkamatuks. Parim 

lahendus on kasutada võimalikult õhulisi (vähemassiivseid) maste, mille värvus sulandub taeva 

taustaga kokku (nt tsingitud materjal).  

10.3.2. Mõju pinna- ja põhjaveele 

Pinnavesi  

Trassivariant KN-1 lõikub järgmiste keskkonnaregistrisse kantud vooluveekogudega: 

- Lähkma jõgi – Kilingi-Nõmme linna ääres, Viljandi ja Valga teede ristmikust veidi lääne 

pool; 

- Humalaste jõgi – raudteetammi ja Kilingi-Nõmme – Kiisa mnt vahele jäävas trassikoridori 

lõigus;  

- Külge oja – Möksi rabast läänes, raba põhjaosaga külgnevas trassikoridori lõigus; 

- Kaerasaadu oja – Raamatu külas Kortli (10501:006:0002) ja Kortleone 

(10501:006:0222) kinnistute piirkonnas. 

Lisaks sellele kulgeb trassivariant KN-1 mitmes lõigus paralleelselt Lähkma jõe, Külge oja ja 

Kaerasaadu ojaga. Planeerimisel on arvestatud, et nendes paralleelsetes lõikudes ei ulatu 

trassikoridori serv nimetatud veekogude 10 m veekaitsevööndisse (v.a lõikumisel veekoguga). 

See tähendab muuhulgas, et õhuliini rajamisega seoses ei toimu nendes paralleelsetes lõikudes 

raadamist veekaitsevööndis. Metsa raadamine veekogu ehituskeeluvööndi ulatuses (v.a 

veekaitsevööndis) ja õhuliini ehitustööd ei avalda negatiivset mõju veekogudele.  

Trassivariant KN-2 lõikub järgmiste vooluveekogudega:  

- Humalaste jõgi – raudteetammi ja Kilingi-Nõmme – Kiisa mnt vahele jäävas trassikoridori 

lõigus (samas, kus trassikoridor KN-1);  

- Külge oja – Leipste ja Kalita küla piiril Sillaotsa-Kurvitsa tee juures; 

- Kaerasaadu oja – Raamatu külas Kortleone (10501:006:0222) kinnistu piirkonnas. 

Trassivariant KN-3 lõikub järgmiste vooluveekogudega: 

- Humalaste jõgi – Lodja külas Rinnaku-Münniku tee juures;  
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- Külge oja – Kalita külas Loigu (71102:005:0176) kinnistu kohal; 

- Kaerasaadu oja – Raamatu külas Kortleone (10501:006:0222) kinnistu piirkonnas. 

Pinnavee osas tuleb kinni pidada seadustega ette nähtud piiranguvööndite nõuetest – vt ptk 

6.3.2 ning looduskaitseseaduse § 37 ja § 3857 ja veeseaduse § 2958. Nagu kõikide muude 

ehitustööde puhul, ei tohi siingi ehitustegevuse käigus põhjustada reostust veekeskkonnale, 

kahjustada veekogude kaldaid ega tekitada erosiooniohtu. 

Vastavalt planeeringu lahendusele jääb õhuliini telg veekogu kaldast vähemalt 50 m kaugusele. 

Ehitustööd sellisel kaugusel lõikudes, kus õhuliin kulgeb paralleelselt veekoguga, ei avalda 

veekogule olulist negatiivset mõju.  

Õhuliini lõikumisel veekoguga projekteerida mastide asukohad selliselt, et mastide püstitamisega 

seotud ehitustegevus ei ulatu veekogule lähemale kui 50 m. Veekogude ületamisel ja 

ehituskeeluvööndis (metsamaal ulatub ehituskeeluvöönd piiranguvööndi piirini – LKS § 38 lg 2) 

tuleb ehitustöid läbi viia erilise hoolikusega, et vältida kallaste kahjustamist, erosiooniohu 

tekkimist ning pinnase ja reostuse sattumist veekogusse. Ehitusmasinate ja veokitega veekogus 

sõitmine ei ole lubatud.  

Maaparandussüsteemid  

Koostatavas TP-s maaparandussüsteemide asukohti ei käsitleta, kuid õhuliini ehitustööd (mastide 

vundamentide rajamine, tallamine raskete veokite ja ehitusmehhanismidega) võivad neid 

mõjutada.  

Õhuliini projekteerimisel ja ehitamisel on oluline arvestada maaparandussüsteemidega, sest 

piirkonnas on neid rajatisi kohati ulatuslikel aladel nii põllu- kui ka metsamaal, sh kavandatavates 

trassikoridorides. Sisendi projekteerimiseks saab Põllumajandusametist59 ja maaparandus-

süsteemide registrist60. Õhuliini projekt tuleb kooskõlastada Põllumajandusametiga, kelle 

ülesanne on teostada riiklikku järelevalvet maaparandusseaduse ja selle alusel kehtestatud 

õigusaktide nõuete täitmise üle.  

Ehituse käigus rikutud maaparandussüsteemid tuleb taastada vähemalt sama suurel alal ja 

võrreldes liini ehitusele eelneva olukorraga peab maaparandus toimima vähemalt samaväärselt 

ka pärast ehitustööde lõppemist.  

Allikad  

Lähtudes keskkonnaregistri andmetest ei jää kavandatud trassikoridoridesse või nende lähedusse 

allikaid. Kui trassikoridori geodeetilise mõõdistamise käigus avastatakse allikaid, siis tuleb 

tegevuse kavandamisel arvestada vastavate piirangutega – vt ptk 6.3.2.  

Põhjavesi 

Kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne piirkonna põhjaveetaseme muutmist. Ühegi 

kavandatava trassikoridori sisse ei jää puur- ega salvkaeve.  

Kui ehitustööd viiakse läbi nõuetekohaselt (sh välditakse ohtlike kemikaalide mahavalgumist), ei 

ole negatiivset mõju piirkonna põhjaveele ette näha. Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega 

alal (käsitlusala põhjapoolses osas) peab eriti hoolega jälgima, et reostust ei satuks põhjavette.  

Kui ehitustööde organiseerimisel selgub, et töötsooni (sh nt väljapoole trassikoridori kavandatava 

laoplatsi või ehitusmasinate parkla lähedusse) jääb mõni puur- või salvkaev, siis tuleb sellega 

arvestada. Vastavalt veeseadusele tuleb kinni pidada puurkaevude sanitaarkaitsealade nõuetest 

(vt ptk 6.3.2).  

                                                
57 https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014020 
58 https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014023 
59 http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355 
60 http://msr.agri.ee/index_avalik.aspx 
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10.3.3. Mõju maardlatele ja maavarade kaevandamisele 

Analüüsitud trassialternatiivid KN-1, KN-2 ja KN-3 ning nende alamalternatiivid ei ületa 

käsitlusalal asuvate turbamaardlate alasid. Väike erand on alamalternatiiv KN-1b (vt TP 

analüüsijoonis), mille trassikoridor riivab Möksi maardla edelanurka, kuid ka sel juhul on võimalik 

õhuliini mastid kavandada maardla piiridest väljapoole, seda enam, et turbane pinnas ei ole liini 

ehitamiseks eriti sobiv. Seetõttu kohalikele turbamaardlatele negatiivne mõju puudub.  

Avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete analüüsi tulemusena kavandatud 

trassikoridori KN-1 lõik Leipste külas ei avalda negatiivset mõju maardlale (varudele). 

Trassikoridori muudatuse väljatöötamisel on arvestatud, et selle nihutamine ei tooks endaga 

kaasa trassikoridori sattumist turbamaardla piiridesse. Arvesse on võetud asjaolusid, et rabas 

ehitamine on väga kallis ning turbases pinnases ehitamine toob endaga kaasa täiendavad 

negatiivsed keskkonnamõjud – tallamisega seotud mõjud rabas on oluliselt suuremad võrreldes 

töötamisega mineraalmaal. Samuti seaks õhuliin piirangud maardla kasutamisele tulevikus, sest 

maavara väljamine õhuliini trassikoridoris on seotud täiendavate ohutusnõuetega, mis teeb selle 

märkimisväärselt keerulisemaks ja ühtlasi kulukamaks. 

Mastide vundamentide rajamiseks võib teatud juhtudel – kui kohapealne pinnas ei sobi 

tagasitäiteks (vt ptk 5.2) – olla vajalik mujalt juurdeveetava ehitusmaavara kasutamine. Näiteks 

juhul, kui nurgamasti asukohas ei ole sobivat materjali tagasitäiteks, tuleb asendada ca 500 m3 

pinnast. Ehitusmaavarasid võidakse ehitustegevuse käigus kasutada vajadusel ka trassikoridorile 

juurdepääsuteede rajamiseks, kui kohapealne pinnas on liialt pehme.  

Ehitusmaavarade varule ei ole mõju oluline, sest õhuliini ehitamiseks vajamineva materjali 

kogused on väikesed. Vajamineva ehitusmaavara liik ja kogused määratakse projekteerimise 

käigus. Ehitusmaavara on soovitav vedada kohale objektile lähimast sobivast karjäärist, et 

minimeerida transpordiga seotud keskkonnamõjusid.  

10.3.4. Mõju taimestikule ja loomastikule 

Mõju taimestikule 

Mõjud looduslikele taimekooslustele (metskooslused vt ptk 10.3.5) on kavandatud 

trassikoridoride puhul suhteliselt minimaalsed, sest loodusliku taimkattega alasid esineb 

trassikoridoride piirkonnas vähe. Looduslikke rabakooslusi (elupaik 7110) lõikab trassikoridor 

KN-1 ca 600 m ulatuses. Koridor lõikab puisraba Möksi raba lääneservas, kus see on 

üleminekuline rabametsaks ja osaliselt kuivendusest mõjutatud. Trassikoridor KN-3 lõikab 

rikutud, kuid taastumisvõimeliste rabade hulka kvalifitseeruvat (elupaik 7120) Leivalaki sood 

(Rinnaku raba) ca 400 m ulatuses.  

Trassikoridori rajamisega langetatakse kõrgemad puud ning liini rajamisega võib kaasneda 

pinnasekahjustusi. Eeldatavalt on mõju rabaelupaikadele olulisem trassikoridori KN-1 puhul. 

Trassikoridori KN-2 puhul ei avaldu olulisi mõjusid looduslikele elupaikadele.   

Mõju loomastikule  

Mõjud imetajate faunale on võrdlemisi väikesed. Mõjud avalduvad ehitusfaasis metsa raadamise 

ja häiringute näol. Häiringud avalduvad müra, tehnika ja inimeste liikumise näol. Kuna liini 

ehitusperiood konkreetses lõigus on võrdlemisi lühike, siis ei välta paiguti suhteliselt intensiivsed 

häiringud kaua.  

Liinikoridori rajamine põhjustab muutusi metsamaastikus, kuid arvestades piirkonna suhtelist 

metsarikkust, ei põhjusta need elupaikade kadu ega olulisi negatiivseid mõjusid ulukifaunale. 

Mõningad liini ja liinikoridori hooldamisega seotud häiringud (õhuliini hooldus- ja remonditööd) 

toimuvad ka kasutusetapis, kuid need on pigem võrdlemisi harvad. 

Metsa ja puittaimestiku raadamine ning liini rajamistööd põhjustavad mõjusid ka metsa- ja 

põõsastike linnustikule, vähemal määral avamaastiku linnustikule. Suurimad on mõjud 

haudelinnustikule pesitsusperioodil. Seetõttu tuleb raadamistöid kindlasti vältida nn raierahu 
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perioodil (riigimetsades kestab raierahu kaks kuud – 15. aprillist kuni 15. juunini – ja selle 

eesmärgiks on eelkõige pesitsevate lindude kaitse).  

Keskkonnaameti soovitusel (vt ptk 4) kaaluti mõju hindamise käigus metsamaal trassikoridori 

raadamisele ajalise piirangu kehtestamist ajavahemikus 15. märtsist kuni 31. augustini. Kogu 

elustiku säilimise ja kaitse seisukohalt on raadamistöid kindlasti parem teha sügis-talvisel 

perioodil, ideaalsel juhul talvel külmunud pinnasega. Riigi majandusmetsades on raierahu periood 

küll oluliselt lühem, aga metsamajandus on pidev iga-aastane tegevus, mistõttu ei saa 

majandusmetsades poolt aastat raiekeelu alla panna. Metsa raadamist liinikoridori ulatuses ei saa 

aga lugeda regulaarseks metsa majandamiseks, vaid tegemist on ühekordse tegevusega, mille 

käigus liinikoridoris olev mets viiakse majandusmetsa kategooriast pöördumatult välja. Seetõttu 

on põhjendatud, et see tegevus oleks läbi viidud elustikku maksimaalselt säästes. Arendajal 

tuleks õhuliini ehitustööd kavandada selliselt, et metsa raadamistööd jääksid ajavahemikku 

septembrist kuni märtsi keskpaigani ning teostatakse võimalusel külmunud pinnasel. Ajalise 

piirangu pikendamine võrreldes raierahu perioodiga on vajalik kogu elustiku liigse häirimise ja 

kahjustamise leevendamiseks. Samadel põhjustel on soovitav kavandada sügis-talvisele 

perioodile ka liinikoridori hooldustööde käigus teostatav regulaarne võsaraie.  

Mõju lindude rändele 

Käsitlusala piirkonnas ei ole lindude kontsentreeritud massrände koridore. Regioonis on 

massränded kontsentreeritud peamiselt Liivi lahe rannikule. Siiski toimub hajus rändlindude 

ränne, mille hulgast võib olulisemana välja tuua haneliste (haned ja lagled) rände. Hanelised 

peatuvad toitumiseks ja ööbimiseks käsitlusala põldudel ning Möksi ja Viira rabadel. Arvestades 

haneliste rändekõrgust, on kokkupõrgete risk suurem põllualadel ja soode läheduses paiknevatel 

trassilõikudel, kus maandumisel või lendutõusul olevad linnuparved võivad põrgata liinidega. 

