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1. Ülevaade planeeringust ja 
keskkonnamõju strateegilisest 
hindamisest 

1.1 Maakonnaplaneeringu eesmärk 

Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 on kõigis Eesti maakondades 
sh Lääne maakonnas algatatud maakonnaplaneeringute koostamine seoses 
varasemate maakonnaplaneeringute aegumisega.1 Maakonnaplaneering on 
algatatud kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse järgi. Vastavalt 
ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 tuleb enne 
01.07.2015 kehtima hakanud seaduse jõustumist algatatud planeeringute 
menetlemine viia lõpuni  lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses sätestatud 
nõuetest.2 Maakonnaplaneeringu ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele 
planeeringule 2030+ ja planeeringu koostamise korraldaja on Lääne Maavalitsus.  

Lääne maakonnaplaneeringu 2030+3 eesmärk on ruumilise arengu põhimõtete 
määratlemine maakonna tasandil ja sisendi andmine kohaliku omavalitsuse 
üldplaneeringu koostamiseks. Maakonnaplaneeringu koostamisel on arvestatud 
tasakaalustatud arengu kontekstis nii oluliste riikliku tasandi vajadustega kui ka 
kohaliku eripäraga. Eesmärgiks on funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu 
kavandamine, mis arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise ning 
looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. 

Lääne maakonnaplaneeringu koostamisel on võetud aluseks kuni 30.06.2015 
kehtinud planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesanded, Vabariigi 
Valitsuse poolt koostatud maakonnaplaneeringu lähteseisukohad (vt. planeeringu 
Lisa 1) ning erinevad üleriigilised ja maakonna tasandi arengudokumendid. 
Lisaks on lahenduse väljatöötamise alusena koostatud kõikidele 
maakonnaplaneeringutele Rahandusministeeriumi tellimusel erinevad juhendid ja 
prognoosid, mille järgi on kujundatud maakonnaplaneeringu üldine lähenemine. 
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE poolt on 
määratud alused teeninduskeskuste määramiseks4, mille raames on hinnatud 
keskuste tasandite kaupa era- ja avalike teenuste ruumilist paiknemist ja nende 
ülalpidamiseks vajalikku kliendibaasi. Eesti Kunstiakadeemia on koostanud 

                                            
1
 Maakonnaplaneeringute algatamine https://www.riigiteataja.ee/akt/323072013006  

2
 Alates 1. juulist 2015 kehtib uus planeerimisseadus 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003). Enne uue seaduse jõustumist algatatud 
planeeringud menetletakse lõpuni, lähtudes seni kehtinud planeerimisseaduses 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/13328539) sätestatud nõuetest.  
3
 Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 on kõigis Eesti maakondades sh Lääne 

maakonnas algatatud maakonnaplaneeringute koostamine seoses varasemate 
maakonnaplaneeringute aegumisega. Maakonnaplaneeringute algatamine 
https://www.riigiteataja.ee/akt/323072013006 
4
 Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) uuring „Era- ja avalike 

teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest Lääne 
maakonnas.“ Tartu, 2015.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/323072013006
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003
https://www.riigiteataja.ee/akt/13328539
https://www.riigiteataja.ee/akt/323072013006
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üleriigilise juhendi asustusstruktuuri suunamiseks5, millest on tuletatud 
maakonnaplaneeringutes kompaktse asustuse arenguks sobilikud linnalise 
asustusega alad. Statistikaameti sisendina on maakonnaplaneeringute 
koostamisel arvestatud pikaajaliste rahvastikuprognoosidega6 ning 
toimepiirkondade lähenemisega.7 

1.2 Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimisest 

Lääne maakonnaplaneering on strateegiline planeerimisdokument, mille 

koostamisel on tulenevalt KeHJS §33 lg 1 p 2 kohustus läbi viia keskkonnamõju 

strateegiline hindamine (edaspidi KSH). Lääne maakonnaplaneeringu KSH on 

algatatud Lääne maavanema korraldusega 20.06.2014 nr 1-172014/101. 

Maakonnaplaneeringu ja KSH algatamisest teavitati vastavalt KeHJS § 35 
nõuetele. KSH aruande alusena koostati Lääne Maavalitsuse poolt KSH 
programm, mille sisu kohta on vastavalt KeHJS § 36 lg 3 küsitud .seisukohti § 33 
lg 6 nimetatud asutustelt. Lisaks teavitati KSH huvigruppe ning esitati neile Lääne 
maakonnaplaneeringu KSH programm ning lähteseisukohad tutvumiseks. KSH 
programmi kohta laekunud ettepanekud ning KSH koostaja poolsed seisukohad 
on toodud programmi ptk. 7. Lääne maakonnaplaneeringu KSH programmi avalik 
arutelu toimus 22. septembril 2015 Lääne Maavalitsuses. Programm kiideti heaks 
Keskkonnaameti kirjaga nr 30.10.2015 nr HLS 6-8/15/23808-2. Heakskiidetud 
KSH programm on lisatud käesoleva aruande dokumentatsiooni hulka eraldi 
köitena (vt Lisa 1). 

Lähtuvalt KeHJS § 2 lõikest 2 on keskkonnamõju strateegilise hindamise 
eesmärgiks keskkonnakaalutluste arvestamine maakonnaplaneeringu 
koostamisel ja kehtestamisel, kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamise ja 
säästva arengu edendamine. KSH puhul on tegemist keskkonnamõju 
hindamisega tasakaalustatud ruumilise planeerimise kontekstis, kus arvesse 
võetakse nii majandus-, sotsiaal-, kultuuri- kui ka looduskeskkonna mõjusid ning 
nende omavahelisi seoseid.  

Strateegilist keskkonnamõju hindamist viib läbi OÜ Hendrikson & Ko ekspertide 
grupp järgmises koosseisus: 

Pille Metspalu – juhtekspert 

Kairi Mänd – sotsiaalmajanduslikud mõjud 

Kaile Peet – roheline võrgustik 

Tõnn Tuvikene – põhja- ja pinnavesi 

Riin Kutsar – Natura eelhindamine ja looduskaitselised objektid 

Veiko Kärbla – müra 

                                            
5
 Asustuse arengu suunamise ülesande lahendamise võimalused maakonnaplaneeringus“ Eesti 

Kunstiakadeemia arhitektuuri ja planeerimise osakond. 
6
 Statistikaamet. Rahvastikuprognoosid aastani 2040. https://www.stat.ee/76319 

7
 Toimepiirkondade määramine. Statistikaamet, Rahandusministeerium, 2014.  
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1.3 Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus 

Maakonnaplaneering koostatakse kogu Lääne maakonna territooriumi kohta, 
mille ulatuses viiakse läbi ka KSH (vt Joonis 1). Lääne maakond, pindalaga 2413 
km², asub Lääne-Eestis, piirnedes kirdes Harju maakonnaga, idas Rapla 
maakonnaga ja kagus Pärnu maakonnaga. Lääne maakonna meretagusteks 
naabriteks läänes on Hiiu ja Saare maakonnad. Maakonna koosseisu kuuluvad 
Vormsi saar ja Osmussaar ning lisaks ligi 300 Väinamere laidu (Pasilaid, 
Hobulaid, Rukkirahu, Sõmeri, Liialaid, Tauksi, Kumari jt). Kokku hõlmavad saared 
Lääne maakonna territooriumist 4,2%. Rannajoone pikkus on 415 km, mida 
liigendavad erinevad lahed ja poolsaared nagu Haapsalu laht, Matsalu laht, 
Noarootsi poolsaar, Virtsu poolsaar, Saastna poolsaar, Puise poolsaar.  
 
KSH läbiviimisel on lähtutud eeldusest, et oluline negatiivne mõju ei ulatu 
välisriigi territooriumile. Mõjude hindamisel arvestatakse võimalusega, et 
maakonnaplaneeringuga kavandatava mõjuallika oluline negatiivne mõju võib 
ulatuda väljapoole maakonna piiri ning sellisel juhul hinnatakse mõju sellises 
ulatuses, nagu see võib eeldatavalt avalduda. 
 

 
Joonis 1. Lääne maakonna asend 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Vormsi_saar
https://et.wikipedia.org/wiki/Osmussaar
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2. Hindamise protsessi kirjeldus 

KSH koostamisel lähtutakse Lääne maakonnaplaneeringus käsitletavatest 
valdkondadest (PlanS-ga maakonnaplaneeringule ette nähtud sisust ja 
eesmärkidest) ja nende üldistusastmest.  

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande eelnõus toodud hinnangute 
aluseks on võetud Lääne maakonnaplaneeringu eskiislahendus, mis on läbinud 
kaks avalikustamist (18.-25.november 2015 ja 14.-28. märts 2016). Eskiisi 
avaliku väljapaneku ja arutelude (2. detsember 2015 ja 1. aprill 2016) käigus on 
esitatud ettepanekuid planeeringulahenduse parandamiseks ja täiendamiseks. 
KSH protsess on läbi viidud paralleelselt maakonnaplaneeringu koostamisega, 
mistõttu on kõiki planeeringu käigus laekunud ettepanekuid arvestatud jooksvalt 
KSH läbi viimisel.  

KSH aruande koostamisel on aluseks võetud heakskiidetud KSH programm (vt 
Lisa 1) ja KeHJS § 40 tulenevad nõuded KSH sisu osas. Maakonnaplaneeringu 
lahendusega kaasnevat võimalikku mõju on hinnatud teemavaldkondade kaupa, 
mida on käsitletud KSH programmis ja mis vastavad KeHJS § 40 lõikest 4 toodud 
teemadele. KSH aruandes kajastuvad mõjude hindamise tulemused kahes 
erinevas sisulises osas. Esimeses osas hinnatakse maakonnaplaneeringu seost 
teiste asjakohaste strateegiliste planeerimisdokumentidega, sh üleriigiline 
planeering Eesti 2030+, Eesti regionaalarengu strateegiaga 2014-2020, Lääne 
maakonna arengustrateegia 2020+ (vt ptk. 4). Planeeringu lahenduse seost 
teiste valdkondlike arengukavadega on hinnatud mõjude hindamise vastava 
teema peatükis (vt ptk. 5).   

Teises sisulises osas on hinnatud planeeringu lahenduse elluviimisega 
kaasnevat võimalikku mõju loodus- ja inimkeskkonnale, sh mõju asustuse 
arengule (mõju rahvaarvule, rahvastiku paiknemisele, tööjõuturule, sotsiaalsete 
teenuste kättesaadavusele, puhkevõimalustele, liikuvusele, linnaehituslikule 
keskkonnale, energiatõhususele ja kliimale, loodus- ja kultuuriväärtustele), 
rohelisele võrgustikule, looduskaitselistele objektidele sh Natura aladele, 
väärtuslikele põlumajandusmaadele, väärtuslikele maastikele, maavaradele, 
keskkonnatervisele (põhja- ja pinnavesi, müra, vibratsioon, välisõhk) ning 
võimalikke mõjusid tulenevalt riskiallikate ja riigikaitseliste ehitiste paiknemisest.  