Kõigi alternatiivide puhul on riskid kokkuvõttes ligikaudu sarnased. Arvestades suurte õhuliinide 

suhteliselt head märgatavust, on lindude hukkumise risk suhteliselt väike. Siiski tuleks 

ettevaatuspõhimõttest lähtuvalt riskide vähendamiseks liinid tähistada nendes lõikudes 

linnupeletitega (vt täpsemalt leevendavad meetmed ptk 12).61 

Avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete analüüsi tulemusena kavandatud 

trassikoridori KN-1 lõik Leipste külas ei avalda taimestikule ja loomastikule, sh lindude rändele, 

teistsuguseid mõjusid, kui eespool kirjeldatud. Seetõttu kehtib eeltoodud hinnang ka nimetatud 

muudatuse korral.   

Mõjusid kaitstavatele loomaliikidele käsitletakse peatükis 10.3.7. 

10.3.5. Mõju metsakooslustele  

Trassikoridorid erinevad oluliselt metsasuse poolest. Enim metsaalasid – 11,7 km ulatuses – läbib 

trassikoridor KN-3. Trassikoridor KN-1 läbib metsi 9,3 km ja trassikoridor KN-2 7,2 km ulatuses.  

Enim vanemaid ja küpseid metsi asub trassikoridoris KN-3. Vähesel määral küpseid ja vanu metsi 

paikneb ka trassikoridoris KN-2 ja selle piiril Jäärja külas. Trassikoridoris KN-1 ei paikne 

metsaregistri andmetel vanu metsi. Siiski võivad mõningad Möksi raba lääneservas paiknevad 

rabametsad kvalifitseeruda elupaigaks 91D0* (siirdesoo- ja rabametsad).  

Kuna õhuliini kaitsevööndi laius on 80 meetrit, põhjustab elektriliini trassi rajamine metsaalade 

teatavat killustumist.  

Õhuliini kaitsevööndi ääres tekib uus metsaserv (ökoton)62 ja sellega kaasnev servaefekt. 

Valgustingimuste muutuse tõttu õhuliini kaitsevööndi servas koosluste kasvutingimused 

muutuvad, servakooslus muutub liigirikkamaks. Servakooslused on reeglina lopsaka 

                                                
61 Hinnangu koostamise käigus on konsulteeritud Keskkonnaameti elurikkuse peaspetsialisti Agu Leivitsaga. 
62 Kahe järsult erineva maastikuosise või koosluse siirdevöönd, mis sisaldab mõlema elemente ja on 

seepärast komplekssem või liigirikkam kui kumbki neist. Kultuurmaistus on ökotonid (nt metsaservad, 

veekogude kaldad) liikide kontsentreerumiskohad, kompensatsioonialad (ökoloogiliselt tasakaalustavad alad) 

ja ühtlasi geoökoloogilised barjäärid. Allikas: Ökoloogialeksikon. Koostanud Viktor Masing. Tallinn 1992 
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taimestikuga, mis tuleneb mulla kõrgemast lämmastiku- ja fosforisisaldusest. Servaliigid on 

reeglina häiringutele enam vastupidavad. Reeglina on tegemist tavaliste liikidega, haruldasi liike 

esineb harva.  

Uue metsaserva avatus tuultele võib põhjustada esimestel aastatel täiendavat tuulemurdu metsa 

servas ja seega puistu hõrenemist, eriti kuuse enamusega puistutes. Kui puitu ei eemaldata, 

suurendab see jämeda lamapuidu ja hilisema kõdupuidu hulka metsas, mis loob uusi elupaiku ja 

suurendab liigirikkust.  

Avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete analüüsi tulemusena kavandatud 

trassikoridori KN-1 lõik Leipste külas ei avalda metsakooslustele teistsuguseid mõjusid, kui 

eespool kirjeldatud. Seetõttu kehtib eeltoodud hinnang ka nimetatud muudatuse korral. 

Trassikoridori muudatuste soovid olid ajendatud eelkõige sellest, millist metsa (metsaeraldist) 

konkreetne maaomanik enda jaoks kõige väärtuslikumaks luges.   

Mõju metsa vääriselupaikadele 

Tegevus ükskõik millises trassikoridoris metsa vääriselupaiku ei mõjuta, sest võimalik mõju 

väärtustatud metsakooslusteni ei ulatu.  

10.3.6. Mõju kaitsealadele 

Allikukivi koopad ja allikad 

Allikukivi kaitseala asub 180 m kaugusel trassikoridori KN-2 (trassilõigu 2a) servast ja 680 m 

kaugusel trassikoridori KN-1 (trassilõigu 1a) servast. Ükski kavandatav trassivariant ei põhjusta 

otseseid vahetuid füüsilisi mõjusid, mis võiksid Allikukivi kaitsealal asuvaid loodusväärtusi 

kahjustada. 

Teoreetiliselt on võimalikud vaid häiringud ala kaitse-eesmärgiks olevatele nahkhiireliikidele, kes 

liikudes väljaspool loodusala võivad sattuda kavandatava õhuliini piirkonda. Vt täpsemalt ptk 

10.3.7 (nahkhiired) ja ptk 9 (Allikukivi loodusala).  

Allikukivi park  

Allikukivi pargi puhul puuduvad otsesed ja kaudsed mõjud kõikide kavandatud trassikoridoride 

korral, sest park paikneb piisavas (vähemalt 1,2 km) kauguses kõikidest trassikoridoridest. 

Voltveti ehk Tihemetsa mõisa park 

Voltveti mõisa pargi puhul puuduvad otsesed ja kaudsed mõjud kõikide kavandatud 

trassikoridoride korral, sest park paikneb piisavas kauguses (vähemalt 2,1 km) kõikidest 

trassikoridoridest.  

Sanga looduskaitseala  

Kuna Sanga loodusala paikneb kõikidest reaalsetest trassikoridoridest piisavas kauguses 

(vähemalt 3,5 km), siis puuduvad otsesed ja kaudsed negatiivsed mõjud kaitsealale ja selle 

kaitse-eesmärkidele. 

Projekteeritavad kaitsealad  

Kõige lähemal trassikoridoridele paikneb kavandatav Allikukivi maastikukaitseala, mis paikneb 

trassikoridorist KN-2 180 m kaugusel ja trassikoridorist KN-1 680 m kaugusel. Kavandatav 

kõrgepingeliin ei mõjuta kavandatavat kaitseala ega selle kaitse-eesmärgiks seatud liike. Vt 

täpsemalt ptk 10.3.7 (nahkhiired) ja ptk 9 (Allikukivi loodusala).  

Projekteeritav Viirasoo hoiuala paikneb trassikoridoridest KN-2 ja KN-3 ca 290 m kaugusel ja 

trassikoridorist KN-1 ca 900 m kaugusel. Looduslikke elupaiku kavandatav kõrgepingeliin ei 

mõjuta, sest need asuvad piisavas kauguses ning on trassikoridoridest KN-2 ja KN-3 puhverdatud 

290 m laiuse metsaalaga. Olulised mõjud puuduvad ka laanepüüle. Herilaseviule võivad avalduda 

mõjud kokkupõrkeriski näol. Detailsemalt on mõjusid herilaseviule analüüsitud peatükis 10.3.7.  
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10.3.7. Mõju kaitsealustele liikidele 

Mõju kaitstavatele linnuliikidele 

Väike-konnakotkas 

Liigi kaitse tegevuskava63 järgi on väike-konnakotka kodupiirkonna suurus ca 2 km raadiusega 

ala pesa ümber. Lähtudes kaitse tegevuskavast ja ettevaatusprintsiibist on trassivariantide 

kavandamisel ja mõju hindamisel võetud aluseks, et õhuliin ei või olla väike-konnakotka 

pesakohale lähemal kui 2 km.  

Trassivariant KN-1 jääb minimaalselt 2 km raadiusega ala servale, kuid mõju ei ole antud juhul 

oluline, sest kotka toitumisalad jäävad trassikoridorist pesa pool olevatele põllualadele. Samuti 

kulgeb trassikoridor selles lõigus metsasel alal, mis kotka toitumisalaks ei ole sobiv.  

Trassivariandid KN-2 ja KN-3 (konkreetses lõigus ühises koridoris) jäävad minimaalselt 2 km 

raadiusega ala servale. Kotkaste (lähestikku on kaks pesakohta) peamised toitumisalad jäävad 

valdavalt trassikoridorist pesade pool olevatele põllualadele. Siiski tuleb võimalikku mõju 

võrreldes trassivariandiga KN-1 lugeda olulisemaks, sest tegemist on kahe kotkapesaga, mis 

kokku vajavad suuremat toitumisala, ja suure põllumassiiviga, mis võib olla nende kotkaste 

toitumisalana oluline.  

Mastide tehnilisel projekteerimisel on oluline, et lindude jaoks oleks välistatud elektrilöögi 

saamise võimalus, samuti tuleks liigi toitumispiirkonnas liinid tähistada linnupeletitega. 

Trassivariant KN-4 (vt Joonis 2) avaldab väike-konnakotka elutingimustele olulist negatiivset 

mõju, sest lõikab läbi kotka toitumisala ja asub ka pesale liiga lähedal. Kuna põllumassiiv (jm 

avatud maastik), mida trassivariant KN-4 läbib, on kotka ainus toitumisala selles piirkonnas, siis 

kasutab ta seda tõenäoliselt kaugemalgi, kui 2 km. Olukorda ei muuda ka trassi nihutamine 

pesakohast mõnevõrra kaugemale, sest ainsa toitumisala läbilõikamine avaldab ikka 

märkimisväärset negatiivset mõju.  Pesast muudes suundades on mets, kust kotkas toitu hankida 

ei saa.64 Kuna I kategooria kaitsealuse liigi elupaiga kahjustamine ei ole lubatav ning 

leevendusmeetmeid antud lahenduse jaoks ei ole, siis tuleb trassivariant KN-4 lugeda 

ebareaalseks (teostamatuks).  

Avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete analüüsi tulemusena kavandatud 

trassikoridori KN-1 lõik Leipste külas ei avalda väike-konnakotka elutingimustele negatiivseid 

mõjusid, sest tema peamine toitumisala jääb pesakohast lõuna poole põldudele. Trassikoridori 

asukoha minimaalne nihutamine toitumisala lääneservas ei halvenda toitumistingimusi pesakoha 

ümbruses.  

Hiireviu  

Hiireviu pesapaik Rehemaa väike-konnakotka alal asub 1,9 km kaugusel trassikoridorist KN-1. 

Hiireviu toitumisalad paiknevad tõenäoliselt pesapiirkonna avamaastikes. Kuna lähim  

trassikoridor KN-1 paikneb teisel pool Möksi raba, siis ei põhjusta kavandatav tegevus eeldatavalt 

olulisi mõjusid hiireviule.  

Herilaseviu 

Herilaseviu pesapaik on registreeritud projekteeritaval Viirasoo hoiualal, mis paikneb 

trassikoridoridest KN-2 ja KN-3 ca 290 m kaugusel ja trassikoridorist KN-1 ca 900 m kaugusel. 

Kuna kõik trassikoridorid jäävad herilaseviu pesapaiga lähedusse ja läbivad liigi toitumisalasid, 

võib avalduda vähene negatiivne mõju (liinide ja mastidega kokkupõrgete risk). Kuna 

kõrgepingeliini näol on tegemist staatilise objektiga ning juhtmed on jämedad ja suhteliselt hästi 

märgatavad, ei ole õnnetuste risk tõenäoliselt kõrge. Risk on mõnevõrra suurem lähemal 

paiknevate trassikoridoride KN-2 ja KN-3 puhul, kuid arvestades liigi suurt toitumisterritooriumit, 

                                                
63 Väike-konnakotka (Aquila pomarina) kaitse tegevuskava aastateks 2009-2013; 

http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/vaike-konnakotka_kaitse_tegevuskava.pdf 
64 Konsulteeritud kotkauurija Urmas Sellisega 13.06.2014 
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on risk olemas ka trassivariandi KN-1 puhul. Kuna tegemist on hiireviu järel arvukuselt järgmise 

viuliigiga, siis kavandatava tegevuse eeldatav mõju liigi populatsioonile ei ole oluline. 

Rabapüü  

Rabapüü elupaigad paiknevad Möksi raba keskosas, ca 500-700 m kaugusel trassikoridorist 

KN-1. Arvestades rabapüü elupaigaspetsiifilisust ei põhjusta kavandatav õhuliin liigile olulisi 

häiringud. 

Avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete analüüsi tulemusena kavandatud 

trassikoridori KN-1 lõik Leipste külas ei avalda rabapüü elutingimustele negatiivseid mõjusid, sest 

trassikoridoriga ei kahjustata rabakooslust, mis on liigi peamine elupaik.  

Laanepüü  

Laanepüü elupaik paikneb Sanga looduskaitsealal, mis asub kõigist trassikoridoridest vähemalt 

3,5 km kaugusel. Seetõttu ei avaldu liigile negatiivseid mõjusid ühegi alternatiivi korral. 

Metsis  

Metsis elutseb käsitlusala loodeservas (kavandatav Marana metsise püsielupaik), ca 250 m 

kaugusel trassikoridori KN-3 alguspunktist. Kavandatavat püsielupaika läbib olemasolev Tartu-

Viljandi-Sindi kõrgepingeliin ja uus püsielupaiga lähedusest algav liin ei mõjuta oluliselt metsise 

elutingimusi alal. Mõjud metsisele sarnanevad metsa raadamise mõjudega. 

Metsise ulatuslik eluala paikneb Põhja-Liivi linnualal ca 1,8 km kaugusel trassikoridoridest KN-2 

ja KN-3. Arvestades liigi elupaigaspetsiifikat ning trassikoridoride piisavat kaugust ei avalda liini 

rajamine Põhja-Liivi linnualal elutsevatele metsistele olulist mõju.   

Laanerähn 

Kõik laanerähni elupaigad paiknevad trassikoridoridest piisavas kauguses (vähemalt 1,6 km), 

mistõttu liigile ei kaasne negatiivseid mõjusid ühegi alternatiivi puhul. 