KSH lähtub maakonnaplaneeringu kui pikaajalise strateegilise arengudokumendi 
täpsusastmest, mõjude hindamine tugineb üldistatud analüüsile strateegilisel 
tasandil. Kuna maakonnaplaneeringu eesmärk on ruumilise arengu üdiste 
põhimõtete kavandamine, mis on aluseks madalama tasandi planeeringute 
koostamisel, siis ei viida KSH käigus läbi täpseid arvutusi ja mõõtmisi. 
Üldistusastmest tulenevalt on võimalik hinnata planeerimisotsuste 
ellurakendamisega kaasnevaid eeldatavaid keskkonnamõjusid, st tõenäolisi ja 
võimalikke protsesse, mis kavandatava arengu elluviimisega erinevates 
valdkondades kaasnevad. Hindamisel on tuginetud olemasolevatele uuringutele 
ja andmebaasidele, millele on viidatud aruande tekstis. Eraldi täiendavaid 
uuringuid KSH raames läbi ei viidud.  
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KSH aruandes ei ole läbi viidud alternatiivsete arengustsenaariumite omavahelist 
võrdlust, kuna maakonna arengu suunamise eelistused lähtusid suures osas 
üleriigilisest planeeringust ja maakonna arengustrateegiast ning põhimõttelisi 
alternatiive planeeringu koostamise käigus ei tekkinud. KSH ekspertgrupp ei 
pidanud otstarbekaks nö kunstlike alternatiivsete arengustsenaariumite 
hindamist. KSH käigus analüüsiti tõenäolist arengut juhul, kui 
maakonnaplaneeringut ellu ei viida (vt ptk 5 algus).  

KSH ekspertide tähelepanekuid ja soovitusi on jooksvalt arvestatud 
planeeringulahenduse väljatöötamisel. Mõjude hindamise käigus tehtud 
ettepanekud on kajastatud leevendavate meetmetena aruande ptk. 6. 
Leevendavad meetmed ja planeeringulahenduse täiendusettepanekud 
kajastuvad läbivalt ka vastavates teemapeatükkides ning on välja toodud alla 
kriipsutatult.  

KSH aruande koostamisel ei ilmnenud märkimisväärseid raskusi. 
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3. Ülevaade planeeringualast 

3.1 Rahvastiku ja asustuse suundumused 

Lääne maakond moodustab osa Lääne-Eesti regioonist (koos Pärnu, Hiiu ja 
Saare maakonnaga), millele on iseloomulik suhteliselt hõre asustus, merelisus 
ning rannaalade ja väikesaarte suur osatähtsus. Lääne maakonna rahvaarv oli 
2016. aasta 1. jaanuari seisuga 24 580, mis on 1,9 % Eesti elanikkonnast. 
Pindalalt (2383 km2) on tegemist ühe Eesti väiksema ja hõredamalt asustatud 
maakonnaga (10,1 inimest km2). Linnaelanike osatähtsus (48%) on küll Eesti 
keskmisest (68%) madalam, kuid kõikide maakondade arvestuses saab Lääne 
maakonda pidada pigem kõrge linnastumisega maakonnaks (vt Joonis 2).8 

 

Joonis 2. Lääne maakonna rahvastiku ja linnastumise osakaal.  

Lääne maakonnas on kaks linna - Haapsalu ja Lihula (Lihula vallasisene linn) 

ning 9 valda (Lääne-Nigula, Noarootsi, Nõva, Martna, Hanila, Lihula, Kullamaa, 

Ridala), neist üks - Vormsi - asub saarel. Enamik Lääne maakonna valdadest on 

väga väikesed (keskmiselt 1263 elanikku, vaid kolmes vallas on elanikke üle 

2000). Maakonna suurima elanikkonnaga on Haapsalu linn (10 146) ja valdadest 

Lääne-Nigula (4054) ja Ridala (3245) vald. Väikseima rahvaarvuga on Vormsi 

(397) ja Nõva (357) vald.9 

 

                                            
8
 Statistikaamet: www.stat.ee 

9
 Rahvaarv seisuga 1. juuni 2016, Statistikaamet. 
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Lääne maakonna keskmine 
asustustihedus on 10 inimest 
ruutkilomeetri kohta, mis on 
ligi kolm korda väiksem Eesti 
keskmisest. Maakonna kõige 
tihedamini asustatud piirkond 
on Haapsalu linnastu ja ning 
selle lähiümbrus piki maanteid. 
Haapsalu ja Lihula linnas elab 
kokku 47% maakonna 
rahvastikust, millest enamuse 
moodustab Haapsalu linna 
elanikkond.  
Elanike paiknemine 
maakonnas on tugevalt seotud 
maakonda läbivate 
põhimaanteedega - Ääsmäe - 
Haapsalu – Rohuküla (1) ja 
Risti - Virtsu - Kuivastu – 
Kuressaare (10), mille äärde 
on koondunud 82% maakonna 
rahvastikust (vt Joonis 3).10 

Joonis 3. Lääne maakonna rahvastiku paiknemine 
2011. aasta rahvaloenduse järgi11  

Rahvastiku prognoosi järgi elab aastal 2040 Eestis kümnendiku võrra vähem 
inimesi. Elanikkond on keskmisest tunduvalt vanem ning sündide arv näitab 
aastate lõikes vähenemist.12 Maakondade lõikes (va Harju ja Tartu maakond, kus 
rahvastik veel lähiajal kasvutrendi näitab) iseloomustab Lääne maakonda Eesti 
keskmisest aeglasem elanikkonna vähenemine (vt. Joonis 4). Maakondade 
järjestuses on Lääne maakond selle näitaja poolest enam-vähem keskel. 
Rahvastiku vähenemine üle Eesti tuleneb madalast loomulikust iibest ja 
väljarändest, kusjuures väljaränne on aktiivsem pigem naiste kui meeste puhul. 

                                            
10

 Lääne maakonna arengustrateegia 2020+ 
11

 Eesti maakondade rahvastik. 2015.  
12

 Rahvastikuprognoos aastani 2040. Statistikaamet: https://www.stat.ee/76578 
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Joonis 4. Rahvaarvu muutused maakondade lõikes perioodil 2012-2040

1314  

 
Viimase 10 aasta jooksul on Lääne maakond negatiivse iibe ja väljarände (sh 
riigisisese rände) tagajärjel kaotanud 15,7% elanikkonnast. Elanikke on kaotanud 
enamik maakonna valdu, sh Haapsalu linn 15% ja Lihula vallasisene linn 11%. 
Erandina saab käsitleda Ridala valda, kus elanikkond on mõnevõrra suurenenud, 
tulenedes peamiselt Haapsalu elanike mõningasest laialivalgumisest.15 
Statistikaameti rahvastikuprognooside järgi väheneb Lääne maakonna kogu 
rahvastik 2040. aastaks 21%.16 Valdade lõikes väheneb elanike arv kõige enam 
Nõva, Noarootsi, Martna, Kullamaa ja Hanila valdades. Tagasihoidlikum 
kahanemine on iseloomulik maakonnakeskuse läheduses ja põhimaanteede 
ääres paiknevates valdades nagu Ridala ja Lääne-Nigula. Lääne maakonda 
iseloomustab vanemaealiste suhteliselt suur osakaal, mida on põhjustanud 
madala iibe kõrval ka pikka aega kestnud noorte suurem väljaränne. Maakonna 
vanuseline jaotus näitab, et pensioniealiste elanike osakaal on suurem kui 
tööealise elanikkonna oma. Üleüldiseid rahvastikutrende Eestis laiemalt 
vaadeldes on rahvastiku vananemine vältimatu protsess. Vanemaealise kasv 
rahvastikus on väiksem vaid Tallinnas, Tartus ja Pärnus, kus sisserändajate 
hulgas on ülekaalus nooremaealine elanikkond.17 Rahvastiku vanuselise 
koosseisu järgi elab valdade arvestuses kõige enam noori inimesi Haapsaluga 
piirnevas Ridala vallas, kus on täheldada ka kõige aktiivsemalt nooremate 
perekondade elama asumist. Kõige eakama elanikkonnaga vallad on Nõva ja 
Vormsi vald.18  

                                            
13

 Rahvaarvu prognoosimisel arvestatakse sündimust, suremust ja rännet. 2012-2040 perioodi 
kohta koostatud prognoos lähtub rahvastiku soo-vanusejaotusest 1. jaanuaril 2012 ja protsesside 
muutustega viimaste aastate Eesti trendide põhjal.  
14

 Piirkondlik areng. Statistikaamet, Alis Tammur, 2014. 
15

 Rahva ja eluruumide loendus 2011.  
16

 Statistikaamet, Rahvastikuprognoosid.  
17

 Üleriigiline planeering 2030+  
18

 Eesti maakondade rahvastik, 2015, Statistikaamet 
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Palgatöötajate osakaal on suurim Haapsalu linnas ja sellega külgnevas Ridala 
vallas, samuti Lääne-Nigula vallas. Pensionäride osatähtsus on suurim Kullamaa 
ja Nõva vallas (vt Joonis 5). 
 

 
 
Joonis 5. Elanike keskmine vanus Lääne maakonnas, 31.12.2011 

 
Eestit iseloomustab sarnaselt Euroopale siseränne suurematesse 
linnaregioonidesse (Tallinn, Tartu, Pärnu). Lääne maakonnas on suurim 
tõmbekeskus Haapsalu linnastu, seda nii töö kui teenuste tarbimise osas. 
Maakonna hõivatutest töötab samas maakonnas 73,5%, mis on kõigi Eesti 
maakondade keskmise lähedane tulemus. Haapsalu järel on järgmine levinum 
töörände sihtkoht Harju maakond, ennekõike Tallinn, seda eriti maakonna idapiiril 
paiknevate Nõva, Risti ja ka Kullamaa valla elanike jaoks. Naabermaakonna 
Pärnumaa tähtsus töörände sihtkohana jääb alla 1%, arvestatav on see vaid 
Hanila (4%) ja Lihula (3%) valla korral. Välismaal käib tööl veidi üle 6% 
maakonna hõivatutest, mis on ühtlasi selle näitaja järgi ka Eesti maakondade 
arvestuses suurim.19 

3.2 Looduslikud tingimused 

Lääne maakond paikneb tervikuna tasasel Lääne-Eesti madalikul, mida 
ilmestavad poolsaared ja lahed. Ainult Vormsi saar kuulub Hiiumaa 
maastikurajooni. Põhjast ja läänest piirab Lääne- Eesti madalikku Läänemeri, 
idast Põhja-Eesti lavamaa ning lõunast Pärnu madalik. Lääne-Eesti saarestikku 
lahutab Lääne-Eesti madalikust vagumus, mis kulgeb Hari kurgust Suurde väina 
ja on Kesselaiu lähedal 23 m sügavune. Kaguosas on Lääne-Eesti madalikul 
lühike ühine piir Kõrvemaaga.20  

Lääne maakond kuulub Lääne-Eesti vesikonda, mis Lääne maakonna 
territooriumil moodustub valdavalt Matsalu alamvesikonnast ja maakonna 
põhjaosas Harju alamvesikonnast. Lääne maakonna kesk- ja lõunaosa jääb Siluri 
ladestiku avamusalale ja maakonna põhjaosa Ülem-Ordoviitsiumi ladestiku 
avamusalale. Maapind on tasane ja pinnakattes levivad valdavalt erinevate 

                                            
19

 Eesti maakondade rahvastik. Statistikaamet. Tallinna 2015.  
20

 Eesti Entsüklopeedia: http://entsyklopeedia.ee/ 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/vormsi_saar3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/hiiumaa2
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Läänemere arengustaadiumite limnilised setted. Pinnakate on maakonnas 
valdavalt õhuke, jäädes enamjaolt alla 10, kohati isegi alla 5 m. Õhukesest 
pinnakattest tingituna on Läänemaa põhjavesi valdavalt nõrgalt kaitstud, vaid 
maakonna põhjaosas, Lääne-Nigula, Noarootsi ja Nõva valdade alal, esineb 
suhteliselt kaitstud põhjaveega ala. Madalatel laugetel aladel on välja arenenud 
liigniiskuse tunnustega mullatüübid, mille levik on Läänemaal teiste mullatüüpide 
kõrval oluliselt suurem.  

Lääne maakonna pinnaveekogud kuuluvad Lääne-Eesti vesikonda ning 
jagunevad Matsalu ja Harju alamvesikonna vahel. Keskkonnaregistri andmeil on 
Lääne maakonnas 24 allikat, 16 jõge, 25 oja, 29 peakraavi, 22 kraavi, 67 
looduslikku järve, 5 paisjärve ja 4 tehisjärve. Lääne maakonna olulisemad jõed 
on Kasari, Liivi, Piirsalu, Rannamõisa, Riguldi, Taebla, Tuudi, Vigala, Vihterpalu. 
Suurima järve, milleks on Saaremõisa järv, veepeegli pindala on üle 200 ha,. 
Suurematest järvedest väärivad veel nimetamist Nõva Veskijärv, Vööla meri ja 
Hindaste järv. 

Maakond piirneb läänest Läänemerega, mille rannajoon on sopistunud, 
moodustades mitmeid madalaid lahtesid. Suurimateks lahtedeks on Matsalu ja 
Haapsalu laht. Mõlema lahe vee sügavus väheneb aastast aastasse, mis on 
eeskätt tingitud looduslikest protsessidest – maapinna tõusust ehk isostaatilisest 
kerkest ning orgaanilise sette kuhjumisest lahtedesse. Maapinna tõus Lääne 
maakonnas on erinevate allikate alusel 2-3 mm aastas. 21 

Lääne maakond on Eestis üks soisemaid piirkondi, kus soostunud alade osakaal 
kogu maakonna territooriumist moodustab 24%. Suuremad sood on Suursoo 
(67,27 km2), Leidissoo (63,33 km2), Laiküla soo (58,73 km2) ja Marimetsa soo 
(53,53 km2). Maakonnas esineb mitmeid suuri rabasid ja suuremad kaitsealad, 
mis on moodustatud eelkõige just rabade seisundi kaitseks, nt Leidissoo 
looduskaitseala ning Läänemaa-Suursoo, Tuhu ja Lihula maastikukaitseala. 
Lääne-Eesti madalikule on soostunud alade kõrval omased ka haruldased 
poollooduslikud niidud, neist tähelepanuväärsemad on ranna- ja puisniidud. 
Matsalu rahvuspargi alal asub ka Eesti suurim roostik (umbes 30 km2).  

Looduskaitseliste alade osakaal on ca 32%. Lääne maakonnas on kokku 13 
looduskaitseala, 8 maastikukaitseala ja 34 hoiuala. Maakonna territooriumil asub 
Matsalu rahvuspark, Läänemaa Suursoo maastikukaitseala ja Silma 
looduskaitseala. 

Lääne maakonna faunale on iseloomulik lindude rohkus ja liigirikkus. Metsad, 
pargid ja rannaroostikud loovad lindudele soodsad elutingimused. Liigestunud 
rannajoon koos sadade laidude ja lahesoppidega pakub häid tingimusi 
veelindude ja värvuliste pesitsus- ja peatuspaikadeks. Maakonna metsasus on 
44,5%, millest 18% moodustavad rangelt kaitstavad ja 22% 
majandamispiirangutega metsad. Suurimad metsad paiknevad Nõva ja Risti 
vahel. Enamlevinud on palumetsade ja soovikumetsade tüübirühmade metsad. 
Puuliikidest domineerib mänd, teisel kohal on kask.  

 

                                            
21

 Kall, T. Maapinna vertikaalliikumiste uurimisest Eestis ja Fennoskandias. Eesti Maaülikool 

https://et.wikipedia.org/wiki/Niit
https://et.wikipedia.org/wiki/Rannaniit
https://et.wikipedia.org/wiki/Puisniit
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/matsalu_rahvuspark
https://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4%C3%A4nemaa_Suursoo_maastikukaitseala
https://et.wikipedia.org/wiki/Silma_looduskaitseala
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/mets3
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4. Lääne maakonnaplaneeringu 
seosed asjakohaste 
arengudokumentidega 

4.1 Üleriigiline planeering 2030+ 

Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+22 eesmärgiks on jätkusuutliku ruumikasutuse 
saavutamine, et tagada hea ja kvaliteetse elu- ning looduskeskkonna säilimine nii 
linnades kui hajaasustuses. Üleriigiline planeering kujundab üldised ruumilised 
suunised, mis on aluseks maakonnaplaneeringute ja üldplaneeringute 
koostamisel. Eesti 2030+ täpsustab ja arendab edasi varasemas üleriigilises 
planeeringus Eesti 2010 käsitletud ruumilise arengu suundi, hõlmates 
territoriaalselt ka merealasid ning käsitledes nii linnade võrgustikku kui ka 
maapiirkondade arengut. 

Üleriigilise planeeringuga esitatud visiooni järgi peab Eesti peamine 
arengueesmärk olema elamisvõimaluste tagamine Eesti igas asustatud paigas. 
Selleks on vajalikud kvaliteetne elukeskkond, head ja mugavad 
liikumisvõimalused ning varustatus igapäevaeluks vajalike teenuste ning oluliste 
võrkudega. Pikaajalise ruumilise arengu eesmärk peab olema sidusa 
ruumistruktuuriga, mitmekesise elukeskkonnaga ja välismaailmaga hästi 
ühendatud hajalinnastunud asustussüsteemi tekkimine. Hajalinnastunud ruum 
seob tervikuks kompaktsed linnad, eeslinnad ja traditsioonilised külad, 
väärtustades kõiki neid elamisviise võrdselt ühepalju. Elukeskkonna 
inimsõbralikkuse ja majandusliku konkurentsivõime tagavad eeskätt 
looduslähedane keskkond ja hästi sidustatud asulate võrgustik.  

Järgnevas tabelis 1 on kõrvutatud omavahel üleriigilise planeeringu ja 
maakonnaplaneeringuga kavandatud ruumilise arengu põhimõtted:  

 

Üleriigiline planeering   Lääne maakonnaplaneering 

Hajalinnastunud ruumis on 
arengukeskmes võrdselt nii linnaruumi 
kompaktsuse suurendamine kui ka Eestile 
omase hajaasustuse väärtuste hoidmine, 
mis tagab kokkuvõttes kvaliteetse ja 
mitmekesise elukeskkonna kõikjal Eestis. 

- MP tihendab väljakujunenud 
kompaktseid asustusalasid; 

- MP väldib olemasolevate 
asustusalade hajali valgumist ja 
uute kompaktsete elamualade teket; 

- MP eelistab kasutusest välja 
langenud ja alakasutatud maa-alade 
ja hoonete taaskasutamist ja 
väljakujunenud avaliku ruumi 
korrastamist; 

- MP eelistab asustuse kavandamisel 
maalistes piirkondades hajusaid 

                                            
22

 Kehtestanud Vabariigi Valitsus 30.08.2012.   
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asustusmustreid. 

Kompaktsed ja kvaliteetse linnaruumiga 
keskused (linnad) pakuvad oma 
toimepiirkonna elanikele heatasemelisi 
teenuseid, suurt lisandväärtust loovaid 
töökohti ja konkurentsivõimelist haridust. 

- MP tugineb asustuse arengu 

kavandamisel keskuste 

võrgustikule ja nendevaheliste 

ühenduste tugevdamisele; 

- MP soosib kohalike tugevate 

keskuste säilimist väljaspool 

Haapsalu linnastut, et võimaldada 

töökohtade ja igapäevaeluks 

vajalike teenuste kättesaadavust 

võimalikult lähedal elukohale; 

Maapiirkonnad pakuvad inimestele 
elukoha privaatsust, toimetulekut 
sõltumata välistest oludest ja looduslikku 
elukeskkonda. 

- MP soosib hajaasustuse säilimist; 

- MP väärtustab looduslikke alasid, 
põllumajandusmaid ja väärtuslikke 
maastikke sh pool-looduslikke 
kooslusi kui maastikku kujundavat 
ning kohalikku eripära loovat 
elementi; 

Hajalinnastunud ruum toimib, kui on 
tagatud head liikumisvõimalused. 

- MP seob teenuste kättesaadavuse 

liikumisvõimalustega, sh toetub 

ühistranspordi tegelikule 

liikumisvajadusele vastava 

korraldusega keskuste tagamaal 

ning erinevate keskuste vahel; 

- MP loob võimalused 

ühistranspordi toimimiseks ning 

keskkonnasäästlikuks liikumiseks, 

arvestades oluliste väljakujunenud 

ja lisanduvate (uute arenduste 

puhul) trajektooridega ning seades 

esikohale ühistranspordikasutajate 

ja kergliiklejate mugavuse, 

ohutuse jm vajadused; 

Piirkondlik kestlik ühistranspordisüsteem, 

mis kasutab hajaasustuses paindlikke ja 

nutikaid lahendusi, tagab igapäevase elu 

sujuvuse toimepiirkondades ning 

võimaldab inimestel hõlpsasti ja mugavalt 

elu- ja töökohtade ning teenindus- ja 

haridusasutuste vahel liikuda. 

- MP rakendab keskuse tagamaal ja 

äärelise asendiga ning madala 

asustustihedusega piirkondade 

keskustes erinevaid paindlikke 

lahendusi teenuste 

kättesaadavuse parandamiseks ja 

ettevõtluse toetamiseks. 

Eesti on avatud merele. - MP soodustab olemasolevate 

riikliku tähtsusega reisisadamate 

Virtsu ja Rohuküla ning 

väikesadamate arengut; 

- MP näeb puhkeväärtusena 

vajadust avaliku juurdepääsu 
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võimaluse tagamist 

looduskaunitele rannaaladele sh 

väljakujunenud supluskohtadele, 

vaatamisväärsustele ja puhke- 

ning rekreatsioonirajatistele; 

Kvaliteetse ja vastuvõetava hinnaga 
energia kättesaadavus kindlustab 
ettevõtluse arengu ja inimeste 
elamisvõimalused igal pool Eestis. 

- MP soodustab väikesaarte Vormsi 
ja Osmussaare energiasõltumatuse 
arendamiseks kohalike 
energiaressursside kasutuselevõttu; 

4.2 Eesti Regionaalarengu strateegia 2014-2020 

Eesti Regionaalarengu strateegia eesmärk on suunata Eesti piirkondlikku arengut 
selliselt, kus iga piirkond panustaks oma eripärale ja tugevustele, suurendades 
Eesti kui terviku konkurentsivõime kasvu, ning kus inimestele oleksid 
kättesaadavad head töökohad, teenused, võimalused eneseteostuseks ja 
mitmekesiseid tegevusi võimaldav elukeskkond. Regionaalpoliitika peab 
seejuures arvestama globaalsete ruumilise ja ühiskondliku arengu protsessidega 
ning aitama eri piirkondadel nendega võimalikult oskuslikult kohanduda. Nende 
püüdluste realiseerimiseks on vajalik riigi regionaalpoliitika järjekindel ja 
laiaulatuslik rakendamine. Eesti regionaalarengu oluliseks osaks on 
regionaalarengu toetuste jagamine piirkondade arengu kiirendamiseks. 