Mõju nahkhiirtele  

Teoreetiliselt on võimalikud vaid häiringud ala kaitse-eesmärgiks olevatele nahkhiireliikidele, kes 

liikudes väljaspool Allikukivi loodusala võivad sattuda kavandatava õhuliini piirkonda. Toitu 

püüavad nahkhiired valdavalt veekogude kohal ja puude läheduses. Lähimad trassivariandid KN-2 

ja KN-1 paiknevad Allikukivi loodusalast möödudes avamaastikus, mis ei ole reeglina nahkhiirtele 

atraktiivseks elupaigaks. Selles mõttes toimib avatud maastik siin nende jaoks teatava 

nähtamatu barjäärina loodusala ja õhuliini vahel. Allikukivi loodusalal paiknevad koopad on 

mitmele nahkhiireliigile talvitumispaigaks ning tõenäoliselt ristub nende teekond kavandatava 

õhuliiniga eelkõige vaid rännetel talvitumispaika ja sealt ära. Ei ole tuvastatud, et 

kõrgepingeliinid oleksid nahkhiirte jaoks olulised liikumistaksitused või surma põhjustajad. 

Enamus piirkonnas tuvastatud nahkhiireliike kuuluvad nn muutsagedusliikidele hulka, kes 

suudavad kajalokatsiooni abil erinevaid objekte, sh elektriliine edukalt tuvastada. Loomade 

hukkumine on ebatõenäoline ning võib toimuda vaid juhuslikult ja harva, näiteks ekstreemsetes 

ilmastikuoludes (väga tugev tuul ja vihm), kui orienteerumine on häiritud. Allikukivi koopad ei ole 

nahkhiirte massilise rände sihtpunkt ega talvitumise koht. Seetõttu võib eeldada, et ühegi 

trassialternatiivi korral ei avaldu nahkhiirte populatsioonile olulisi negatiivseid mõjusid.  

Mõju muudele liikidele 

Suur-kuldtiib  

Kuna teadaolevalt ei ela liik kavandatavate trassikoridoride alal, siis mõju suur-kuldtiivale puudub 

kõikide trassivariantide puhul. 

Mustlaik-apollo 

Kuna teadaolevalt ei ela liik kavandatavate trassikoridoride alal, siis mõju mustlaik-apollole 

puudub kõikide trassivariantide puhul. 
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10.3.8. Mõju rohelisele võrgustikule 

Kõik trassivariandid läbivad olulisel määral rohevõrgustiku alasid, lõigates nii rohekoridore kui ka 

tugialasid. Kõige vähem läbib rohevõrgustiku alasid trassivariant KN-2. Tugevaim mõju 

rohevõrgustikule on trassivariandil KN-1, mis kulgeb piki Möksi raba lääneservas paiknevat 

rohekoridori K8. Selle koridori pikuti lõikamise mõju on siiski näilisest väiksem, sest rohekoridor 

kulgeb pigem vähemväärtuslikel sekundaarsetel metsaaladel (kujunenud endistele rohumaadele) 

ning rohekoridori kõrval asub enamjaolt looduslik Möksi raba.  

Planeeringu koostamise käigus töötati välja, võeti vastu ja pandi avalikule väljapanekule selline 

planeeringulahendus, et – võrreldes eskiislahendusega – oli trassikoridor KN-1 nihutatud nii palju 

rohekoridori K8 alalt välja lääne poole, kui muud piiravad tingimused (peamiselt elamute 

paiknemine) seda võimaldasid.  

Avaliku väljapaneku ajal esitasid Saarde valla Leipste küla maaomanikud mitmeid vastuväiteid 

sellele trassikoridori asukohale ja tegid ettepanekuid trassikoridori muutmiseks. Valdavalt sooviti 

trassikoridori nihutamist Möksi raba poole (vt ptk 4). Ettepanekute ja vastuväidete analüüsi 

tulemusena oli, lähtudes looduskeskkonnale avalduvast mõjust ja kõrgepingeliini tehnilistest 

nõuetest, võimalik maaomanike soove arvestada osaliselt. Kokkuvõttes jõudsid eksperdid 

järeldusele, et kavandatud muudatused trassikoridori KN-1 lõigus Leipste külas ei avalda 

rohevõrgustiku toimimisele teistsuguseid mõjusid, kui esialgu planeeritud ja vastu võetud 

planeeringulahenduse korral.  

Kõik trassivariandid Abja vallas läbivad kuni Läti piirini ulatuvat rohevõrgustiku tuumala. 

Arvestades punktiga riigipiiril, kus õhuliin peab kokku saama Läti poolel projekteeritava trassiga, 

ja asustuse paiknemisega piirkonnas ei ole trassi nihutamine väljapoole rohevõrgustiku ala Abja 

valla territooriumil praktiliselt võimalik. 

Kuigi kõrgepingeliini puhul rajatakse metsaaladele lai siht, ei ohusta see antud suhteliselt 

loodusmaastikerikkas piirkonnas olulisel määral rohevõrgustiku sisulist funktsionaalsust. 

Trassikoridor ja liin ei ole erinevalt tiheda liiklusega maanteest või elamualast valdavale osale 

liikidest oluliseks liikumistakistuseks. Liinialune võsa täidab teatud määral samuti rohekoridori 

funktsioone (näiteks loomade liikumine ei ole märkimisväärselt takistatud, on elupaigad 

põõsastike linnuliikidele jne). Kokkuvõttes ei too ükski trassivariant kaasa väga olulisi 

negatiivseid mõjusid rohevõrgustiku struktuurile ja funktsionaalsusele. Rohevõrgustiku 

struktuurile on mõjud  keskmised ning funktsionaalsusele pigem väikesed. Suurimad on mõjud 

trassivariandi KN-1 korral ning vähimad trassivariandi KN-2 puhul, trassivariandi KN-3 puhul on 

mõjud vahepealsed. 

Rohelise võrgustiku täpsustamine toimub koostamisel olevate maakonnaplaneeringute käigus. 

Seejuures on muuhulgas soovitav kaaluda rohekoridori K8 laiendamist Möksi raba ulatuses.  

10.3.9. Mõju väärtuslikele maastikele 

Kõik trassikoridorid läbivad oma põhjaosas Pärnu maakonna TP-ga ning Saarde valla 

üldplaneeringuga määratletud Kilingi-Nõmme – Saarde kihelkonnakeskuse ja seda ümbritsevat 

väärtuslikku maastikku (maakondliku tähtsusega maastik). Kõige pikemalt (3,4 km ulatuses) 

läbib väärtuslikku maastikku trassivariant KN-3, trassivariandid KN-1 ja KN-2 läbivad mõlemad 

maastikku 2,8 km ulatuses. Lisaks läbib trassivariant KN-2 põllumaastikku Leipste ja Kalita küla 

piiril Kilingi-Nõmme – Kiisa tee (maantee nr 19302) ääres (miljööväärtuslik ala) 2,2 km pikkuses 

lõigus. Kõik trassivariandid lõikuvad Laiksaare–Tali–Jäärja–Mõisaküla tee ilusa teelõiguga ning 

trassivariant KN-3 lõikab lisaks Viisireiu–Kilingi-Nõmme matkateed ning teeradu, mis Laiksaare 

külast Tõitoja–Häädemeeste maanteelt suunduvad Rae paisjärve juurde ning edasi läbi Marina, 

Lodja ja Saarde külade jõuavad Kilingi-Nõmme linna. Väärtusliku maastiku läbimise ulatuselt on 

suurima mõjuga trassivariant KN-2, kuid trassivariandi KN-3 puhul lõigatakse rohkem ilusaid 

teelõike ja matkaradu. Samas paiknevad trassivariandid KN-1 ja KN-2 väärtusliku maastiku 

enamavatud osas (võrrelduna trassivariandiga KN-3), kus nende visuaalne, maastikku risustav 

mõju on suurem kui metsamaastikus.  
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Kokkuvõttes on trassivariantide mõju väärtuslikele maastikele sarnase suurusjärguga, olles kõigi 

koridoride puhul keskmiselt oluline. Suurima mõjuga on trassivariant KN-2. Trassivariantide KN-1 

ja KN-3 negatiivsed mõjud on sellest väiksemad, neid omavahel võrreldes on vähem eelistatud 

trassivariant KN-3, mis lisaks väärtuslikele maastikele mõjutab visuaalselt rohkem ka ilusaid 

teelõike.  

Käesoleva KSH käigus on lähtutud käsitlusala valdade üldplaneeringuga määratud väärtuslikest 

maastikest (vt ptk 6.4.2). Väärtuslike maastike piiride täpsustamine ei ole käesoleva planeeringu 

ega KSH ülesanne. Vajadusel toimub see koostamisel olevate maakonnaplaneeringute 

(territoriaalplaneeringute) käigus.  

10.4. Mõju kultuurilisele keskkonnale 

10.4.1. Mõju kultuurimälestistele 

Käesoleva TP koostamise ja KSH käigus arvestati kultuurimälestiste registris olevate 

kinnismälestistega. Käsitlusalal asuvate kultuurimälestiste (kinnismälestiste) lühikirjeldused vt 

ptk 6.4.1. Töö mahtu ei kuulu uute ajalooliselt väärtuslike objektide leidmine/määratlemine ega 

nende säilimiseks vajalike tingimuste seadmine. 

Alternatiivile KN-1 kõige lähemal – ca 1,4 km kaugusel – paiknevad Kilingi kalmistu, Allikukivi 

park ja Punapargi lahingu mälestusmärk. Saarde kirik ja selle läheduses paiknevad teised 

mälestised jäävad trassikoridorist ca 1,7 km kaugusele.   

Alternatiivile KN-2 kõige lähemal – ca 1,2 km kaugusel – paikneb Allikukivi park. Punapargi 

lahingu mälestusmärk jääb ca 1,4 km kaugusele. Voltveti mõisa kalmistu jääb trassikoridorist ca 

1,6 km kaugusele, Saarde kirik ja selle läheduses paiknevad teised mälestised ca 1,7 km 

kaugusele. 

Alternatiivile KN-3 kõige lähemal – ca 2 km kaugusel – paiknevad Kilingi-Nõmme tuletõrjedepoo 

ja kalmistu Kesklinna pargis ning Saarde kalmistu (koos seotud mälestistega). Saarde kiriku, 

kirikuaia ja pastoraadi kompleks ning selle vahetus läheduses asuv asulakoht jäävad ca 2,5 km 

kaugusele.  

Arvestades trassikoridoride kaugust mälestistest ei ole ühelgi alternatiivil otsest ega kaudset 

negatiivset mõju piirkonna kinnismälestistele, samuti ei mõjutata nende kaitsevööndeid. 

Kavandatav tegevus ei mõjuta ka mälestisi ümbritsevat maastikku ega vaateid kaitsealustele 

objektidele või objektide juurest.  

Kogu käsitlusalal on ainult kaks arheoloogiamälestist – kalmistu Kesklinna pargis ja asulakoht 

Saarde kirikust lõunas –, mis jäävad lähimast trassivariandist KN-3 enam kui 2 km kaugusele. 

Arheoloogiamälestiste kontsentratsioon käsitlusalal ei ole suur ning kõik trassikoridorid läbivad 

võimalikult vähe asulate tuumikalasid. Seega võimalus, et õhuliini mastide vundamentide 

rajamise käigus võiks kahjustada mõnda võimalikku arheoloogilise väärtusega seniteadmata ala, 

on väike.  

Juhul kui õhuliini rajamise käigus avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline 

kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö 

seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamatult teatama sellest 

Muinsuskaitseametile ja vallavalitsusele.65 

10.4.2. Mõju väärtuslikele maastikele ning miljööväärtuslikele aladele ja objektidele 

Käesoleva TP ja KSH käigus on lähtutud käsitlusala valdade ÜP-ga määratud väärtuslikest 

maastikest ning miljööväärtuslikest aladest ja objektidest (vt ptk 6.4.2). Väärtuslike maastike ja 

                                                
65 Muinsuskaitseseaduse § 41; Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014042  

https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014042
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miljööväärtuslike alade piiride täpsustamine või potentsiaalsete väärtuslike maastike ja 

miljööväärtuslike alade leidmine/määratlemine ei ole käesoleva planeeringu ega KSH ülesanne. 

Vajadusel toimub see koostamisel olevate MP-de (territoriaalplaneeringute) käigus või valdade 

ÜP-dega. Vt ka ptk 10.3.9. 

Kuna kavandatav õhuliin peab algama olemasolevalt Tartu-Viljandi-Sindi liinilt, siis tuleb 

vältimatult läbida käsitlusalal väärtuslikuks maastikuks määratud Kilingi-Nõmme – Saarde 

kihelkonnakeskust ja seda ümbritsevat maastikku. Alternatiivid KN-1 ja KN-2 läbivad seda 

maastikku 2,8 km pikkuses lõigus, alternatiiv KN-3 aga 3,4 km pikkuses kõigus. Oluline 

(visuaalne) erinevus on ka selles, et alternatiiv KN-1 kulgeb olemasolevate õhuliinide läheduses, 

mis võimaldab selle visuaalse reostuse paigutada suhteliselt kompaktselt juba niigi mõjutatud 

piirkonda, samas kui alternatiiv KN-2 paikneks kõrgendikul avatud maastikus, kus ta oleks 

märkimisväärselt silmatorkav. Alternatiiv KN-3 aga mõjutaks väärtuslikku maastikku pikemas 

lõigus ning selles piirkonnas kattub väärtuslik maastik osaliselt ka puhkemaastikuga, kus suurte 

tehislike objektide paiknemine ei ole soovitav.   

Kilingi-Nõmme linnas asuvaid miljööväärtuslikke alasid ei mõjuta ükski kavandatavatest 

alternatiividest. Alternatiiv KN-2 läbib Leipste ja Kalita külas asuvat põllumaastikku 2,2 km 

pikkuses lõigus ja seda mõju tuleb lugeda oluliseks, sest tegemist on silmapaistva võõrkehaga 

traditsioonilises põllumaastikus. Alternatiivid KN-1 ja KN-3 seda põllumaastikku ei mõjuta.  

Kõik kolm alternatiivi lõikuvad samas asukohas ilusa teelõiguga Laiksaare–Tali–Jäärja–Mõisaküla 

teel Raamatu külas Abja vallas. Lisaks sellele lõikub alternatiiv KN-2 liini algusosas ilusaks teeks 

määratud Kilingi-Nõmme–Kõpu maanteega ja alternatiiv KN-3 Kilingi-Nõmmest edelasse 

suunduva kolme ilusa teerajaga, mis on seotud linna lääneosas paikneva puhkemaastikuga. 