Maakonnaplaneeringus on arvestatud järgmiste Eesti Regionaalarengu 
strateegias välja toodud põhimõtetega: 

 Piirkondliku arengu kavandamisel, elluviimisel ja toetamisel tuleb 
arvestada toimepiirkondade tervikvajadustega ehk suunata arengut 
halduspiiride üleselt.  

 Tasakaalustatud ruumiline areng ehk riik peab regionaalpoliitika 
elluviimisega toetama regionaalse arengu tasakaalustumist, mis tugineb 
mitmekeskuselise asustussüsteemi ühtlasele arengule. 

 Keskuste tagamaaga sidustatud areng ehk regionaalpoliitika peab toetama 
keskuste ning keskus-tagamaa sidustatud arengut funktsionaalsetes 
toimepiirkondades. Keskus-tagamaa struktuursete ja funktsionaalsete 
seoste tugevdamisega saab võimendada keskuste rolli laiema tagamaa 
arengus ning tagada seeläbi parem ligipääs kummagi poole vastastikku 
kasulikele hüvedele. 

 Piirkondlik spetsialiseerumine ja piirkonna omanäolisus ehk soosida tuleb 
looduslikele, kultuurilis-ajaloolistele või muudele piirkonnaspetsiifilistele 
eeldustele toetuvaid tegevusvaldkondi. 

 Teenuste hea ruumiline kättesaadavus ehk tagada tuleb piisav ja ühtlane 
kvaliteetsete teenuste kättesaadavus kõigis toimepiirkondades nii 
ruumilises, finantsilises kui eri sotsiaalsete gruppide ligipääsetavuse 
mõistes. 
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 Rakendada tuleb meetmeid, mis on suunatud toimepiirkondade 
majanduskasvu stimuleerimisele, töökohtade ja teenuste kättesaadavuse 
parandamisele, piirkonnaspetsiifiliste sh merelisusega seonduvate 
ressursside ja omanäolisuse paremale ära kasutamisele. 

 Ettevõtluse ja majanduskasvu stimuleerimisel on Lääne-Eestis regiooni 
looduskeskkonna iseärasuste tõttu (eelkõige saartel ja rannikualadel) 
otstarbekas pühenduda enam selle kestlikule majandamisele, rohe- ja 
biomajanduse potentsiaali ärakasutamisele ettevõtluse arendamisel ning 
loomakasvatusele ja mahepõllumajandusele, keskendudes senisest enam 
selle toodangu väärindamisele. 

 Väärtustada tuleb väikesaarte traditsioonilist kultuuri- ja looduspärandit. 

 Vähendada tuleb puhkemajandussektori hooajalisust. 

 Pöörata tähelepanu saarelisusest tulenevatele erivajadustele 
(ebasoodsamad ühendusvõimalused ning ligipääs saarevälistele turgudele 
ja töövõimalustele, tundlik looduskeskkond, põhivajadustega seotud 
teenuste kättesaadavus väikesaartel jm). 

4.3 Lääne maakonna arengustrateegia 2020+ 

Lääne maakonna arengustrateegia on pikaajaline ning tulevikku suunatud plaan. 
Strateegia sõnastab tulevikupildi ja eesmärgid, kuhu tahetakse jõuda aastaks 
2020+. Arengustrateegia on eelkõige maakonna arendus- ja 
katusorganisatsioonide kokkulepe, millisena tahetakse näha Läänemaa elu-, 
loodus- ja majanduskeskkonda. Sisend on saadud maakonnaplaneeringu üle 
vaatamise tulemustest, arendusorganisatsioonide, kohalike omavalitsuste ja 
maakonnatasandi valdkondlikest arengukavadest. 

Aastaks 2020+ on Läänemaa kõige turvalisem maakond Eestis. Läänemaa on 
mitmekese loodusega ning omanäolise kultuuripärandiga elukeskkond. 
Majandusliku heaolu ja konkurentsivõime aluseks on motiveeritud ja ettevõtlikud 
inimesed, maakonna haridussüsteemi vastavus kohalikule vajadusele ning 
majandustegevust toetav ettevõtluskeskkond. Siia tahavad ja saavad inimesed 
oma ettevõtteid luua ja investeerida. Läänemaa on kaasaegse infrastruktuuriga ja 
igale Läänemaa elanikule on kättesaadavad tema vajadustest lähtuvad teenused. 

Tabel 2. Maakonnaplaneeringu vastavus Lääne maakonna arengustrateegia eesmärkidele. 

 Arengustrateegia Lääne maakonnaplaneering 

Asustuse suunamine ja keskuste võrgustik 
 

Asustusstruktuur - väljakujunenud 
asutusstruktuuri 
hoidmine,  

 

- MP tihendab väljakujunenud 
kompaktseid asustusalasid; 

- MP väldib olemasolevate 
asustusalade hajali valgumist 
ja uute kompaktsete 
elamualade teket; 
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- MP säilitab asustuse 
kavandamisel maalistes 
piirkondades hajusad 
asustusmustrid. 

- asulate kompaktsuse 
hoidmine ning 
sisestruktuuri 
tihendamine kasutusest 
väljalangenud alade 
kasutuselevõtu kaudu; 

- MP eelistab kasutusest välja 
langenud ja alakasutatud 
maa-alade ja hoonete 
taaskasutamist ja 
väljakujunenud avaliku ruumi 
korrastamist; 

- miljöö ning ajaloolise 
ehitatud pärandi 
väärtustamine; 

- MP väärtustab 
kultuuripärandit ja seab 
üldised põhimõtted selle 
säilitamiseks.  

Keskuste võrgustik 

 

- teeninduskeskuste võrk 
on optimaalne ja 
omavahel ühendatud 
ning neis pakutavad 
teenused on 
kvaliteetsed: 

- Haapsalu linnastu ja 
Lihula on tugevad 
toimepiirkonna 
keskused; 

- Kullamaal, Taeblas ja 
Virtsus optimaalse 
teenusbaasi olemasolu 
tagamine; 

- Kõmsil, Linnamäel, 
Martnas, Paliveres, 
Panga külas, Pürksis ja 
Ristil optimaalse 
teenusbaasi olemasolu 
tagamine; 

- MP on määratud erineva 
tasandi keskustest koosnev 
keskuste võrgustik, et 
võimaldada töökohtade ja 
igapäevaeluks vajalike 
teenuste kättesaadavust 
võimalikult lähedale elukohale 
ja pööratakse tähelepanu 
keskuste vahelistele 
ühendustele: 

- Maakondlik keskus on 
Haapsalu linnastu ja 
piirkondlik keskus on Lihula 
linn (tulenevad 
toimepiirkondade 
paiknemisest Lääne 
maakonnas); 

- Kohalikud keskused on 
Taebla, Virstu, Kullamaa ja 
Risti (lisandunud); 

- Lähikeskused on Linnamäe, 
Martna, Palivere, Panga küla 
(Sinalepa) ja Kõmsi.  

 

- erandolukorras olevates 
paikkonna keskustes – 
Nõval ja Hullol 
optimaalse teenusbaasi 
tagamine; 

 

- Hullo, Nõva ja Pürksi on 
määratud saarelisteks 
keskusteks, et piirkondlikust 
eraldatusest tulenevalt tagada 
läbi paindlike lahenduste 
teenused ja töökohad 
kohapeal.  

- lähestikku paiknevate 
teeninduskeskuste vahel 
(Taebla- Linnamäe-
Palivere-Risti) teenuste 
jaotamine; 

- Ühtse majanduslikult 
funktsionaalse piirkonna 
moodustamiseks arendatakse 
koostoimivate keskustena:  

- Taebla-Linnamäe-Palivere-

Risti; 
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- Virtsu-Kõmsi – Lihula. 

Liikuvus 

Tehniline taristu 

 

- riigimaanteede 
mustkattega katmine ja 
hooldamine, sh avaliku 
bussiliiniveoga teed; 

- järjepidev asulasiseste 

riigiteede kui kohaliku 

teedevõrgu parandamine  sh 

avalike bussiliinide 

marsruutidega kattuvate 

teede seisukorda; 

- Haapsalu linnastu ja 
Noarootsi poolsaare 
(Pürksi) püsiühenduse 
loomine; 

- MP arvestab Haapsalu ja 
Noarootsi vahelise 
püsiühenduse vajadusega;  

- Riisipere-Haapsalu-
Rohuküla raudtee 
taastamine; 

- MP kajastab 
teemaplaneeringuga 
planeeritavat Riisipere-
Haapsalu-Rohuküla 
raudteetrassi; 

- olemasolevate 
kergliiklusteede 
ühendamine toimivaks 
võrgustikuks; 

- MP on kavandatud täiendavalt 
kergliiklusteid, mis on olulised 
piirkondade sidususe 
parandamisel;  

Ühistransport 

 

- erinevate 
ühistranspordiliikide, 
koolibusside ja avalike 
busside liinivõrgu ning 
sõiduplaanide 
ühildamine, s.h 
naabermaakondade 
liinidega; 

- MP eelistab töö - ja 
kooliaegadega arvestavaid 
kiireid otseühendusi, arvestab 
suuremate tööandjate 
paiknemisega, keskuste 
paiknemisega, 
naabermaakondadega, ja 
näeb vajadust erinevate 
ühistranspordiliikide 
omavaheliseks 
intrigeerimiseks; 

- ühistranspordi peatuste 
taristu arendamine ja 
ühistranspordisõlme 
loomine Haapsalusse; 

- MP näeb Haapsalu 
linnastusse ette  maakondliku 
bussi- ja rongiterminali, ning 
vajadust varustada kogu 
maakonnas peatused- ja 
ootekohad vajaliku taristuga; 

- hõreda asustusega 
piirkondades paindlike 
ühistranspordilahendust
e nagu nõudebuss, 
sotsiaaltransport või –
takso kasutusele 
võtmine; 

- piirkondades, kus 
ühistranspordikorraldus ei ole 
piisav, näeb MP vajadust 
rakendada nõudetransporti;  

Looduskeskkond 
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Kaitsealad - asustuse arendamisel 
looduskaitsealade 
kaitsevajadusest 
lähtumine ning kaitse-
eeskirjade muutmine 
selliselt, et olulised 
väärtused on kaasatud 
sihtkaitsevöönditesse 
ning 
majandustegevusega 
või vähemväärtuslikud 
alad 
piiranguvöönditesse; 

- MP käsitleb eraldi teemana 
kaitsealade kaitse-eesmärke 
ja nendega arvestamist 
maakonna arengu suunamise. 
Samuti on eraldi välja toodud 
põhimõte, et 
ettevõtlustegevuse 
toetamiseks on soovitav 
puhkealad koondada 
piiranguvööndisse; 

Rohevõrgustik ja 
väärtuslikud 
maastikud 

 

- väärtuslikele maastikele 
ja miljööväärtusega 
aladele määratud 
maakasutus- ja 
ehitustingimuste 
järgimine; 

- MP seab üldised põhimõtted 
rohevõrgustiku aladele ja 
väärtuslikele maastikele; 

- ehitustegevuse 
reguleerimine 
rohevõrgustiku aladel, 
uute kompaktsete 
hoonestusalade 
tekkimise rohevõrgustiku 
aladele ja roheliste 
koridoride läbilõikamise 
välistamine; 

- MP näeb ette, et uusehitiste 
kavandamisel tuleb tagada 
rohevõrgustiku toimivus. KOV 
kaalutlusotsusega tuleb 
sealjuures tugineda kas 
eksperthinnangule või mõjude 
hindamisele; 

Loodusressurss 

 

- erinevate 
maakasutusviiside 
konfliktipiirkondade ja 
maavaravaru 
kaevandamisest 
mõjutatud alade 
kasutustingimuste 
määratlemine 
maakonnaplaneeringus; 

- MP seab üldised põhimõtted 
maardlatel paiknevate 
erinevate maakasutuste 
arendamiseks; 

- ammendamist vajavate 
olemasolevate 
karjääride/kaevanduste 
väljaselgitamine ning 
nende kasutuselevõtu 
eelistamine uute 
rajamisele; 

- MP kajastab olemasolevaid 
maardlaid, kuid ei sea 
maardlate 
kaevandustegevuse 
prioriteete;  

- väärtuslike 
põllumajandusmaade 
määratlemine ning 
nende 
kasutustingimuste 
käsitlemine uues 
maakonnaplaneeringus; 

- MP kajastab informatiivse 
kihina 
Põllumajandusuuringute 
keskuse poolt saadud 
sisendina väärtuslikke 
põllumajandusmaid ning seab 
üldised põhimõtted 
väärtuslikele 
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põllumajandusmaadele; 

Majanduslik keskkond 

Ettevõtlus - uute tööstusalade 
rajamine toimepiirkonna 
keskuste lähivööndisse 
(20 km) ja tööstusalade 
väljaarendamine ja 
parendamine – 
Haapsalus, Kiltsis, 
Lihulas, Taeblas, Virtsus 
ja Paliveres 

- MP näeb maakonna 
tähtsusega suuremate 
ettevõtluspiirkondadena 
Haapsalu linnastut 
(Uuemõisa), Kiltsit, Taeblat, 
Palivere, Lihulat, Virtsut; 

- aktiivses kasutuses 
olevate tööstusalade 
taristu korrashoidmine ja 
uuendamine; 

- MP soodustab ettevõtlusalade 
laiendamist sh taristu 
arendamist seal, kus on juba 
olemas selleks vajalikku 
tehnilist infrastruktuuri ja 
tööjõudu; 

Taastuv- 
energeetika 

 

- tuuleparkide arendamise 
soodustamine; 

- MP on sisse kantud 
teemaplaneeringuga 
„Tuuleenergeetika“ 
kavandatud tuulikuparkideks 
sobilikud arenduspiirkonnad; 

- elektri- ja soojuse 
koostootmise 
laiendamine; 

- MP näeb perspektiivsena nii 
suuremates kui väiksemates 
asulates koostootmisjaamade 
rakendamist; 

- biokütuse osakaalu 
suurendamine; 

- MP toob välja 
tuuleenergeetika kõrval Lääne 
maakonna hea potentsiaali 
biokütuste kasutusele 
võtmisel; 

Jäätmemajandus 

 

- biolagunevate jäätmete 
kogumise suurendamine 
ja 
komposteerimisväljakute 
rajamine; 

- MP toov välja vajaduse 
varasemast enam pöörata 
tähelepanu biolagunevate 
jäätmete kogumisele ja nende 
ladustamisele; 

Andmeside - kõikjal Läänemaal on 
ligipääs taskukohasele 
andmeside võrgule 
kiirusega vähemalt 40 
Mib/s. 

- MP näeb ette kogu 
maakonnas vähemalt 40 
Mib/s kiirusega võrgu 
tagamise vajaduse. 

4.4 Teemaplaneeringud 

Käesolevasse maakonnaplaneeringusse on sisse viidud varasemalt koostatud 
maakonnatasandi teemaplaneeringud, millega kavandatud lahendused on 
endiselt asjakohased. Teemaplaneeringutega on täpsustatud erinevaid 



Lääne maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu 

 

22  

teemavaldkondi, mis varasemas 1999. aastal kehtestatud 
maakonnaplaneeringus leidsid üldisema käsitluse.   
 
Juhul, kui teemaplaneeringu lahendus on käesolevasse 
maakonnaplaneeringusse sisse viidud muutmata kujul, siis antud lahenduse osas 
uut menetlust ei avata.  Teemaplaneeringu lahendust, mida tuleb ajakohastada, 
on täpsustatud vastavalt tingimuste ja kaardimaterjalide osas.  
 
Lääne maakonnaplaneeringusse sisse viidud teemaplaneeringud: 

 
 Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused (kehtestatud 

5.12.2005 a. maavanema korraldusega nr 188). Käesoleva 
maakonnaplaneeringuga avatakse teemaplaneeringu rohelise võrgustiku 
teema, mille käigus täpsustatakse rohelise võrgustiku kasutustingimusi ja 
rohelise võrgustiku piire. Väärtuslike maastike piirid on 
maakonnaplaneeringusse sisse kantud muutmata kujul va Lihula 
linnamaastiku piirid, mida maakonnaplaneeringu koostamise raames on 
täpsustatud.Väärtuslike maastike tingimusi on ajakohastatud. 

 
 Tuuleenergeetika (kehtestatud 31.12.2013. a maavanema korraldusega nr 

243) teemaplaneering kantakse maakonnaplaneeringusse sisse muutmata 
kujul tuuleparkide arendamiseks sobilikke alasid muudetud ei ole. 
Täiendavalt on asjakohastatud vaid neid tingimusi, mis tulenevad 
muudatustest õigusaktides ning Eesti riigi kaitsehuvidest.  

 
 Teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“ (kehtestatud 

19.02.2009 maavanema korraldusega nr 24) lahendus ei ole enam 
käesoleval hetkel asjakohane, mistõttu antud teemaplaneeringut 
koostatavasse maakonnaplaneeringusse sisse ei kantud. 
Teemaplaneeringus käsitletud teemad on leidnud uuendatud lähenemise 
maakonnaplaneeringu ptk. 2.1.Keskuste võrgustik ja toimepiirkonnad.  

 
Lääne maakonnas on paralleelselt maakonnaplaneeringuga 
koostamisel/kehtestamisel kaks teemaplaneeringut: 

 Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi määramine 

 Harku-Lihula-Sindi elektriliin (kehtestatud nr 1-1/16/114 25.07.2016. a 
korraldusega) 

Koostatavate teemaplaneeringute lahendusi kajastatakse käesolevas 
maakonnaplaneeringus vastavalt 2016. aasta alguse seisule.  

 
  

https://laane.maavalitsus.ee/et/c/document_library/get_file?uuid=d6a95ec3-e33a-481f-b352-e0bb6488f5d2&groupId=5012027
https://laane.maavalitsus.ee/et/c/document_library/get_file?uuid=d6a95ec3-e33a-481f-b352-e0bb6488f5d2&groupId=5012027
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5. Planeeringu elluviimisega 
kaasnevad võimalikud mõjud 

Tõenäoline areng juhul, kui maakonnaplaneeringut ellu ei viida 

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on välja töötatud üldised ruumilise 
arengu põhimõtted, mis annavad üleriigiliselt ühtsed suunised regionaalarengu 
elluviimiseks ning on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute 
koostamisel. Juhul, kui maakonnaplaneeringuga kavandatud lahendust ei võeta 
edasise arengu suunamisel aluseks, st dokumenti ei kehtestata või ei järgita 
sätestatud põhimõtteid, lähtutakse ruumilise arengu suunamisel olemasolevatest 
üldplaneeringutest. Sel juhul puudub maakonnas terviklik arengukontseptsioon ja 
arendustegevus lähtub kohalike omavalitsuse piiridest. Tähelepanu ei pöörata 
piisavalt piiriülestele teemadele nagu sidus ühistranspordisüsteem või teenuste ja 
töökohtade ruumiliselt ühtlane regionaalne paiknemine jm. Puudub ühtne 
lähenemine, kuidas tulenevalt üleriigilise planeeringu suunistest tagada 
kvaliteetne elamisväärne elukeskkond nii kompaktse asustusega aladel kui 
hajaasustuses.  

Olemasoleva arengu jätkumine ei too eeldatavasti kaasa Lääne maakonnas 
olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid, kuid samas ei võimalda see tervikliku 
arengu suunamisega kaasnevate positiivsete mõjude realiseerumist. Kahaneva 
rahvastiku tingimustes tuleb varasemast enam kaaluda olemasolevate 
ressursside jätkusuutlikkust ja vajadust leida nii poliitilisi kui kohalikke vahendeid 
tasakaalustatud arengu suunamiseks, et pidurdada erinevate piirkondade 
ääremaastumist ja rahvaarvu vähenemist. Ilma maakonnaplaneeringuta tekib oht, 
et maakonna arengut suunavad arengupõhimõtted lähtuvad ennekõike 
hetkeolukorrast, kuid ei arvesta piisavalt pikaajaliste trende ning majandus-, elu- 
ja looduskeskkonna tingimusi, mis tagaksid igakülgselt läbimõeldud 
elukeskkonna kogu maakonnas. Kuna kohalike omavalitsuste üldplaneeringud 
maakonnas on koostatud erinevatel ajaperioodidel siis on tõenäoline, et edasine 
areng toimub ebaühtlaselt, erinevatest põhimõtetest lähtuvalt ning ei võimalda  
rakendada üheaegselt üleriigilisi suuniseid ruumilise ebaühtluse vähendamiseks.      

Järgnevalt on hinnatud erinevate valdkondade kaupa võimalikke avalduvaid 
mõjusid juhul, kui maakonnaplaneeringuga kavandatud põhimõtteid ja suuniseid 
arvestatakse edasise arengu suunamisel kohalike omavalitsuste 
üldplaneeringutes ja regionaalpoliitika elluviimisel.  

5.1 Looduskeskkond 

5.1.1 Rohevõrgustik ja haljasalad 

Olemasoleva olukorra ülevaade 
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Koostatav Lääne maakonnaplaneering tugineb rohelise võrgustiku temaatika 
osas eeskätt kehtivale maakonna teemaplaneeringule “Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused". Maakonnaplaneering täpsustab 
teemaplaneeringuga kehtestatud rohelise võrgustiku paiknemist ja 
kasutustingimusi vastavalt kehtivate üldplaneeringute andmetele. 
Maakonnaplaneeringu lahenduse väljatöötamise raames ei selgunud 
rohevõrgustiku alade paigutuse muutmise vajadust.  

Lääne maakonna looduskeskkonnale on iseloomulik suur kaitstavate alade 
osakaal ning kaitstavaid alasid suures osas hõlmav ja neid omavahel sidusaks 
tervikuks ühendav ulatuslik roheline võrgustik. Kui kaitstavad alad moodustavad 
maakonna pindalast 32%, siis roheline võrgustik on maakonna territooriumist 
64% (ca 1550 km2). Maismaal kuuluvad rohelise võrgustiku rahvusvaheliste ja 
riikliku tähtsusega tuumalade koosseisu ulatuslikud loodusväärtuslikud alad- 
Matsalu märgala, Haapsalu laht koos Vormsi saare ja Noarootsi poolsaarega ja 
Nõva piirkond. 