Seega on alternatiivil KN-1 ilusatele teelõikudele kõige väiksema mõju.  

Projekteerimisel on soovitav arvestada õhuliini visuaalset vaadet ilusa teelõiguga ristumisel. 

Õhuliini mastid tuleks kavandada teest vähemalt 100 m kaugusele, et teelt avanevat vaadet 

oluliselt mitte mõjutada.   

Ükski kavandatav trassivariant ei mõjuta vaateid käsitlusalal ÜP-ga määratud silmapaistvalt 

ilusat loodusvaadet pakkuvatest kohtadest (Allikukivi, Saarde kiriku mägi, Leipste külas Kilingi-

Nõmme – Kiisa maantee ääres), sest need jäävad trassikoridoridest piisavalt kaugele ega paikne 

ilusa vaate suunas.  

10.4.3. Mõju pärandkultuuri objektidele  

Käesoleva TP ja KSH käigus on lähtutud Maa-ameti Geoportaali pärandkultuuri kaardirakenduses 

registreeritud pärandkultuuriobjektidest. Mõju hindamisel on käsitletud neid pärandkultuuri 

objekte, mis jäävad õhuliini kaitsevööndisse või selle vahetusse lähedusse (vt ptk 6.4.3). Mõju 

hindajad eeldavad, et piirkonna ajaloo ja kohalike elanike jaoks olulised pärandkultuuriobjektid 

on varasemate inventeerimiste käigus juba üles tähendatud ja kirjeldatud. Täiendavate 

pärandkultuuriobjektide otsimine või kirjeldamine ei ole käesoleva planeeringu ega KSH 

ülesanne.  

Õhuliini ristumisel Pärnu-Mõisaküla raudteetammiga (trassivariandid KN-1 ja KN-2) tuleb 

projekteerimisel arvestada, et õhuliini mastid jääksid raudteetammist vähemalt 100 m 

kaugusele, et seda ÜP-ga puhkemaastikuks määratud ala võimalikult vähe (visuaalselt) 

mõjutataks. Samuti tuleb ehitustööde organiseerimisel pöörata tähelepanu sellele, et 

raudteetammi ei kahjustataks.  

Alternatiivi KN-1 koridori jääb üks põline talukoht (talu CXXVIII) Saarde vallas Jäärja külas. 

Alternatiivide KN-2 ja KN-3 koridoridesse ühtegi talukohta ei jää, kuid mõned asuvad 

trassikoridori vahetus läheduses (vt planeeringulahenduse analüüsijoonist). Ehitustööde 

organiseerimise käigus tuleks arvestada ka trassikoridori lähedusse jäävate talukohtadega, et 

neid ei kahjustataks.  
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Projekti koostamisel ja ehitustööde käigus (sh trassikoridori raadamisel) tuleb arvestada 

trassikoridori jäävate vanade talukohtadega, et seal säiliksid võimalikult need elemendid 

(vundamendid, keldrid, õuepuud, viljapuud jms), mis veel on säilinud. Õhuliini maste ei ole 

soovitav projekteerida talukoha säilinud elementide vahetusse lähedusse, sest ehitustegevuse 

käigus (vundamentide rajamisel, mastide monteerimisel) võivad talukoha elemendid saada 

kahjustatud.  

10.5. Mõju sotsiaalsele keskkonnale 

10.5.1. Mõju inimese tervisele  

Piirkonna elanike tervist võivad mõjutada müra (ehitusaegne mõju) ja elektromagnetväli 

(käitamisaegne mõju). Allpool on analüüsitud nende mõjude olulisust.  

Müra 

Ehitusaegne müratase 

Paratamatuid ajutisi ebamugavusi ümbruskonna elanikele on oodata ehitusaegsel perioodil, kui 

tekib kõige rohkem müra. Müra tekitavad erinevad ehitusmasinad ja ehitustegevus, millele on 

sotsiaalministri määrusega66 kehtestatud normtasemed öise ajavahemiku kohta (kl 23-7). 

Määrusega kehtestatud müra normtasemed ehitustegevusele vt Tabel 9.  

Tabel 9. Müra normtasemed ehitustegevusele  

Alade jaotus Selgitus Öösel, 

LpA,eq,T, dB(A) 

I kategooria  looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, puhke- ja 

tervishoiuasutuste puhkealad 

45 

II kategooria  laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja 

hoolekandeasutused, elamualad, puhkealad ja 
pargid linnades ning asulates 

45 

III kategooria  segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, 
teenindus- ja tootmisettevõtted) 

50 

IV kategooria  tööstusala 65 

 

Ehitustööde maksimaalne müratase öösel ei tohi ületada lubatud ekvivalenttaset enam kui 

10 dB(A) võrra. 

Piirkonnas on valdavalt tegemist hajaasustusega, kus asuvad üksikelamud, mis müra määruse 

mõistes liigituvad II kategooria alla (elamualad). Seega on öisel ajal elamute juures lubatud 

müratase kuni 45 dB. Kuna lähimad elamud asuvad trassialternatiividest valdavalt enam kui 

200 m kaugusel, siis võib müra mõju lugeda ebaoluliseks. Nende väheste elamute juures, mis 

jäävad trassikoridori servast 100-150 m kaugusele (alternatiivi KN-1 algus Kilingi-Nõmme linna 

piiril) on soovitav öisel ajal ehitustöid mitte teostada, sest tüüpiline ehitusmüra võib 100 m 

kaugusel olla kõrgem kui 45 dB. Seega on selles lõigus soovitav planeerida ehitustööd ainult 

päevasele ajale. Samuti on soovitav tööd organiseerida selliselt, et mürarikkad raskeveokid 

liiguksid piirkonna teedel ainult päevasel ajal, et mitte häirida teeäärsete elamute elanike 

unerahu öisel ajal.  

Kui eeldada, et müratase ehituse ajal hoitakse normi piires, siis müra mõju häiringuna sõltub 

otseselt erinevate alternatiivide ehitusmahtudest ja ehitustööde eeldatavast ajalisest kestusest. 

Sellest lähtuvalt on kõige väiksema mõjuga alternatiiv KN-1, sest see trassivariant on kõige 

lühem ja eeldatavalt on selle ehitusperiood samuti lühem võrreldes teiste alternatiividega.  

                                                
66 Sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 42: Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 

ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid; Elektrooniline Riigi Teataja: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/163756 
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Käitamisaegne müratase 

Elektriliinide mürataset eraldi normeeritud ei ole, mistõttu tuleb võrdlemisel kasutada 

tööstusettevõtete kohta kehtivaid müra normtasemeid.67 Kavandatavale tegevusele kohaldatakse 

taotlustaseme norme.  

Tabel 10. Taotlustaseme arvsuurus olemasolevatel aladel (kategooriate selgitused vt 

Tabel 9) 

Alade jaotus 
Tööstusettevõtete müra ekvivalenttase LpA,eq,T, dB 

päeval (kl 7-23) öösel (kl 23-7) 

I kategooria 50 40 

II kategooria 55 40 

III kategooria  60 45 

IV kategooria 65 55 

 

Liinidest kostuvat heli on enamasti kahte liiki: reeglina niiske ilma või härmatisega kaasnev 

iseloomulik särin ehk koroonaefekt ning tuule undamine juhtmetes. Koroonaefekti esineb rohkem 

kõrgema pingega vanematel liinidel, kus seda tekitavad juhtmete ja tarvikute teravikud ja 

ebatasasused, tekitades enda ümber suurema elektrivälja. Ehkki lisaks mürale põhjustab koroona 

liinidel ka kadusid, on see reeglina normaalne nähtus ega kujuta otsest ohtu. Uutel liinidel on 

koroonaefekt võrdlemisi väike. Tuule undamist juhtmetes võib kuulda väga tugeva tuule ja tormi 

korral avatud maastikul. Metsas on tuule müha puudes oluliselt tugevam ja tuule undamist 

juhtmetes ei ole kuulda. Kui liinilt kostub iseloomulikku praginat või praksumist ja sellega 

kaasneb pimedal ajal nähtav helendus näiteks isolaatoritel, viitab see rikkeohule ja sellest tuleks 

teada anda liini valdajale.68  

330 kV pingest tekkiva akustilise müra taseme illustreerimiseks on kasutatud 2006.a Rae vallas 

elektriliinide 506 (vana 330 kV liin) ja 505 (uus 330 kV liin) juures teostatud müra mõõtmise 

tulemusi.69 Mõõtmised on läbi viidud niiske ilmaga, mil koroonaefektist tulenevalt on müra tase 

kõrgem.  

Lähtudes normidest (Tabel 10) ja koostatud mürahinnangust (Joonis 9) uus kõrgepinge õhuliin 

väljaspool liini kaitsevööndit päevasel ajal müranormi ei ületa. Öise müranormi ületamist liini 

kaitsevööndist väljaspool võib ette tulla niiske (uduvihmase) tuulevaikse ilmaga. Tuuliste ja 

vihmaste ilmadega sumbub liini poolt tekitatav müra kaitsevööndi piiril looduslikku 

müratasemesse ja koroonaefekti tulemusel tekkiv müra ei ole eristatav. Kuiva ilmaga elektriliin 

müra ei tekita.70 

Müra ei levi õhus konstantselt, vaid sumbub müraallikast eemaldudes (Tabel 11).  

                                                
67 Sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 42: Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 

ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid; Elektrooniline Riigi Teataja: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/163756 
68 Eleringi koduleht: http://elering.ee/seda-kusitakse-sageli/ 
69 Tartu-Viljandi-Sindi 110 kV liini rekonstrueerimise 330/110 kV ülekandeliiniks projekti keskkonnamõju 

hindamise aruanne. AS Maves, Tallinn 01/2007 
70 Tartu-Viljandi-Sindi 110 kV liini rekonstrueerimise 330/110 kV ülekandeliiniks projekti keskkonnamõju 

hindamise aruanne. AS Maves, Tallinn 01/2007 
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Joonis 9. Uue (liin 505) ja vana (liin 506) 330 kV õhuliini mõõdetud müratasemed ja 

tuletised. Allikas: AS Maves, 2006  

 

Tabel 11. Müra sumbuvus sõltuvalt kaugusest müraallikast71 

Kaugus 

müraallikast (m) 

Müra sumbuvus (dB) 

avamaal metsas 

0 0 0 

100 32 37 

200 38 43 

300 42 47 

 

Lähima elamu (õueala) kaugus kavandatava õhuliini teljest (müraallikast) on ca 100 m 

(trassivariandi KN-1 alguses). Arvestades õhuliini all mõõdetud mürataset (50 dB uue liini juures; 

vt Joonis 9) ja müra sumbuvust avamaal 100 m kaugusel (32 dB), ei ületa müratase lähimal 

õuealal lubatud öist taotlustaset (40 dB). Kõik teised elamud (õuealad) jäävad kõigi kolme 

trassivariandi puhul trassikoridori servast enam kui 200 m kaugusele ja ülenormatiivne müratase 

nendeni ei ulatu.  

Ühegi kavandatud alternatiivse trassivariandi puhul ei esine olukorda, kus õhuliini trassikoridori 

rajamisel (metsa raadamisel) suureneks maanteest tulenev müratase elamute juures.  

Kavandatava õhuliiniga seoses ei ole ette nähtud uute alajaamade rajamist. Õhuliin ühendatakse 

olemasoleva Tartu-Viljandi-Sindi liiniga jaotuspunkti abil, milles ei ole müratekitavaid trafosid.  

Kokkuvõttes võib öelda, et liini rajamise ja käitamisega kaasneva müra mõju piirkonna elanike 

tervisele ja heaolule ei ole oluline.  

Elektromagnetvälja mõju 

Elektri ülekandmist ilma elektri- ja magnetväljadeta eksisteerida ei saa. Iga pingestatud 

elektrijuht või seade alates võimsatest elektriliinidest kuni iga kodumasinani tekitab enda ümber 

elektri- ja magnetvälja. Elektromagnetilised väljad sisaldavad koos levivaid elektri- ja 

magnetvälju. Need levivad valguskiirusel ja neid iseloomustavad sagedus ja lainepikkus. 

                                                
71 Kas iga heli on müra? http://www.bioneer.ee/eluviis/kliima/aid-11734/Kas-iga-heli-on-m%C3%BCra-  

http://www.bioneer.ee/eluviis/kliima/aid-11734/Kas-iga-heli-on-m%C3%BCra-
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Sageduseks nimetatakse võngete arvu sekundis, mõõteühikuks on hertz (1 Hz on üks täisvõnge 

sekundis). Väljade tugevus elektriliinide ümber sõltub õhuliini pingest ja sellest, kui palju voolu 

konkreetsel hetkel liini läbib. Väli on tugevam liini vahetus läheduses, liinist eemaldumisel 

väheneb välja tugevus oluliselt. Lisaks sellele olenevad elektrivälja suurused paljudest teguritest, 

nagu mastide kõrgus, juhtmete paigutus mastidel ja ahelate arv mastidel. 

Elektripaigaldised ja -seadmed põhinevad elektromagnetväljade tekitamisel ja kasutamisel. 

Sageli võivad aga need väljad ulatuda väljapoole elektriseadmeid ja esile kutsuda:   

- häireid muude elektriseadmete talitluses;  

- ebasoodsaid toimeid inimesele ja muudele elusolenditele.72  

Suhteliselt madalsageduslikul vahelduvvoolul (kuni mõnisada hertsi) saab eraldi käsitleda 

elektrivälja ja magnetvälja toimet. Vastavalt sellele on välja töötatud ka rahvusvahelisi 

tervishoiunõudeid nende väljade enimalt lubatava tugevuse kohta. Eestis on vastavad 

piirväärtused vastu võetud sotsiaalministri 21.02.1001.a määrusega nr 38 „Mitteioniseeriva 

kiirguse piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides 

ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine“.73 Samad piirväärtused on ka Eesti standardis 

EVS-EN 50341-3-20:2007 ja Euroopa Nõukogu soovitustes. Nende kohaselt ei tohi 50 Hz 

sagedusega elektromagnetvälja korral elektri- ja magnetväljad ületada elukeskkonnas järgmisi 

piirväärtusi:  

- elektrivälja tugevus – 5000 V/m (5 kV/m);  

- magnetvoo tihedus – 100 μT (0,1 mT). 