Lisaks maismaale on roheline võrgustik määratletud ka ulatuslikel maakonnaga 
piirnevatel merealadel (kokku ca 1000 km2). Roheline võrgustik hõlmab 
merealadel Keibu ja Nõva lahed kuni Osmussaare ümbruseni, Haapsalu lahe 
koos Vormsi saare ümbrusega, Matsalu lahe koos lähemate väikesaartega 
Väinameres. 

Mõjude analüüs 

Maakonnaplaneeringus seatud rohelise võrgustiku struktuur ja kasutustingimused 
on üldjoontes maakonna tasandil piisavad tagamaks rohelise võrgustiku toimivus 
ja elupaikade ökoloogiline sidusus. Eristada saab alasid, kus rohelise võrgustiku 
struktuuri osas on edaspidi vaja tõsta sidusust, nö tupiku moodustavad koridorid 
on vaja ühendada sidusaks võrgustikuks (nt Lääne-Nigula vallas). 

Olemasoleva rohelise võrgustiku toimimist ja sidusust mõjutavad asjaolud 
tulenevad enamasti inimtegevusega kaasnevatest maakasutuse muutustest, mis 
mõjutavad looduskeskkonna tingimusi. Antud juhul on rohevõrgustiku seisukohalt 
asjakohane käsitleda eeskätt asustuse, ettevõtluse ja transporditaristu 
paiknemisega seonduvaid võimalikke konfliktie. 

Roheline võrgustik ja transporditaristu 

Maakonna tasandil saab rohelise võrgustiku seisukohalt välja tuua järgmised 
peamised konfliktsed olemasolevad ja kavandatavad transpordi taristu 
elemendid: 

 Ääsmäe-Haapsalu–Rohuküla põhimaantee (km 38-70) - kõrgeima 
liiklussagedusega maantee Lääne maakonnas, kus ööpäevane keskmine 
liiklussagedus maakonna piires on vahemikus ca 3000-4700 sõidukit 
(2014. a andmed23). Maantee lõikub seitsmes kohas rohelise võrgustiku 
koridoridega. Taolise keskmise liiklussagedusega teelõikudel peetakse 
loomade hukkumise riski juba suhteliselt kõrgeks, samas kasvab ka 
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 Liiklusloenduse tulemused 2014. Aastal. AS Teede Tehnokeskus 2015 
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peletatud loomade hulk ja edukalt üle pääsenuid jääb järjest vähemaks.24 
Arvestades tingimusi konkreetsel maanteel (liiklussagedus jm) võib öelda, 
et maakonnaplaneeringu järgne rohevõrk oma praegusel kujul täidab veel 
oma ökoloogilise sidususe eesmärki, kuid liiklusvoogude olulisel 
kasvamisel on vajalik rakendada rohe- ja transporditaristu konfliktkohtades 
leevendavaid meetmeid.  

 
 Risti-Virtsu-Kuivastu–Kuressaare põhimaantee (km 0-67) - 

Liiklussageduselt teine maantee Lääne maakonnas, kus ööpäevane 
keskmine liiklussagedus maakonna piires jääb vahemikku ca 2000-2400 
sõidukit (2014. a andmed25). Sellise liikluskoormusega teelõigud 
põhjustavad vaid väheste isendite hukkumist ja samuti peletavad 
suhteliselt vähe isendeid. Edukalt üle tee pääsenute hulk on selgelt 
ülekaalus, mistõttu saab sellise lõigu mõju pidada suhteliselt väikeseks.26 
Maantee ristub üheksas asukohas rohelise võrgustikuga. 
Maakonnaplaneeringu järgne roheline võrgustik praegusel kujul täidab 
oma eesmärki ning konflikti maanteega ei saa pidada sidususe seisukohalt 
väga probleemseks.  

 
 Perspektiivsed põhimõttelised ühendusteede asukohad Haapsalu 

lähedal. Maakonnaplaneeringus nähakse ette ka indikatiivsed asukohad 
Haapsalu linna ümbersõidule, Vormsi-Noarootsi vahelise ühendusteele 
ning Haapsalu linnastu ja Pürksi vahelisele ühendusteele. Kaks viimast 
asuvad kogu ulatuses rohelise võrgustiku alal, kus Haapsalu ümbersõit 
lõikab rohekoridore. Ühendusteede asukohad ei ole kooskõlas üldise 
põhimõttega, mille kohaselt peab vältima rohevõrgu tugialasid killustavate 
taristuobjektide kavandamist.  

Nii olemasoleva transpordi taristu renoveerimisel kui ka uute objektide edasisel 
planeerimisel ja keskkonnamõju strateegilisel hindamisel on vajalik arvestada 
ristuvate rohelise võrgustiku tuumalade ja rohekoridoride toimimise tagamise 
vajadusega ning kavandada vajadusel meetmed potentsiaalsete mõjude 
leevendamiseks.  

Roheline võrgustik ja asustus 

Rohelise võrgustiku puhul on tavapäraseks konfliktide põhjustajaks laienev 

asustus ja suur asustussurve. Lääne maakonna puhul asuvad olulisemad 

asustusalad (maakondlikud/piirkondlikud/kohalikud keskused ja lähikeskused) 

enamasti väljapool rohelise võrgustiku struktuure. Asustus on maakonnas 

kahaneva trendiga ja suurest asustussurvest rääkida ei saa. Asustuse ruumilise 

arengu seisukohalt näeb maakonnaplaneering muuhulgas ette, et tihendatakse 

väljakujunenud kompaktseid asustusalasid ja välditakse olemasolevate 

asustusalade hajali valgumist ja uute kompaktsete elamualade teket, mis on 

rohelise võrgustiku seisukohalt positiivseks suundumuseks.  
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 Loomad ja liiklus Eestis. Käsiraamat konfliktide määratlemiseks ja tehnilised lahendused 
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 Loomad ja liiklus Eestis. Käsiraamat konfliktide määratlemiseks ja tehnilised lahendused 
meetmete rakendamiseks. 2010 
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Maakonnaplaneering piiritleb olemasolevate asustuste piires ja nende 

laiendustena nn linnalise asustusega alad. Viimased kattuvad väikeses ulatuses 

ka rohelise võrgustiku struktuuridega. Neis piirkondades on rohelise võrgustiku 

funktsiooni rõhk mõnevõrra erinev eelpool käsitletud ökoloogilise võrgustikuna 

toimiva rohevõrgu omast.  

Siinkohal selgituseks, et Eestis on roheline võrgustik seni enamasti planeeritud 

funktsioneerima just ökoloogilise võrgustikuna, mis keskendub eeskätt loodus- ja 

keskkonnakorralduslikult põhjendatuma ruumistruktuuri loomisele. Nii on ka 

näiteks kehtivas Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ käsitletud asulaid kui 

rohevõrgustikku välistavaid piirkondi. Viimastel aastatel on aga Euroopa 

looduskaitsepoliitikas üha enam käsitluse all rohetaristu kontseptsioon, mis on 

senisest rohelise võrgustiku käsitlusest mõnevõrra laiem. Rohetaristu all 

mõistetakse nii linnas kui maal paiknevat looduslike ja poollooduslike alade ja 

muude keskkonnaelementide strateegiliselt kavandatud võrgustikku, mis on 

loodud ja mida hallatakse selleks, et pakkuda mitmesuguseid 

ökosüsteemiteenuseid.27 Rohetaristu arendamisega soovitakse saavutada tervet 

rida omavahel seotud eesmärke, mille kõigi üldiseks suunaks on elurikkuse, 

ökosüsteemide ja nende teenuste tagamine pikaajalise sotsiaalmajandusliku 

arengu võimaldamiseks. 

Tulenevalt eelnevast on ka maakonnaplaneeringu lähenemine mõnevõrra erinev 

rohelise võrgustiku  osas, mis paikneb linnalise asustusega alal. Linnalise 

asustusega aladele ulatuvad rohelise võrgustiku osad on eelkõige 

puhkeotstarbelised, kus tuleb tagada rohelise võrgustiku terviklikkus ja toimimine. 

Linnalise asustusega rohelise võrgustiku aladele ehitiste/rajatiste planeerimisel 

tuleb hinnata kaasnevat mõju rohelise võrgustiku säilimisele ja toimimisele. 

Seega võib asustuse laienemisel linnalise asustusega aladel senine rohelise 

võrgustiku funktsioon mõnevõrra muutuda. Asustuse tihenemisel väheneb 

loodusliku ala osakaal, liigirikkus ning võib öelda, et nende alade funktsioon 

ökoloogilise ja loodusliku võrgustiku osana väheneb. Tuleb aga rõhutada, et 

kõnealused linnalähedased rohevõrgustiku alad ei ole ulatuslikud ning ei oma 

olulist mõju ökoloogiliselt sidusale maakondlikule roheliselevõrgustikuleüldiselt.  

Roheline võrgustik ja ettevõtluspiirkonnad 

Maakonnaplaneeringus piiritletakse olemasolevad ja uued eelisarendatavad 
ettevõtluspiirkonnad, kuhu koonduvad äri- ja tootmisettevõtted ning mis on 
kavandatud paiknema keskustes või nende vahetus läheduses. Enamasti on 
need planeeritud linnalise asustusega alale ja väljapoole rohelise võrgustiku 
alasid ja ei ole rohelise võrgustiku toimimise seisukohalt konfliktsed. 

Välja võib tuua Kiltsi kavandatava ettevõtluspiirkonna, mis asub Kiltsi lennuvälja 
ja Haapsalu linna vahelisel alal. Ettevõtluspiirkonna ja Haapsalu linna vaheliselt 
alalt kulgeb rohelise võrgustiku koridor, millega samasse piirkonda on planeeritud 
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ka perspektiivne Haapsalu linna ümbersõidutee. Planeeringus kavandatu 
elluviimisel on selles asukohas rohelise võrgustiku koridori toimimine pikas 
perspektiivis küsitav. Piirkonna edasise arendamise ja erinevate madalama 
astme planeeringute raames on vajalik hinnata konkreetsete tegevuste mõju 
rohelisele võrgustikule ning vajadusel kavandada leevendavad meetmed. 

Kokkuvõte 

Lääne maakonnaplaneering 2030+ käsitleb rohelist võrgustikku üldjoontes 
metoodiliselt sarnaselt kehtivale teemaplaneeringule „Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused“. Rohelise võrgustiku eesmärkide seisukohalt 
võib positiivsena välja tuua maakonnaplaneeringu raames rohelise võrgustiku 
struktuuri ja kasutustingimuste täpsustamise ja uuendamise. Rohelise võrgustiku 
osas on maakonnaplaneeringu teemadest olulisemad asustus ja sellega seonduv 
ning transporditaristu, mis on oma olemuselt rohelise võrgustiku eesmärkidega 
vastuolus. Tuleb aga välja tuua, et asustuse edasine areng 
maakonnaplaneeringu lahenduses näeb ette selle kompaktsuse tõstmist, 
lähtuvalt keskuste võrgust ja linnalise asustuse aladest. Seda lahendust võib 
rohelise võrgustiku seisukohalt pidada soodsaks ning sellest põhimõttest on 
vajalik lähtuda ka täpsustavate planeeringute koostamisel. 

Olulisemad maakonnaplaneeringu kaardile kantud taristuobjektid on 
olemasolevad põhimaanteed (2tk) ning mõned kavandatavad perspektiivsed 
maanteeühenduste asukohad (3tk). Transporditaristu on oma olemuselt 
rohevõrgustikule konflikte tekitav ja vajab seetõttu leevendavate meetmete 
kaalumist edasiste täpsemate planeeringute koostamisel ja teede renoveerimisel. 

Maakonnaplaneeringu lahendus ja selles välja toodud kasutustingimuste 
täpsustamine on rohevõrgustiku säilimisele ja sidususele kaasa aitav. Eesti 
kontekstis võib Lääne maakonna rohevõrku pidada soodsas seisus olevaks, kuna 
rohevõrguna on määratletud suhteliselt ulatuslikud alad ja samas puuduvad 
teravad konfliktid taristu ja asustusega. 

5.1.2 Kaitsealused objektid sh Natura alad 

Olemasoleva olukorra ülevaade 

Lääne maakonna looduspärand on väga rikkalik. Läänemaal on ca 400 km 
pikkune maismaaosa rannajoon, mis on liigendatud lahtedega. Suurimad 
lahtedest on Haapsalu ja Matsalu, mis mõlemad tungivad maismaasse 
kilomeetrite pikkuselt. Maakonnal on 237 saart kogupindalaga üle 100 km2. 
Saartest suurimad on Vormsi ja Osmussaar. Lääne maakond asub maastikuliselt 
Lääne-Eesti madalikul ja on pinnamoelt tasane ning suuremate kõrgusvahedeta. 
Pinnamoes on ulatuslikult levinud liivased meretasandikud ja kivirohked uhutud 
moreenitasandikud.  

Levinud kooslusteks on rannaniidud, mis paiknevad valdavalt Matsalu lahe 
lõunarannikul ja Noarootsi poolsaarel. Madalaveelises Matsalu lahes ning Kasari 
jõe deltas on suured roostikualad. Lääne maakonda iseloomustavad ka 
ulatuslikud soomassiivid, millest üks suuremaid on Marimetsa raba, samuti 
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avarad rannaniidud ja puisniidud haruldaste käpalistega. Lääne maakonna 
lubjarikkal pinnasel kasvab suur hulk Eestis haruldasi taimeliike. Maakonna 
faunale on iseloomulik lindude arvukus ja liigirikkus. Metsad, pargid ja 
rannaroostikud loovad lindudele soodsad elutingimused. Maismaa ja ümbritsevad 
saared ning lahed on oluline peatuspaik veelindude ja värvuliste rändeteel. 

Looduskaitseseaduse alusel kaitse alla võetud objektid – kaitsealad, hoiualad, 
kohaliku omavalitsuse objektid, püsielupaigad ja üksikobjektid koos 
piiranguvööndiga moodustavad maakonna pindalast ca 32%. Lääne maakonna 
mitmekesise looduse kaitseks on moodustatud kokku 861128 
looduskaitseseaduse kohast kaitstavat loodusobjekti. Peamiselt on tegemist 
kaitstavate liikide registreeritud kasvukohtade/elupaikadega, mida on maakonnas 
8386. Lisaks liikide leiukohtadele on maakonnas ka 100 liikide püsielupaikadena 
kaitstavat ala. Veel on maakonnas 40 kaitseala, millest olulisemaks võib pidada 
rahvusvahelise tähtsusega Matsalu rahvusparki. Rahvuspargis asuv Matsalu laht 
ja selle rannikualad on veelindude rahvusvahelise tähtsusega rändepeatus-, 
pesitsus- ja sulgimispaigad Arktika ja Lääne-Euroopa vahel. Maakonna 
territooriumiga seonduvast 32 hoiualast on ulatuslikum Väinamere hoiuala. 
Üksikobjektidena kaitstavaid alasid on maakonnas 53.  

Lääne maakonnas on maakonnaplaneeringu koostamise ajal moodustamisel 
vastavalt Keskkonnaministri algatamise korraldusele kaks uut kaitseala- Aamse 
ja Neugrundi looduskaitseala.  

Rahvusvahelise tähtsusega Natura 2000 võrgustiku alasid on Lääne maakonnas 
kokku 24, neist Natura linnualasid 6 ja Natura loodusalasid 18. 

Mõjude analüüs 

Maakonnaplaneeringu asustuse suunamise väljatöötamisel on arvesse võetud 
looduskaitsealade paiknemist ning asustusstruktuuri edasiarendamine peab 
edaspidi toimuma kooskõlas loodusväärtuste kaitse vajadusega (s.h rohelise 
võrgustiku alad). Eraldi on seatud tingimus looduskaitseliste väärtustega 
arvestamiseks üldplaneeringute koostamisel.  

Kaitstavaid loodusobjekte läbivate või hõlmavate joonobjektide/planeeritud 
tegevustega kaasnevaid mõjusid hinnatakse täiendavalt täpsemates 
planeeringutes. Näiteks tuleb Silma looduskaitseala ja Väinamere hoiuala läbiva 
perspektiivse ühendustee täpsemal kavandamisel edaspidi arvestada 
looduskaitseliste väärtustega ja teostada vajalikud mõjude hindamised. 

Maakonnaplaneeringu lahenduses on kajastatud varem kehtestatud 
teemaplaneeringu lahenduste osas läbi viidud keskkonnamõju strateegilised 
hindamised, mille raames on arvestatud looduskaitseliste aspektidega. 

Maakonnaplaneeringuga kavandatu ja selles kajastatu ei oma ebasoodsat mõju 
kaitstavatele loodusobjektidele eeldusel, kui edasisel planeerimisel lähtutakse 
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kaitstavate objektide ja nende kaitsevööndites kehtivatest piirangutest ning 
maakonnaplaneeringus seatud tingimustest.   

Mõju Natura 2000 aladele – Natura hindamine 

Natura hindamise metoodika 

Natura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on 
tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende 
elupaikade ja kasvukohtade kaitse või vajadusel taastada üleeuroopaliselt 
ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund. Natura 2000 loodusalad ja 
linnualad on moodustatud tuginedes Euroopa Nõukogu direktiividele – 
loodusdirektiiv 92/43/EMÜ ja linnudirektiiv 2009/147/EÜ.   

Natura hindamine on kavade ja projektidega kaasneva mõju hindamine 
loodusdirektiivi ja linnudirektiivi alusel moodustatud Natura loodus- ja 
linnualadele. Natura hindamise põhimõtted on kirjeldatud loodusdirektiivi artikli 6 
lõigetes 3 ja 4. Kavade ja projektide tegevuste kavandamisel tuleb võimalikke 
otseseid ja kaudseid mõjusid Natura aladele arvesse võtta. 

KeHJS-e ning LKS-e alusel toimub Natura hindamine keskkonnamõju hindamise 
menetluse raames. KeHJS § 33 lg 1 punkti 4 kohaselt hinnatakse 
keskkonnamõju, kui kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste 
tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala.  

Vastavalt loodusdirektiivi artiklile 6(3) tuleb „...mis tahes kava või projekti, mis ei 
ole otseselt seotud ala korraldamisega või ei ole ala korraldamiseks otseselt 
vajalik, kuid mis kas eraldi või koos teiste kavade või projektidega ala tõenäoliselt 
oluliselt mõjutab [....] asjakohaselt hinnata nende tagajärgede seisukohast, mida 
ta alale kaasa toob, silmas pidades ala kaitse eesmärke. Ning arvestades kavaga 
[...] kaasnevate tagajärgede hindamise järeldusi [...], teevad pädevad 
riigiasutused kava [...] suhtes positiivse otsuse üksnes pärast seda, kui nad on 
kindlaks teinud, et see kava [...] ei mõju kahjulikult asjaomase ala terviklikkusele 
ja, vajaduse korral, pärast avaliku arvamuse väljaselgitamist.“ KeHJS §-le 45, lg 2 
võib „...strateegilise planeerimisedokumendi (antud juhtumil MP) kehtestada 
juhul, kui seda lubab Natura 2000 võrgustiku ala kaitsekord ning strateegilise 
planeerimisdokumendi kehtestaja on veendunud, et kavandatav tegevus ei mõju 
kahjulikult selle Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkusele ega mõjuta negatiivselt 
selle ala kaitse-eesmärki“.  

Käesolevas töös tuginetakse Euroopa Komisjoni juhendile „Natura 2000 alasid 
oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine. Loodusdirektiivi artikli 6 
lõigete 3 ja 4 tõlgendamise metoodilised juhised“29 ja juhendile "Juhised Natura 
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hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis" 
(KeMÜ, 2013)30.  

Natura hindamine algab Natura eelhindamise etapiga, mille eesmärgiks on välja 
selgitada ja tuvastada projekti või kava võimalik mõju Natura 2000 alale. Selle 
raames hinnatakse, kas on võimalik objektiivselt järeldada, et oluline negatiivne 
mõju on välistatud. Eelhindamise eesmärk on läbipaistva ja põhjendatud otsuse 
tegemine asjakohase hindamise vajalikkuse või mittevajalikkuse osas. Otsuse 
põhjenduse formuleerimisel tuleb välja tuua vastavad kaalutlused. Kui 
eelhindamise käigus esitatud teave näitab, et oluline negatiivne mõju on 
tõenäoline, või et piisavalt palju jääb ebaselgeks, on tarvis läbi viia Natura 
hindamise järgmine etapp - asjakohane hindamine. 

Vastavalt juhendile "Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 
6 lõike 3 rakendamisel Eestis" (KeMÜ, koost 2013) on kavade ja suurema 
üldistustasemega planeeringute puhul eelkõige oluline eelhindamise etapp (mis 
üldjuhul on mõistlik läbi viia KSH aruande etapis), kus tuvastatakse vastavad 
tegevused, mille puhul saab välja tuua soovitused ja nõuded järgnevateks 
tegevusteks: 

 Kõrgema astme strateegilistel planeerimisdokumentidel on üldine iseloom 
ning sellest tulenevalt madal täpsusaste, mis ei võimalda Natura hindamist 
teostata samas täpsusastmes kui projektide Natura hindamise korral ehk 
jõuda järeldusele, et kavandatava tegevuse elluviimisega on oluline 
negatiivne mõju välistatud. Strateegiliste planeerimisdokumentide üldised 
suunad täpsustatakse tulevikus detailplaneeringute või projektidega. Kuna 
nendes etappides on eeldatavalt teada täpsemad ehitusmahud ning 
tehnoloogiad, siis sellest tulenevalt on võimalik täpsem mõjude 
prognoosimine ja hindamine.  

 Sellistel juhtudel on oluline, et ka igal otsustustasandil toimub Natura 
hindamine parimal võimalikul viisil, arvestades strateegilise 
planeerimisdokumendi valdkonda ja detailsusastet. Kui andmeid 
kavandatava tegevuse elluviimise kohta ei ole hindamise teostamiseks 
ning negatiivse mõju puudumise üle otsustamiseks piisavalt, tuleb viidata 
vajadusel viia täpsustavate planeeringutega läbi detailsem hindamine 
(tegevusloa KMH või detailplaneeringu KSH ning sealse Natura hindamine 
käigus). Ühtlasi on otstarbekas täpsed mõju vähendavad 
leevendusmeetmed määratleda detailsema taseme planeeringus/ 
projektis. Lisaks tagab detailsemal tasemel leevendusmeetmete 
määratlemine nendega arvestamise projekti koostamisel. 