Kui elektri- ja magnetväljade tugevuse näitajad jäävad lubatud piiridesse, siis negatiivset mõju 

inimese tervisele ei kaasne. 

Elektromagnetvälja piirnorme töökeskkonnas reguleerib Vabariigi Valitsuse 25.01.2002.a määrus 

nr 54 „Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise 

kord“.74 Kõrgepingeliinide puhul võib see eelkõige puudutada pinge all olevate liinide juures 

töötajaid. Tööandja ülesanne on jälgida, et kehtestatud normidest kinni peetakse.  

Õhuliini poolt põhjustatud elektromagnetilised väljad võivad indutseerida voole ja pingeid liini 

lähedastes juhtivates objektides. Induktsiooni mõju peab arvestama ka elektriliini lähedal 

paiknevate pikkade metallrajatiste (näiteks sidepaigaldised, tarad, liinid või torud) või 

suuremõõtmeliste objektide (näiteks elektrit juhtivad katused, mahutid või suured veokid) puhul. 

Enamik mõjusid ongi seotud indutseeritud pingetega metallkonstruktsioonides ja -objektides, mis 

pole hästi maandatud. Neil juhtudel peab vaadeldava objekti iga juhtiva osa maandama.75 

Praktikas toimivad elektri- ja magnetväljad teineteisest sõltumatult ja neid mõõdetakse eraldi.  

Elektrivälju tekitab elektripinge: mida kõrgem on pinge, seda tugevam on sellest johtuv väli. 

Elektrivälja tugevuse mõõtühikuks on volt meetri kohta (V/m) või kilovolt meetri kohta (kV/m). 

Elektriliinidest kaugemal asuvates elamutes võib magnetvälja tugevus olla kuni umbes 0,2 µT. 

vahetult liini juures on väli oluliselt tugevam. Elektrivälja tugevus vahetult liini juures võib olla 

kuni 10 kV/m. Siiski väheneb nii magnet- kui ka elektrivälja tugevus kauguse suurenedes 

märkimisväärselt. 50-100 m kaugusel õhuliinist on väljade tugevused reeglina samasugused, kui 

piirkondades, mis on õhuliinidest kaugel. Lisaks sellele vähendavad hoonete seinad oluliselt 

elektrivälja taset.76  

                                                
72 Endel Risthein. Sissejuhatus energiatehnikasse. Kirjastus Elektriajam, Tallinna  Tehnikaülikooli  

elektriajamite  ja  jõuelektroonika  instituut  2007 
73 Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/akt/163816 
74 Elektrooniline Riigi Teataja: https://www.riigiteataja.ee/akt/12823094 
75 Info maaomanikele. Elering: http://elering.ee/public/Maaomanikule/Maaomaniku_brosuur.pdf 
76 Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) koduleht: http://www.who.int/peh-

emf/about/WhatisEMF/en/index3.html 
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Tabel 12. Tüüpilised elektrivälja tugevused kodumasinate läheduses, mõõdetud 30 cm 

kauguselt. Allikas: Federal Office for Radiation Safety, Saksamaa 199977  

Elektriseade Elektrivälja tugevus (V/m) 

Stereovastuvõtja 180 

Triikraud  120 

Külmik  120 

Mikser 100 

Röster 80 

Föön  80 

Värviteler  60 

Kohvimasin  60 

Tolmuimeja  60 

Elektripliit 8 

Elektripirn  5 

Lubatud piirväärtus 5000 

 

 

Joonis 10. Elektrivälja tugevuse näiteid78   

 

Magnetväljad on tingitud laengute liikumisest ehk elektrivoolust: mida suurem on elektrivool, 

seda tugevam on magnetväli. Magnetvälja tugevust iseloomustatakse tavaliselt magnetvälja 

tiheduse kaudu, mille ühikuks on tesla (T), millitesla (mT) või sagedamini mikrotesla (μT).  

                                                
77 Andmed refereeritud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kodulehelt: http://www.who.int/peh-

emf/about/WhatisEMF/en/index3.html 
78 Allikas: Endel Risthein. Sissejuhatus energiatehnikasse. Kirjastus Elektriajam, Tallinna  Tehnikaülikooli  

elektriajamite  ja  jõuelektroonika  instituut, 2007 
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Joonis 11. Magnetväljade maksimaalsed väärtused õhuliinide läheduses ja nende all 

(magnetvälja tugevus 1 m kõrgusel maapinnast juhtmete horisontaalse asetuse 

korral). Allikas: Elering  

Nagu ülalolevalt jooniselt näha, on magnetväli kõige tugevam vahetult õhuliini all ja väheneb 

liinist kaugenedes kiiresti. 330 kV õhuliini magnetvälja tugevus (magnetvoo tihedus) ei ületa 

kaitsevööndi piiril (40 m kaugusel liini teljest) 2 μT, mis jääb 50 korda allapoole määrusega 

sätestatud piirväärtust.  

Võrdluseks võib tuua enamkasutatavate elektriliste kodumasinate tüüpilised magnetväljade 

tugevused sagedusel 50 Hz (Tabel 13). Magnetvälja erinevused sõltuvad reeglina toote disainist.  

Tabel 13. Elektriliste kodumasinate tüüpilised magnetvälja tugevused erinevatel 

kaugustel (tavapärane kasutuskaugus on esitatud paksu kirjaga). Allikas: Federal 

Office for Radiation Safety, Saksamaa 199979 

Elektriseade  3 cm kaugusel (µT) 30 cm kaugusel (µT) 1 m kaugusel (µT) 

Föön  6–2000 0,01–7 0,01–0,03 

Elektripardel  15–1500 0,08–9 0,01–0,03 

Tolmuimeja  200–800 2–20 0,13–2 

Päevavalguslamp  40–400 0,5–2 0,02–0,25 

Mikrolaineahi  73–200 4–8 0,25–0,6 

Kaasaskantav raadio 16–56 1 <0,01 

Elektripliit  1–50 0,15–0,5 0,01–0,04 

Pesumasin  0,8–50 0,15–3 0,01–0,15 

Triikraud  8–30 0,12–0,3 0,01–0,03 

Nõudepesumasin  3,5–20 0,6–3 0,07–0,3 

Arvuti  0,5–30 <0,01 - 

Külmik  0,5–1,7 0,01–0,25 <0,01 

Värviteler  2,5–50 0,04–2 0,01–0,15 

 

Enamiku kodumasinate puhul jääb magnetvälja tugevus 30 cm kaugusel märkimisväärselt (enam 

kui 100 korda) allapoole tavainimeste jaoks kehtestatud piirväärtust (100 µT 50 Hz sageduse 

korral). Oluline on juhtida tähelepanu sellele, et tegelikud väljatugevused võivad olla oluliselt 

erinevad, sõltudes konkreetsest mudelist ja kaugusest sellest.  

                                                
79 Andmed refereeritud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kodulehel: http://www.who.int/peh-

emf/about/WhatisEMF/en/index3.html 
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Rahvusvaheline Kiirguskaitse Liit (IRPA) on kehtestanud magnetvälja induktsiooni enimalt 

lubatavaks väärtuseks tavaisikutele välja kestval toimel (24 h kestel) 100 µT ja lühiajalisel toimel 

1000 µT. Elektritöödel lubatakse magnetvälja induktsiooni kestvalt (8 h jooksul) 500 µT, 

lühiajaliselt aga kuni 5000 µT. Alloleval joonisel (Joonis 12) on esitatud mõned näited 

elektripaigaldistes esinevate magnetvälja induktsiooni väärtuste kohta.80 

 

Joonis 12. Magnetvälja induktsiooni (tugevuse) näiteid81  

Kõikide trassivariantide puhul oli trassikoridoride asukohavalikul oluliseks kriteeriumiks, et 

trassikoridori serv jääks elamutest vähemalt 100 m kaugusele (planeeringulahenduse 

analüüsijoonisele on märgitud 100 m raadiusega puhver eluhoonete ümber). See välistab 

kõrgepingeliini poolt tekitatava elektromagnetkiirguse mõju elamutes ja õuealadel, kus inimesed 

pikaajaliselt viibivad. Lühiajaline viibimine liini kaitsevööndis ei ohusta inimeste tervist. 

Ühegi alternatiivi puhul, välja arvatud kaks elamut alternatiivi KN-1 alguses (vt Joonis 13), ei 

paikne elamud koos 100 m puhvriga liini kaitsevööndis. Valdav osa trasskoridoridele lähimatest 

elamutest jääb mitmesaja meetri kaugusele. Nimetatud kahe elamu puhul ei ulatu trassikoridori 

KN-1 serv õuealani ning kaugus kavandatava trassivariandi teljest kuni õuealani on ligi 100 m, 

mistõttu ülemäärase elektromagnetkiirguse ohtu ei ole.   

                                                
80 Allikas: Endel Risthein. Sissejuhatus energiatehnikasse. Kirjastus Elektriajam, Tallinna  Tehnikaülikooli  

elektriajamite  ja  jõuelektroonika  instituut  2007 
81 Allikas: Endel Risthein. Sissejuhatus energiatehnikasse. Kirjastus Elektriajam, Tallinna  Tehnikaülikooli  

elektriajamite  ja  jõuelektroonika  instituut  2007 
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Joonis 13. Trassivariandi KN-1 (märgitud roosa katkendjoonega) algus Kilingi-Nõmme 

linna juures  

10.5.2. Mõju inimese heaolule  

Liinikoridori ja ehitusmaterjali kohaleveoteede läheduses elavate inimeste heaolu võivad otseselt 

negatiivselt mõjutada:  

- õhuliini ehitustöödega seotud ajutised liikluspiirangud;  

- raskeveokite liiklusest tingitud kohalike teede seisukorra halvenemine.  

Nimetatud mõjud võivad häirida kohalike elanike ja maaomanike igapäevast tegevust ja muuta 

harjumuspäraseid liikumisteid. Mõju on ajutine ja möödub objekti ehitustööde lõppemisel. Mõju ei 

ole oluline, sest peamised ehitustööd toimuvad liinikoridoris ja ehitustööde asjakohasel 

planeerimisel saab häiringud viia minimaalseks. Oluline on kohalike elanike ja maaomanikega 

arvestamine ning teavitamine ehitustööde algusest ja kestusest ning võimalikest eelseisvatest 

häiringutest.  

Vt ka ptk 10.2. 

10.6. Mõju majanduslikule keskkonnale 

10.6.1. Mõju piirkonna majandustegevusele 

Kavandatava õhuliini mõju metsamajandusele 

Esmane otsene mõju metsadele ja metsamajandusele on õhuliini trassikoridori jäävate metsade 

raadamine, mis tähendab seda, et edaspidi langevad need alad metsamajanduslikust kasutusest 

välja. Raadatava metsa väärtus kompenseeritakse metsaomanikele ühekordselt. Liinikoridoride 

rajamis- ja hooldustööde käigus langetatud puud, võsa ja raidmed (raiejäätmed) kuuluvad 

kinnistu omanikule. 

Pärast liini valmimist ja kõlvikute täpsustamist geodeetilise mõõdistamise käigus on soovitav liini 

kaitsevööndi ulatuses olev raadatud metsamaa ümber kvalifitseerida muuks maaks ning vastavalt 

sellele ümber vaadata ka erakinnistute maa maksustamishind, sest kaitsevööndis olevat maad ei 

saa maaomanik tulevikus (majandus)metsa kasvatamiseks kasutada. 

Alternatiivsed trassikoridorid erinevad oluliselt metsasuse poolest – vt Tabel 14. Enim 

metsaalasid läbib trassikoridor KN-3. Kõige vähem metsaalasid läbib trassikoridor KN-2, 

trassikoridor KN-1 jääb selle näitaja osas kahe eelnimetatu vahepeale. Proportsionaalselt 

metsaalade läbimise pikkusega tuleb liini rajamiseks enim metsi raadata trassikoridoris KN-3. 

Vähim on raadatav ala trassikoridori KN-2 korral. Erametsade osakaal ulatub kõikide 

trassivariantide osas üle poole.  
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Tabel 14. Raadatava metsa pindala trassikoridoride kaupa 

Trassikoridor  
Metsaala 

läbimine, km 

Raadatava metsa pindala, ha 

kokku eramets riigimets 

KN-1 (eskiis) 9,3 75,0 58,0 17,0 

KN-1 (lõplik) 9,9 80,0 58,0 22,0 

KN-2 7,2 57,6 39,2 18,4 

KN-3 11,7 93,6 66,4 27,2 

 

Trassivariandi KN-1 kohta on ülalolevas tabelis (Tabel 14) võrdlevalt välja toodud raadatava 

metsa pindalad vastavalt eskiislahendusele ning avalikustamise käigus laekunud ettepanekute ja 

vastuväidete põhjal planeeritud lõpliku trassikoridori asukohale. Tabelist on näha, et võrreldes 

eskiislahendusega on metsaala läbiva trassikoridori pikkus suurenenud 0,6 km võrra ja raadatava 

metsa kogupindala on suurenenud 5 ha võrra. Seejuures ei ole tehtud muudatuste tõttu 

suurenenud raadatava erametsa pindala ning raadatava erametsa ja riigimetsa suhe on  

kokkuvõttes nihkunud mõnevõrra erametsaomanikele soodsas suunas. Riigimetsa maastaape 

arvestades ei ole raadatava riigimetsa pindala vähene suurenemine (võrreldes eskiislahendusega) 

olulise mõjuga.   

Mõju erametsaomanikele on kõigi alternatiivide korral suurem ja olulisem kui riigimetsa valdajale, 

sest erametsade osakaal trassikoridorides on suurem. Ükskõik milline trassikoridor võtab enda 

alla riigimetsast ainult tühise osa, kuid konkreetse omaniku erametsast võib see moodustada 

olulise osa.  

Trassikoridorid erinevad mõningal määral ka kasvava metsa ja metsamaa väärtuse osas. Enim 

kõrge boniteediga ning männi ja kuuse domineerimisega ning seetõttu kõrgema majandusliku 

väärtusega metsi on trassialternatiivi KN-3 alal. Trassikoridorides KN-2 ja KN-1 on rohkem 

lehtpuuenamusega ja nooremaid metsi, mille hetkeväärtus on väiksem, kuid mis ei vähenda 

oluliselt nende metsamajanduslikku potentsiaali. Tulenevalt raadatava metsaala suurusest ja 

metsade kõrgemast väärtusest on metsamajandusele selgelt kõige suurema summaarse 

negatiivse mõjuga trassivariant KN-3. Vähima negatiivse mõjuga on trassivariant KN-2.  

Avaliku väljapaneku ajal esitatud vastuväited ja ettepanekud trassikoridori asukohale Saarde 

vallas Leipste külas olidki peaasjalikult ajendatud sellest, millist metsaosa (metsaeraldist) 

maaomanikud enda jaoks kõige väärtuslikumaks pidasid. KSH koostaja ülesanne ei olnud 

arvestada trassi kaitsevööndist raadatava metsa võimalikku metsamajanduslikku kahju, sest 

need arvutused tehakse pärast seda, kui projektiga on õhuliini ja selle kaitsevööndi asukoht 

täpselt määratud. Maaomanikele kompenseerib Elering ühekordselt kasvava metsa ja 

potentsiaalselt raieküpse metsa hinna vahe, võttes aluseks RMK poolt koostatud puidumüügi 

hinnastatistika.82 Trassikoridori muudatuse tegemisel Leipste külas arvestati maaomanike soove 

niivõrd, kuivõrd keskkonnakaitselised tingimused ja õhuliinile esitatavad tehnilised nõuded seda 

võimaldasid.   

Avalikustamise käigus laekunud vastuväidete ja ettepanekute tõttu on liini lõplik trassikoridor 

võrreldes esialgselt kavandatuga pikem ja ka kurvilisem (nurgamastide arv on märkimisväärselt 

suurem) – vt ptk 10.1.2 Tabel 7. See on tingitud eelkõige Saarde valla Leipste küla maaomanike 

soovidega arvestamisest (vt ptk 4). Õhuliini ehitamine kujuneb seetõttu mõnevõrra kulukamaks, 

sest trassikoridor on pikem ja massiivsete nurgamastide rajamine kallim. 

Lisaks trassi kaitsevööndi alale võivad liini rajamisega kaasnevad mõjud ulatuda märksa 

kaugemale. Liini kaitsevööndi rajamisega tekib uus metsaserv kaitsevööndi mõlemasse äärde, 

seega tekib 1 km läbitava metsaala koht 2 km uut metsaserva. Uue metsaserva avatus tuultele 

võib põhjustada vähemalt esimesel 4-5 aastal täiendavat tuuleheidet ja tuulemurdu metsa 

servas. Tormikahjustuste ulatus on tüüpiliselt 10-15 m metsa servast, kuid see võib ulatuda ka 

märksa kaugemale. Hiljem, kui puude juurestik on juba uute tingimustega mõnevõrra 

                                                
82 RMK koduleht: http://www.rmk.ee/puidumuuk-1/puidumuuk; vaadatud 11.02.2015 

http://www.rmk.ee/puidumuuk-1/puidumuuk
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kohanenud, tormikahjud vähenevad. Soostuvate, rabastuvate ja soometsade puhul püsib 

tormihellus kauem. Suurima ulatusega on tuuleheide kuuse enamusega puistutes, kus see 

põhjustab ühtlasi suurimat majanduslikku kahju. Olukorda leevendab mõnevõrra asjaolu, et 

trassikoridorid kulgevad enamasti valdavate tormituulte suunaga risti ning piki trassi puhuvad 

tuulekoridorid tekivad loode-, põhja-, lõuna- ja kagusuunaliste tormide korral, mille 

esinemissagedus on väiksem. Siiski tekitab ka 80 m laiune koridor ristisuunas puhuvate tuulte 

korral mõõdukate tormikahjustuste põhjustamiseks piisava avatuse.  

Tuulte poolt tekitatavate kahjustuste ulatus sõltub kasvukohatüübist, puistu koosseisust ja 

vanusest ning ka trassi rajamisele järgnevate aastate ilmastikust. Seetõttu on kahjustuste ulatust 

praktiliselt võimatu prognoosida, kuid need võivad mõjutada olulisel määral trassiäärsete 

metsade majandamist kõigi trassialternatiivide korral. Tormikahjustustega metsade võimalik 

pindala võib ulatuda hinnanguliselt ligikaudu neljandikuni raadatava metsamaa pindala suhtes.  

Piirangud põllumajandusele  

Põlluharimisel põllutöömasinatega töötamisel liinide kaitsevööndis mingeid piiranguid ei ole. 

Juhtmete all ja neile lähemal kui 5 meetrit tuleb vältida selliste masinate ja mehhanismide 

kasutamist, mille töökõrgus võib ületada 4,5 meetrit (nt tõstukid, laadurid jms). Eriti ettevaatlik 

tuleb olla masinatega mastide lähedal liikudes, sest masti tõmmitsatesse takerdumine või 

mastiga kokkupuude võib luua ohtliku olukorra ja kaasa tuua tekitatud kahjude hüvitamise 

nõude. 

Põllukultuuride ja kultuurkarjamaade kastmisel peavad kastmisseadmed olema paigaldatud 

selliselt, et oleks välistatud veejoa sattumine juhtmetele lähemale kui 5 meetrit.  

Kuivenduskraavide rajamisel tuleb kindlasti esitada taotlus elektripaigaldise kaitsevööndis 

töötamiseks.  

Talumistasu  

Talumistasu on hüvitis maaomanikule tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest. Tasu suuruse 

arvutamise metoodika on seoses Riigikohtu otsusega muutmisel. Talumistasu maksavad 

maaomanikele tehnovõrkude valdajad. Eleringile kuuluvate elektriliinide puhul maksab tasu 

kinnistuomanikele Elering. 

Vastavalt seadusele on maaomanikul õigus taotleda kavandatava 330 kV õhuliini talumise eest 

tasu. Kui kinnistule ei ole tehnorajatist veel ehitatud, kuid on sõlmitud maa kasutamise leping 

kinnisasja omaniku ja tulevase tehnorajatise omaniku vahel, siis alates maa kasutamise lepingu 

sõlmimisest on kinnisasja omanikul õigus taotleda talumise tasu. Talumise tasu võib kinnisasja 

omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva kaitsevööndi eest, kui liin ise kulgeb väljaspool 

konkreetset kinnistut. Probleem on selles, et riik ei ole talumistasu suurust käesolevaks ajaks 

veel kehtestanud ning maaomanikud on seetõttu teadmatuses.  

Mõju kaevandamisele 

Kuna õhuliin ühegi trassivariandi korral piirkonna turbamaardlaid ei läbi, siis negatiivne mõju 

kaevandustegevusele puudub. Kuigi lõpliku planeeringulahenduse järgi ulatub trassikoridori KN-1 

serv vähestes lõikudes maardla äärealale, ei mõjuta see maavara kaevandamist olemasoleval 

mäeeraldisel ega võimalikku kaevandamist tulevikus. Maardla äärealal on turbakihi paksus 

kaevandamise jaoks reeglina liiga õhuke ja turbakiht puujuurtega läbi kasvanud, mis teeb 

kaevandamise otstarbekuse maardla äärealal majanduslikus mõttes küsitavaks.  

10.6.2. Mõju energia varustuskindlusele ja energia julgeolekule 

Eesti energiavarustuse võimalusi saab avardada, luues välisühendusi Läänemere piirkonna 

energiavõrkudega. Hea ühendus naaberriikide elektrivõrkudega tagab erisuunalise 

energiatransiidi ning head energia sisseostu-, transiidi- ja ekspordivõimalused. 

Eesti energiamajanduse arengut lähiaastatel kujundavates dokumentides (vt ptk 7.2) on ühe 

tähtsa punktina esile tõstetud energiaturu avatus. Samuti on oluline arendada Euroopa Liidu 
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liikmesriikide vahelist energia infrastruktuuri, et parandada energia varustuskindlust ja energia 

julgeoleku olukorda. Nendest põhimõtetest lähtuvalt on Kilingi-Nõmme – Riia 330 kV liin Eleringi 

perspektiivsete investeeringut vajavate projektide nimekirjas.  

Euroopa Liidu elektrituru toimimise kindlustamise ja varustuskindluse suurendamise valguses 

omab määravat tähtsust Eesti ja Baltimaade elektrisüsteemi edasine integreerimine Euroopa 

Liidu elektrisüsteemiga. Selles kontekstis on vaja edasi töötada koos Läti ja Leedu 

põhivõrguettevõtjatega Estlink 2, Balti-Rootsi ja Balti-Poola elektrivõrkude ühendamiseks ning 

Baltimaade elektrivõrkude sünkroniseerimiseks Kesk-Euroopa elektrisüsteemiga UCTE. 

Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini valmimine aitab tagada kogu Eesti varustuskindlust. 

Liini rajamine võimaldab võrguga liituda uutel kohalikel elektritootjatel, sh  keskkonnasõbralikel 

elektritootjatel, ning seega hajutada Eesti-sisest energiatootmist. Samuti on uus elektriühendus 

oluline elektrituru arendamiseks Balti riikide ja Kesk-Euroopa ning Skandinaavia vahel.  
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11. ALTERNATIIVIDE VÕRDLEMINE 

Alternatiivsete trassivariantide valimise ja võrdlemise põhjuseks oli vajadus leida trassi algus- ja 

lõpp-punkti vahel väikseima negatiivse koondmõjuga trassivariant, arvestades käsitlusala 

mõjutatavaid keskkonnaelemente ja kavandatava tegevusega kaasnevaid mõjusid.  

Trassikoridori parima (eelistatud) asukoha leidmiseks võrreldi alternatiivseid trassikoridore 

kindlate kriteeriumite alusel kolmes valdkonnas: majanduslik, sotsiaalne ja looduskeskkond. 

Seejuures arvestati nii ehitus- kui ka käitamisaegseid mõjusid. Trassikoridori alternatiivide 

võrdlemise metoodika vt KSH programmi ptk 6.1 ja TP lisa 2. Metoodika sisaldab võrreldavate 

kriteeriumite loetelu ja selgitusi, kriteeriumite kaalu leidmist ja eelistatud trassivariandi 

määramise põhimõtteid.  

Alternatiivide kaalumisel olid aluseks eelnimetatud metoodika ja mõju hindamise tulemused. 

Alternatiivide võrdlemine toimus planeeringu koostajate ja KSH eksperdirühma koostöös. 

Alternatiivsete trassikoridoride võrdlustabelid vt TP lisa 2. Alternatiivide võrdlemise tulemused on 

toodud TP tekstis.  

Alljärgnevalt on kokkuvõtlikult välja toodud olulisemad aspektid, mis mõju hindamisel, 

alternatiivide võrdlemisel ja eelistatud trassikoridori valimisel arvesse võeti. Põhjalikumalt on 

alternatiivide erinevad mõjud välja toodud aruande hindamise osas: võimalik mõju Natura 2000 

võrgustiku alale (ptk 9) ja eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju hinnang (ptk 10). 

Sotsiaalne keskkond  

 Mida kaugemal trassikoridorist asuvad elamud, seda väiksem on mõju/häiring inimestele. 

Võrreldi eluhoonete kaugust ja arvu kuni 350 m kaugusel trassikoridori teljest (300 m 

kauguseni trassikoridori servast). 

 Analüüsiti, kas esineb olukordi, kus trassikoridori laiuselt metsa raadamisel võib 

suureneda elamuni ulatuv maanteemüra foon, kui trassikoridor kulgeb elamu ja maantee 

vahel. Mida vähem on nimetatud juhtusid, seda eelistatum on alternatiiv. 

 Analüüsiti, kas ja kui silmapaistev on õhuliin väärtuslikel maastikel, ilusatel teelõikudel ja 

ilusate vaadete punktides. Avatud maastikul on mõju suurem kui metsas.  

 Õhuliini kulgemine tiheasustusalal killustab seda. Eelistatum on liini kulgemine 

tiheasustusala servas.  

 Puhkealadel on oluline visuaalne komponent, mida õhuliin rikub. Samuti pole soovitav 

pikaajaline viibimine õhuliini läheduses. Seetõttu ei ole kõrgepingeliin puhkealal sobiv. 

Looduskeskkond  

 Oluline mõju I või II kategooria kaitsealustele liikidele ja/või nende elupaikadele välistab 

trassivariandi. Väheolulise mõju puhul arvestati mõju esinemise riski. 

 III kategooria kaitsealuse liigi ja tema elupaiga puhul hinnati mõju olulisust. 

 Mõju hindamisel kaitsealadele lähtuti nende kaitse-eesmärkidest. 

 Elektriliini mõju rohevõrgustikule on oluliselt väiksem kui maanteedel või raudteel. Olulise 

mõjuga on tegemist seoses metsa raadamisega, kuid see ei põhjusta rohekoridori 

funktsioonide märkimisväärset halvenemist.  

 Seose kokkupõrkeohuga pöörati suuremat tähelepanu linnustikule nende maandumis-, 

kogunemis- ja läbirändealadel (kohtades, kus linnuparved kasutavad põldusid sügis- ning 

kevadrändel peatus- ja kogunemispaikadena), samuti nahkhiirtele. 

Majanduslik keskkond  

 Mida pikem trass, seda suurem on materjalikulu ning rajamise ja hooldamise kulud. 
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 Mida kurvilisem trass (rohkem nurgamaste), seda suurem on materjalikulu. Mida 

suurema nurgaga mast, seda massiivsem see on.  

 Pehmel pinnasel (turvas, liigniisked alad) on liini rajamine ja hooldamine keerukam, 

seega mida pikemalt läbib trassikoridor soid või muid pehme pinnasega alasid, seda 

kulukam on trassi rajamine ja hooldamine.  

 Eleringil on varasemad kogemused, et kasutusõiguse seadmise kulukus sõltuvalt maa 

omandist (eramaa, riigi maa) on erinev. Metsa raadamisel on kohustus see 

maaomanikule kompenseerida. Eramaaomanikuga kompensatsioonis kokkuleppele 

jõudmine on oluliselt keerulisem ja kulukam kui riigimaal. 

 Metsa raadamisel riigi maal on kompensatsioonis kokkuleppele jõudmine lihtsam 

võrreldes eramaaomanikega. Üheks põhjuseks on läbirääkimiste tsentraliseeritus 

(sõltumata riigimetsa asukohast on teiseks pooleks RMK). 

 Maardlate läbimisel on eelduseks maavara säilimine kaevandamisväärsena. See on 

problemaatiline, sest arvestades piiranguid liini kaitsevööndis võib see nõuda hiljem 

täiendavaid kulutusi maavara kättesaamiseks.  

 Elamumaa sihtotstarbega (kas elamuga või elamuta) maa läbimise korral on 

kasutusõiguse seadmine kõige kulukam.    

Tõenäoline areng juhul, kui planeeringut ellu ei viida 

Alternatiivide võrdlemisel ei ole arvestatud 0-alternatiiviga ehk võimalusega, et kavandatavat 

tegevust ellu ei viida, sest arvestades kavandatava õhuliini olulisist kogu riigi elektrisüsteemi 

toimumisele ei saa 0-alternatiivi lugeda reaalseks.  

Kui elektriliini ei rajata, siis käsitlusalal võrreldes praegusega muutusi ei toimu ning võimalikke 

negatiivseid mõjusid, mis kaasneksid liini rajamise ja käitamisega, kohalikele elanikele ja 

maaomanikele ei põhjustata. Küll aga on 0-alternatiivil oluline negatiivne mõju riigi 

elektrisüsteemi toimimisele ja varustuskindlusele, sest säilib „pudelikael“ Eesti-Läti piiril. 

0-alternatiiv ei ole kooskõlas asjakohaste riiklike arengudokumentidega (vt ptk 7.1 ja 7.2) ning 

sel juhul jääksid ellu viimata kavandatava tegevuse eesmärgid (vt ptk 5.1).  
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12. NEGATIIVSE KESKKONNAMÕJU LEEVENDUSMEETMED JA 

SOOVITUSED TÖÖDE KAVANDAMISEKS 

Käesolevas peatükis käsitletakse TP elluviimisega kaasneva olulise negatiivse keskkonnamõju 

vältimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmed. Samuti antakse soovitused tööde edasiseks 

kavandamiseks, sh projekteerimiseks.  

12.1. Ehitusaegsete mõjude leevendamine  

Projekteerimise käigus ja ehitustööde kavandamisel tuleb rakendada tööde organiseerimise ja 

läbiviimisega kaasnevate mõjude leevendusmeetmeid.  

 Kohaliku kogukonnaga ladusa koostöö eelduseks on kohalike omavalitsuste, kohalike 

elanike ja maaomanike teavitamine kavandatavate tööde iseloomust, tööde piirkonnast ja 

kestusest ning anda vastutava isiku kontaktandmed, kelle poole küsimuste ja 

probleemide korral pöörduda. Teavitamiseks on soovitatav muuhulgas kasutada kohaliku 

omavalitsuse kanaleid (koduleht, vallaleht), külavanemaid ja teadetetahvleid.  

 Veekogude ületamisel (veekaitsevööndis) ja ehituskeeluvööndis (metsamaal ulatub 

ehituskeeluvöönd piiranguvööndi piirini) tuleb ehitustöid läbi viia erilise hoolikusega, et 

vältida kallaste kahjustamist, erosiooniohu tekkimist ning pinnase ja reostuse sattumist 

veekogusse. Ehitusmasinate ja veokitega veekogus sõitmine ei ole lubatud. Puu- ja 

põõsarinde raieks veekaitsevööndis on vajalik Keskkonnaameti nõusolek.  

 Õhuliini lõikumisel veekoguga projekteerida mastide asukohad selliselt, et mastide 

püstitamisega seotud ehitustegevus ei ulatu veekogule lähemale kui 50 m.  

 Veevool kõikides veejuhtmetes (sh kraavid) peab olema tagatud ka tööde teostamise 

ajal. Kui tekib vajadus ehitusaegse tee viimiseks üle vooluveekogu, on soovitav eelnevalt 

konsulteerida hüdrotehnikainsener, sest liiga väikese läbimõõduga teetruubi 

paigaldamisel võib ülesvoolu tekkida üleujutus ning tulvavesi võib rajatud tee ära uhtuda. 

 Ehitusaegsete laoplatside ja ehitusmasinate parklate kavandamisel (ka väljapoole 

trassikoridori)  tuleb jälgida, et neid ei rajataks looduslikult tundlikesse piirkondadesse 

(nt liigniisked alad, kuivendussüsteemidega alad), kaitsealuste liikide 

leiukohtadesse/elupaikadesse, veekogude veekaitsevöönditesse, väärtuslikule põllumaale 

ja puurkaevude sanitaarkaitsevöönditesse.  

 Kui trassikoridori geodeetilise mõõdistamise käigus avastatakse allikaid, siis tuleb 

tegevuse kavandamisel arvestada vastavate piirangutega.  

 Vundamentide rajamiseks vajalik ehitusmaavara on soovitav vedada kohale objektile 

lähimast sobivast karjäärist, et minimeerida transpordiga seotud keskkonnamõjusid. 

 Pehmetele pinnastele rajada (ajutised) teenindusteed, et vähendada maapinna 

kahjustamist. Seda on vaja arvestada juba projekteerimise käigus, lähtudes liini 

projekteerimiseks tehtavast ehitusgeoloogilisest uuringust. Teenindusteede ülesvõtmise 

üle otsustamisel tuleks lähtuda maaomaniku soovist (st kas säilitada tee või taastada 

endine olukord). 

 Kõrge põhjaveeseisuga aladel teha ehitustöid võimalusel külmunud pinnasel.  

 Ehitustööde lõppedes tuleb esimesel võimalusel taastada piirkonna veekogude ja 

kuivendussüsteemide vähemalt esialgne olukord ja vähemalt rikutud ala ulatuses. 

 Elustiku liigse häirimise ja kahjustamise leevendamiseks kavandada õhuliini ehitustööd 

selliselt, et metsa raadamistööd jääksid ajavahemikku septembrist kuni märtsi 

keskpaigani ning teostatakse võimalusel külmunud pinnasel.   
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 Raadamise järgselt tuleb ala puhastada raiejäätmetest.  

 Juhul, kui liini mastid projekteeritakse dreenkuivendusega maaparandussüsteemi maa-

alale, tuleb elektriliini projektile lisada peatükk, kus käsitletakse drenaaži taastamist ning 

antakse torustike remondi tüüpjoonised ja üldised põhimõtted (remondiks kasutatava 

toru materjal, ühenduskohtade tihendamine, torualuse ehitus jne). 

 Ehitustööd organiseerida selliselt, et liiklusseisakud maanteedel ja kohalikel teedel oleksid 

minimaalsed, või vajadusel korraldada ümbersõit. 

 Võimaluse korral tuleks minimeerida raskeid vedusid kohalikel teedel kevadise 

sulaperioodi ja suurte sadude ajal. Kui tööpiirkonnas on teid, mida on vaja liini ehitamise 

käigus kasutada, kuid mis on praegu halvas seisukorras, siis tuleb need enne 

ehitustöödega alustamist korrastada. Kindlasti tuleb kõikide kasutusel olnud teede 

seisukord liini ehituse lõppemisel viia vähemalt endisele tasemele. 

 Kohalike teede olukord on soovitav enne tööde teostamist fikseerida (fotografeerida) 

koos omavalitsuse esindajaga. Kokku leppida tehnika liikumise trass ning aeg.  

 Suvel kuivade ilmadega võtta vajadusel kruusateedele lähedalasuvate elamute juures 

kasutusele tolmu vähendavad meetmed (teepinna niisutamine, sõidukiiruse 

vähendamine).  

 Ehitusaegsete ajutiste teede säilitamise vajadus arutada läbi kohaliku omavalitsuse ja 

maaomanikega (teid on võimalik kasutada liini hooldustöödeks või Päästeametile parema 

juurdepääsu tagamiseks). 

 Ehitustööde käigus maastikul liikumine tuleb varakult, võimalusel vähemalt aasta enne 

tööde algust, kooskõlastada maaomanikuga. Seejuures on soovitav kokku leppida 

liikumissuunad ja olemasolev olukord fikseerida (pildistada). Tööde läbiviimise ajast, 

kohast ja iseloomust etteteatamine on eriti oluline põlluharijale, kes peab oma tegevuse 

ehitustöödega kooskõlla viima. 

 Olemasolevate elektri- ja sideliinidega tuleb arvestada projekteerimise käigus, vajadusel 

näha ette liinide ümbertõstmine. Tööd teostada selliselt, et katkestuste kestvus oleks 

minimaalne või välditud. 

 Juhul kui õhuliini rajamise käigus avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud 

arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde 

tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamatult 

teatama sellest Muinsuskaitseametile ja vallavalitsusele. 

 Nende elamute juures, mis jäävad trassikoridori servast 100-150 m kaugusele (nt 

alternatiivi KN-1 algus Kilingi-Nõmme linna piiril) on soovitav planeerida ehitustööd ainult 

päevasele ajale. Samuti on soovitav tööd organiseerida selliselt, et mürarikkad 

raskeveokid liiguksid piirkonna teedel ainult päevasel ajal, et mitte häirida teeäärsete 

elamute elanike unerahu öisel ajal.  

 Elektriliini ehitustööde käigus tekkivad jäätmed tuleb koguda ja käidelda liigiti ning 

arvestada nende taaskasutusvõimalusi ja/või ohtlikkust.  

 Tööde lõppemisel tuleb kogu kasutusel olnud ala korrastada: sõidukite rööpad jm 

keskkonda mittesobivad ehitustegevuse jäljed likvideerida, ehitusjäätmed jm prügi 

koristada, raadatud puude kännud eemaldada jms (kui ei ole maaomanikuga kokku 

lepitud teisiti).  

Ehitusaegsed kohaspetsiifilised leevendusmeetmed 

Elektriliini trassikoridori lõigud, kus kehtivad spetsiifilised leevendusmeetmed, on esitatud 

allolevas tabelis ning planeeringu joonisel ja tekstis. Asustusüksustest kuulub Raamatu küla Abja 

valda, ülejäänud Saarde valda. Kohaspetsiifiliste leevendusmeetmete koordinaadid on antud TP 

tekstis.  
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Kuna alternatiivide võrdluse tulemusena osutus eelistatuks trassivariant KN-1, siis on 

kohaspetsiifilised leevendusmeetmed antud ainult selle trassivariandi kohta. Arvestatud on 

avalikustamise tulemusena muudetud trassivariandiga.  

Tabel 15. Ehitusaegsed kohaspetsiifilised leevendusmeetmed 

Jrk 

nr 
Asustusüksus  Leevendusmeede 

1 Kilingi-Nõmme, 

Väljaküla 

Lähkma jõe ehituskeeluvööndis teostada töid erilise hoolikusega. Liini 

lõikumisel Lähkma jõega vältida selle kallaste kahjustamist ja pinnase 

sattumist jõkke. Tehnikaga veekogus mitte sõita 

2 Väljaküla, 

Leipste  

Vältida Pärnu-Mõisaküla raudteetammi (pärandkultuuriobjekt ja 

puhkeala) kahjustamist ehitustööde käigus 

3 Väljaküla, 

Leipste  

Külge oja ehituskeeluvööndis teostada töid erilise hoolikusega. Liini 

lõikumisel Külge ojaga vältida selle kallaste kahjustamist ja pinnase 

sattumist ojja. Tehnikaga veekogus mitte sõita 

4 Leipste Küpsi kraavi ehituskeeluvööndis teostada töid erilise hoolikusega. Liini 

lõikumisel Küpsi kraaviga vältida selle kallaste kahjustamist ja pinnase 

sattumist kraavi. Tehnikaga veekogus mitte sõita 

5 Leipste  Humalaste jõe ehituskeeluvööndis teostada töid erilise hoolikusega. 

Liini lõikumisel Humalaste jõega vältida selle kallaste kahjustamist ja 

pinnase sattumist jõkke. Tehnikaga veekogus mitte sõita 

6 Jäärja  Tööde, sh raadamise ajaks märgistada väljapaistvalt trassikoridori 

jääva põlise talukoha CXXVIII (pärandkultuuriobjekt) asukoht; vältida 

talukoha elementide (ehitiste varemed, kuni 4 m kõrgused õue- ja 

viljapuud jms) kahjustamist 

7 Jäärja  Kaerasaadu oja ehituskeeluvööndis teostada töid erilise hoolikusega. 

Liini lõikumisel Kaerasaadu ojaga vältida selle kallaste kahjustamist ja 

pinnase sattumist ojja. Tehnikaga veekogus mitte sõita 

8 Raamatu Möksi-Mardisaadu-Loksu kraavi ehituskeeluvööndis teostada töid erilise 

hoolikusega. Liini lõikumisel Möksi-Mardisaadu-Loksu kraaviga vältida 

selle kallaste kahjustamist ja pinnase sattumist kraavi. Tehnikaga 

veekogus mitte sõita 

12.2. Kasutusaegsete mõjude leevendamine 

Sõltumata trassivariandist on kõrgepingeliini kasutusaegsete mõjude leevendamiseks vaja 

rakendada leevendusmeetmeid. 

 Mastide tehnilisel projekteerimisel on oluline, et lindude jaoks oleks välistatud elektrilöögi 

saamise võimalus. 

 Vajadusel tuleb projekteerimise käigus (mastide asukohtade määramisel) arvestada 

sellega, et mastide vahele (visangu ulatuses) ei jääks kõrgemaid künkaid, kus juhtmed 

võiksid ulatuda maapinnale lähemale kui 7 m. 

 Visuaalsetel kaalutlustel kasutada võimalikult õhulisi (vähemassiivseid) maste, mille 

värvus sulandub taeva taustaga kokku (nt tsingitud materjal). 

 Survestada seadusandjat, et see kehtestaks võimalikult kiiresti talumistasu suuruse 

arvutamise metoodika, et liinide valdajad saaksid maaomanikele välja maksta ettenähtud 

hüvitise.  

 Õhuliini hooldus- ja remonditööde teostamisel vältida:  
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- veekogude (kraavid, jõed) kallaste kahjustamist ja tagada nende toimimine; nende 

kahjustamisel tuleb taastada vähemalt endine olukord vähemalt rikutud ala ulatuses; 

- maaparandussüsteemide (kraavid, drenaaž) kahjustamist nii metsas kui ka põllul ja 

tagada nende toimimine; nende kahjustamisel tuleb taastada vähemalt endine 

olukord vähemalt rikutud ala ulatuses. 

- piirkonna teede kahjustamist. 

 Veekogude kallaste, maaparandussüsteemide või teede kahjustamisel tuleb taastada 

vähemalt endine olukord vähemalt rikutud ala ulatuses. 

 Liini hooldamise käigus kontrollida regulaarselt (igal aastal) visuaalselt peletite 

seisukorda (värvuse tuhmumine, purunemine ja ärakukkumine) ning vajadusel need 

asendada uutega.  

 Teavitada maaomanikke õigeaegselt ja arusaadavalt korraliste hooldustööde (raietööd 

liinikoridoris) teostamisest ning nõuda alltöövõtjalt raietööde professionaalset läbiviimist 

(vältida kõrgeid kände, rööpaid ja raiutud materjali mahajätmist). Töö kehva teostuse 

eest vastutab töö tellija (liini valdaja). 

 Elustiku liigse häirimise ja kahjustamise leevendamiseks kavandada liinikoridori 

hooldustööde käigus teostatav regulaarne võsaraie sügis-talvisele perioodile.  

 Puu- ja põõsarinde raieks veekaitsevööndis on vajalik Keskkonnaameti nõusolek. 

Kasutusaegsed kohaspetsiifilised leevendusmeetmed 

Elektriliini trassikoridori lõigud, kus kehtivad spetsiifilised leevendusmeetmed, on esitatud 

allolevas tabelis ning planeeringu joonisel ja tekstis. Asustusüksustest kuulub Raamatu küla Abja 

valda, ülejäänud Saarde valda. Kohaspetsiifiliste leevendusmeetmete koordinaadid on antud TP 

tekstis.  

Kuna alternatiivide võrdluse tulemusena osutus eelistatuks trassivariant KN-1, siis on 

kohaspetsiifilised leevendusmeetmed antud ainult selle trassivariandi kohta. Arvestatud on 

avalikustamise tulemusena muudetud trassivariandiga. 

Tabel 16. Kasutusaegsed kohaspetsiifilised leevendusmeetmed 

Jrk 

nr 
Asustusüksus  Leevendusmeede 

1 Kilingi-Nõmme Osta omanikult välja Kilingi-Nõmme linna piiril asuv Pärnu mnt 136 

kinnistu (katastriüksuse tunnus 30601:003:0022), muuta see osaliselt 

või täielikult tootmismaaks (vajalik on DP koostamine) ning koondada 

piirkonna õhuliinid selles lõigus võimalikult üksteise lähedale  

2 Väljaküla, 

Leipste 

Õhuliini mastid on soovitav projekteerida Pärnu-Mõisaküla 

raudteetammist (pärandkultuuriobjekt ja puhkeala) 100 m kaugusele 

3 Leipste  Trassikoridori keskosas – alates Nurme maaüksusest 

(71102:002:0043) kuni Kivimurru maaüksuseni (71102:002:0088; 

kaasa arvatud) – varustada õhuliin linnupeletitega 

4 Jäärja  Hooldustööde tegemisel õhuliini kaitsevööndis vältida põlise talukoha 

CXXVIII (pärandkultuuriobjekt) elementide (ehitiste varemed, kuni 4 m 

kõrgused õue- ja viljapuud jms) kahjustamist 

5 Jäärja, Raamatu  Trassikoridori lõunaosas – alates Tiugu maaüksusest 

(71102:002:0400) kuni Kortli maaüksuseni (10501:006:0002; kaasa 

arvatud) – varustada õhuliin linnupeletitega 

6 Raamatu  Õhuliini mastid projekteerida Mõisaküla-Jäärja maanteest (ilus tee) 

vähemalt 100 m kaugusele 
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13. ETTEPANEKUD SEIREMEETMETE RAKENDAMISEKS 

Keskkonnamõju hindamise tulemustest lähtuvalt ei ole kavandatud seiremeetmeid seoses õhuliini 

rajamise ja käitamisega.  

Eelkõige on oluline järgida keskkonnanõudeid liini ehitustööde käigus. Vastavalt keskkonnakaitse 

nõuetele ja KSH-le koostab ehitaja ehitusetappide/lõikude kaupa keskkonnahoiu plaani, milles 

määratakse vastavad tegevused, vastutajad ja tähtajad ning tehakse märkmeid plaani täitmise 

kohta. Seejuures tuleb jälgida, et muuhulgas oleks tagatud:83  

- ehitaja vastutavate isikute varustamine vastavat töölõiku puudutava täpsustatud kaardi 

ja keskkonnakaitse juhistega; 

- enne tööde alustamist / uuele töölõigule kolimist asjaosaliste teavitamine erinõuetest ja 

nende täitmiseks rakendatavatest meetmetest; 

- alltöövõtjate juhendamine tööga seotud keskkonnanõuetest, selle dokumenteerimine ja 

lülitamine alltöövõtjate tööohutusplaani; 

- keskkonnale ohutu tankimine ja ohtlike kemikaalide käitlemine; 

- töö teostajate informeerimine kaitstavate objektide (sh veekogude, 

pärandkultuuriobjektide jms) asukohtadest ja piirkonnas tehtavate tööde eripärast; 

- tööde teostamine tallamist vähetaluvates piirkondades külmal aastaajal; 

- pehmetel pinnastel juurdepääsuteede asukohtade määramine ja nende kooskõlastamine 

Keskkonnaametiga ja vajadusel (seoses maaparandussüsteemidega) 

Põllumajandusametiga; 

- maapinna ja teede kahjustuste korrastamine ja koristamine, sh rikutud või eemaldatud 

katete (muru, asfalt, kruus) taastamine enne tööde alustamist pindalaliselt olnud mahus 

ja vähemalt endises olukorras; 

- drenaažikollektorite asukohtade väljaselgitamine drenaažkuivendusega aladel ja 

tööprojekti kooskõlastamine omavalitsustega; 

- kasvupinnase eraldi kokkukogumine ja selle kasutamine hiljem ehitustöödega rikutud 

maade taastamiseks; 

- raskete veokitega sõitmise jälgimine haritaval maal ja metsas, et oleks tagatud sõitmine 

võimalikult liini läheduses ja ühises jäljes; 

- Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni teavitamine töö alustamisest, esitades tööde 

ajagraafiku ja keskkonnanõuete tagamiseks rakendatavad meetmed. 

Soovitav on ehitusjärelevalve (tehnilise järelevalve) käigus teostada ka keskkonnanõuete 

täitmise regulaarset ülevaatust elektriliini valmivate lõikude kaupa. Seirearuanded tuleks esitada 

Keskkonnaametile ja Keskkonnainspektsioonile, et hoida neid kursis töö käiguga (ametiasutuste 

poolt oleks soovitav konkreetsete kontaktisikute määramine).  

                                                
83 Loetelu koostamisel on kasutatud Tartu-Viljandi-Sindi kõrgepingeliini ehitustöödel keskkonnanõuete 

täitmise plaani (Empower AS, kinnitatud 29.12.2010) 
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14. KASUTATUD MATERJALID 

Alljärgnevalt on toodud Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV kõrgepingeliini TP KSH läbiviimisel 

kasutatud materjalide loetelu:  

 Asjakohased õigusaktid (Elektrooniline Riigi Teataja: www.riigiteataja.ee) – vt joonealused 

viited erinevate peatükkide juures 

 Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018; Majandus- ja Kommunikatsiooni-

ministeeriumi kodulehekülg: http://www.mkm.ee/public/ELMAK.pdf 

 Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020; Majandus- ja Kommunikatsiooni-

ministeeriumi kodulehekülg: 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/taastuvenergia_tegevuskava.pdf 

 Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018; Majandus- ja Kommunikatsiooni-

ministeeriumi kodulehekülg: https://www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/ 

elektrimajanduse_arengukava.pdf 

 Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse iga-aastased aruanded: 

http://elering.ee/varustuskindluse-aruanded/  

 Eleringi koduleht: http://elering.ee 

 Üleriigiline planeering Eesti 2030+; http://eesti2030.wordpress.com/ 

 Pärnu Maavalitsuse kodulehekülg: 

https://parnu.maavalitsus.ee/documents/908048/7560705/K-Nomme-

Latielektriliiniplaneeringualag1.pdf 

 Pärnu maakonnaplaneering (kehtestatud 1998.a); http://parnu.maavalitsus.ee/et/kehtiv-

maakonnaplaneering 

 Pärnu maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ 

(kehtestatud 20.05.2003); http://parnu.maavalitsus.ee/et/asustust-ja-maakasutust-

suunavad-keskkonnatingimused 

 Arengustrateegia Pärnumaa 2030+ (valmis 2010.a); 

http://parnu.maavalitsus.ee/et/c/document_library/get_file?uuid=ad611e2f-9e11-4053-9d67-

f46f88410ca6&groupId=908048 

 Pärnu maakonna valdkondlikud arengukavad: http://parnu.maavalitsus.ee/et/arengukavad 

 Viljandi Maavalitsuse kodulehekülg: 

http://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/51847/Viljandi+maakonnaplaneeringu+teem

aplaneering.pdf/2ec3ac01-86cc-4907-b08d-898781048468?version=1.0 

 Viljandi maakonnaplaneering (kehtestatud 1999.a): 

http://viljandi.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering 

 Viljandi maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ (kehtestatud 30.12.2005); http://viljandi.maavalitsus.ee/asustust-ja-

maakasutust-suunavad-keskkonnatingimused 

 Viljandimaa arengustrateegia (võeti vastu 2005.a); 

http://viljandi.maavalitsus.ee/arengukavad 

 Saarde valla üldplaneering (kehtestatud 2008.a); 

http://saarde.kovtp.ee/documents/119303/397273/%C3%9Cldplaneeringu_seletuskiri.PDF/f5

3c830c-7eba-469e-87f6-f7e339d08f4c?version=1.0 

 Saarde valla arengukava aastani 2028 (kinnitatud 2006.a, redaktsioonid 2009. ja 2011.a); 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4181/0201/2058/Arengukava_muudatused_2_september_

2011_valmis.pdf# 

http://www.mkm.ee/public/ELMAK.pdf
https://www.mkm.ee/sites/default/files/taastuvenergia_tegevuskava.pdf
https://www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/
http://elering.ee/varustuskindluse-aruanded/
http://eesti2030.wordpress.com/
https://parnu.maavalitsus.ee/documents/908048/7560705/
http://parnu.maavalitsus.ee/et/kehtiv-maakonnaplaneering
http://parnu.maavalitsus.ee/et/kehtiv-maakonnaplaneering
http://parnu.maavalitsus.ee/et/c/document_library/get_file?uuid=ad611e2f-9e11-4053-9d67-f46f88410ca6&groupId=908048
http://parnu.maavalitsus.ee/et/c/document_library/get_file?uuid=ad611e2f-9e11-4053-9d67-f46f88410ca6&groupId=908048
http://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/51847/Viljandi+maakonnaplaneeringu+teemaplaneering.pdf/2ec3ac01-86cc-4907-b08d-898781048468?version=1.0
http://viljandi.maavalitsus.ee/documents/37192/51847/Viljandi+maakonnaplaneeringu+teemaplaneering.pdf/2ec3ac01-86cc-4907-b08d-898781048468?version=1.0
http://viljandi.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering
http://viljandi.maavalitsus.ee/arengukavad
http://saarde.kovtp.ee/documents/119303/397273/%C3%9Cldplaneeringu_seletuskiri.PDF/f53c830c-7eba-469e-87f6-f7e339d08f4c?version=1.0
http://saarde.kovtp.ee/documents/119303/397273/%C3%9Cldplaneeringu_seletuskiri.PDF/f53c830c-7eba-469e-87f6-f7e339d08f4c?version=1.0
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 Abja valla üldplaneering (kehtestatud 2008.a); http://www.abja.ee/ul/Seletuskiri.pdf 

 Abja valla arengukava 2009-2018; 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4191/0201/3028/m71_lisa_1.pdf# 

 Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin versus kaabelliin. Eksperthinnang. Tallinna 

Tehnikaülikool, elektroenergeetika instituut. Tallinn 2013 

 Tartu-Viljandi-Sindi 110 kV liini rekonstrueerimise 330/110 kV ülekandeliiniks projekti 

keskkonnamõju hindamise aruanne. AS Maves, Tallinn 01/2007  

 Tartu-Viljandi-Sindi 110 kV elektriliini rekonstrueerimise 110/330 kV liiniks mõju linnustikule. 

Indrek Tammekänd, Kabli 2006 

 Tartu-Viljandi-Sindi kõrgepingeliini ehitustöödel keskkonnanõuete täitmise plaan (Empower 

AS, kinnitatud 29.12.2010) 

 Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harku-Lihula-

Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" keskkonnamõju strateegilise 

hindamine. Aruande eelnõu (menetluses). AS Maves, töö nr 10129. Tallinn, aprill 2014  

 Maa-ameti Geoportaali kaardirakendused (maainfo teenus, looduskaitse ja Natura 2000, 

Maanteeamet, kultuurimälestised, pärandkultuur, kitsendused, geoloogia, maardlad, 

maaparandussüsteemid); http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis 

 Keskkonnaregister: http://register.keskkonnainfo.ee/ 

 Eesti Looduse Infosüsteem EELIS:  http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx 

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

 Maaparandussüsteemide register: http://msr.agri.ee/index_avalik.aspx 

 Põllumajandusameti kogulehekülg: http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355 

 Maaparandussüsteemide määratlemine ja maaparandussüsteemide register. Juhendmaterjal. 

Põllumajandusamet, 18.01.2006, muudetud 10.02.2008. Koostaja: Olev Krist; 

http://www.pma.agri.ee/download.php?getfile2=947 

 Allikukivi loodusala Natura standard-andmevorm; 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=EE0040301 
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