 Üldiselt piirdub kõrgema astme strateegiliste planeerimisdokumentide 
(strateegiad, arengukavad, üld-ja teemaplaneeringud jmt) Natura hindamine 
üksnes Natura-eelhindamise. Kui eelhindamise läbiviimise tulemusena 
selguvad detailsemad tegevused, mille kohta on piisavalt täpset 
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informatsiooni mõju määratlemiseks ja hindamiseks –tuleb jätkata nende 
tegevuste hindamisel asjakohase hindamisega projekti detailsuse tasandil. 

Käesoleva töö koostamisel on lähtutud eelpooltoodud põhimõtetest. 
Maakonnaplaneeringu tasandil on oluline prognoosida projekti/tegevuste 
võimalikku mõju Natura 2000 ala(de)le (kas eraldi või koos teiste projektide või 
kavadega) ning välja tuua jätkutegevused ja hindamise läbiviimise vajadus, kus 
maakonnaplaneeringus ette nähtud tegevuste edasisel planeerimisel ja 
kavandamisel tuleb välja selgitada mõjud Natura 2000 aladele ja nende kaitse-
eesmärkidele. 

Natura eelhindamine 

 Informatsioon kavandatava tegevuse kohta 
Lääne maakonna ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused ning 
planeeringulahenduse põhjendused on leitavad maakonnaplaneeringu ptk 
1. 

 Kavandatava tegevuse mõjupiirkonda jäävate Natura alade iseloomustus 
Läänemaale jääb kokku Natura 2000 võrgustiku alasid 24, neist Natura 
linnualasid 6 ja Natura loodusalasid 1831.  

 Kavandatava tegevuse seotus kaitsekorraldusega 

Maakonnaplaneering ei ole otseselt seotud ega vajalik Natura 2000 alade 
kaitse korraldamiseks. 

   Kavandatava tegevuse mõju prognoosimine Natura-aladele 

Läänemaa maakonnaplaneeringu planeeringulahenduse mõju Natura 
2000 võrgustikule on hinnatud asukohavalikute ja tegevuste lõikes 
alljärgnevas tabelis. 

Tabel 3. Lääne maakonna ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused ning asukohavalikute ja 
kavandatavate tegevustega kaasnev eeldatav mõju Natura 2000 võrgustiku aladele 

Ruumilise arengu 
põhimõtted ja 
suundumused 

Natura eelhinnang Soovitused/ leevendavate 
meetmete rakendamine 

Asustusstruktuur ja asustuse suunamine 
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Ruumilise arengu 
põhimõtted ja 
suundumused 

Natura eelhinnang Soovitused/ leevendavate 
meetmete rakendamine 

- Keskuste võrgustik 
ja toimepiirkond; 

- Linnalised 
asustuse alad ja 
maaline piirkond; 

- ettevõtluspiirkonna
d;  

- DP kohustusega 
alad. 

Keskuste ja linnaliste asustusega 
alade ning 
planeeritavate/olemasolevate 
ettevõtluspiirkondadega kattuvalt 
Natura alasid üldiselt ei paikne ja 
mõju tekkimine ei ole oodatav.  

Erandina võib siinkohal välja tuua 
ühe kaitstava pargi. Nimelt kuulub 
Haapsalu lossipark ja krahviaed 
 Natura 2000 võrgustiku 
Väinamere loodus- ja linnuala 
koosseisu ja see ala jääb samas 
ka maakonnaplaneeringus 
määratletud linnalise asustuse 
alale.  

 

Natura 2000 võrgustikku kuuluv 
Haapsalu lossipark ja krahviaed on 
siseriiklikult kaitstavate parkide 
nimistus ning seal kehtib 
kaitsealuste parkide, arboreetumite 
ja puistute kaitse-eeskiri, mis tagab 
ka kaitse-väärtuste säilimise. 
 
Võimalikku ebasoodsat mõju (nt 
kaudne mõju läbi häiringute jms) 
saab ennetada ja leevendada 
täpsustavate planeeringute (KSH), 
projekteerimise ja lubade 
menetluse käigus (KMH), 
vajadusel viia läbi Natura 
hindamine konkreetsete 
planeeringute/ projektide raames. 

Ruumiliste väärtuste võrgustikud ja arengut suunavad keskkonnatingimused   

- Elukeskkonna  
väärtused 
(väärtuslikud 
maastikud, 
kultuuriväärtused, 
roheline võrgustik);  

- Ettevõtluskeskkon
na väärtused s.h 
maavarad 

- looduskeskkonna 
väärtused (roheline 
võrgustik, 
kaitstavad 
loodusobjektid) 

 

Elu- ja looduskeskkonna 
väärtuste – väärtuslikud 
maastikud ja rohelise võrgustiku 
alad – säilitamine ja nende 
toimimiseks seatud tingimuste 
määramine avaldab kaudselt 
positiivset mõju Natura 2000 
aladele. Säilivad ulatuslikud ja 
puutumatud looduslikud alad ja 
sealne bioloogiline mitmekesisus. 

Läänemaal on kokku 40 maardlat, 
millest osa asuvad Natura aladel. 
Uusi aktiivseid mäeeraldisi ja 
uuringualasid 
maakonnaplaneeringuga ei 
määrata. Maavara ja maardlate 
kasutuselevõtul on oluline 
arvestada kaitstavate 
loodusobjektide , s.h Natura 2000 
alade paiknemisega ja tagada 
alal esinevate kaitseväärtuste 
säilimine. 

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

Tehnilised võrgustikud 

Maanteed Planeeringuga on ette nähtud 
kavandatavad perspektiivsed 
põhimõttelised ühenduse 
vajadused s.h Suure väina 
püsiühenduse maismaa 

Ruumilise arengu ja nendega 
kaasnevate tegevuste rakendajal 
tuleb igakordselt kaaluda tegevuse 
võimalikku ebasoodsat mõju 
Natura 2000 alale ja vajadusel 
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Ruumilise arengu 
põhimõtted ja 
suundumused 

Natura eelhinnang Soovitused/ leevendavate 
meetmete rakendamine 

ühendusotsad Hanila vallas, 
Haapsalu ümbersõidutee, 
Vormsi-Noarootsi vaheline 
ühendustee ja Haapsalu linnastu 
ja Pürksi vaheline ühendustee. 
Kaks viimast läbivad Natura 
2000 võrgustiku Väinamere 
loodus- ja linnuala. Suure väina 
püsiühenduse alternatiivsed 
variandid oma maismaa osas 
Hanila vallas Natura alale ei jää, 
küll aga on mereosas otseselt 
seotud Väinamere loodus- ja 
linnualaga.  

Välja toodud perspektiivsete 
ühenduste elluviimisel võimalik 
otsese ja/või kaudse mõju 
tekkimine Väinamere loodus- 
ja/või linnualale mõju. Tuleb leida 
asukohad/tehnilised lahendused, 
mis ei kahjustaks Natura ala 
kaitse-eesmärke.   

algatada vastav keskkonnamõju 
hindamise menetlus ning viia läbi 
Natura hindamine.  

Suure väina püsiühenduse 
võimalikku mõju osas on Natura 
2000 võrgustikule hindamine läbi 
viidud projekti „Sõitjate ja veoste 
üle Suure väina veo perspektiivse 
korraldamise kava” KSH raames. 

Kavandatavate tegevuse 
elluviimine ei tohi Natura 2000 ala 
kaitstavaid loodusväärtusi 
kahjustada. Võimaliku ebasoodsa 
mõju ilmnemise tõenäosust on 
võimalik ära hoida ning vähendada 
projektide keskkonna aspektide 
arvestamise, asjakohase 
ettevalmistamise ning vajadusel 
ette nähtud leevendusmeetmete 
rakendamisega. 

Rööbastransport Maakonnaplaneeringus 
arvestatakse võimalusega, et 
endine raudteetrass Riisipere-
Haapsalu-Rohuküla vahel 
taastatakse. Nimelt on 
maakonnaplaneeringuga 
paralleelselt on koostamisel 
maakonnatasandi 
teemaplaneering „Riisipere-
Haapsalu-Rohuküla 
raudteetrassi koridori asukoha 
määramine“. Viimase raames 
teostatakse ka Natura 
hindmaine, kuna raudteetrass 
läbib Mustjärve raba loodusala. 

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

Kavandatavate tegevuse 
elluviimine ei tohi Natura 2000 ala 
kaitstavaid loodusväärtusi 
kahjustada. Võimaliku ebasoodsa 
mõju ilmnemise tõenäosust on 
võimalik ära hoida ning vähendada 
projektide keskkonna aspektide 
arvestamise, asjakohase 
ettevalmistamise ning vajadusel 
ette nähtud leevendusmeetmete 
rakendamisega. 

Veeteed ja sadamad Maakonnas on riiklikult olulised 
reisisadamad Virtsu ja Rohuküla 
ning veel hulk väikesedamaid 
(Sviby sadam, Westmeri 
jahisadam, Suur-Holmi, Haapsalu 
Veskiviigi ja Dirhami sadam).  

Maakonnaplaneeringuga on ette 
nähtud täiendavad maakondliku 
tähtsusega perspektiivsed 
väikesadamad: Nõva, Österby, 
Topu, Puise, Hara (Noarootsi), 
Keemu, Suitsu, Kiideva, Virtsu 
kalasadam, Saastna ja 
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Ruumilise arengu 
põhimõtted ja 
suundumused 

Natura eelhinnang Soovitused/ leevendavate 
meetmete rakendamine 

Osmussaare sadamat.  

Suurem osa nimetatud 
sadamatest asub kas mõnel 
Natura 2000 võrgutiku alal või 
alaga piirnevalt. Seetõttu tuleb 
sadamate edasise arendamise ja 
sadamatega seonduvate 
tegevuste elluviimisel hinnata 
mõju Natura  võrgustikule. 

Lennuväljad Maakonnaplaneering ei näe ette 
Lääne maakonna territooriumil 
uusi rahvusvahelisi reisi- ja 
militaarlennuväljasid. Mõju 
puudub. 

- - 

Kergliiklusteed  Maakonnaplaneeringuga on 
määratud kergliiklusteede 
trasside ja matkaradade 
põhimõttelised koridorid, mis 
asuvad mitmel juhul ka Natura 
võrgustiku aladel(nt Nõva-
Osmussaare, Väinamere linnu- 
ja loodusala).  Kergliiklusteede 
täpne asukoht ja sobilik liik 
täpsustatakse edasise 
detailsema planeerimise ja 
projekteerimise käigus.  
 

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

Ühistransport Mõju puudub - - 

Muu tehniline taristu 

- Gaasitrassi koridor, 

-  

Maakonnaplaneeringuga ei 
määrata olemasolevatele 
gaasitrassidele lisaks täiendavaid 
gaasitrasse.  

  

Võimalikku elektriliinide 
ebasoodsat mõju saab ennetada ja 
leevendada täpsustavate 
planeeringute (KSH), 
projekteerimise ja lubade 
menetluse  käigus (KMH), 
vajadusel viia läbi Natura 
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Ruumilise arengu 
põhimõtted ja 
suundumused 

Natura eelhinnang Soovitused/ leevendavate 
meetmete rakendamine 

- Kõrgepingeliini 
koridor 

Maakonnaplaneeringuga 
kavandatakse perspektiivsed 
kõrgepingeliinide koridorid ja 
kajastatakse olemasolevaid 
elektriliine, millel on vajadus tõsta 
pinget. Natura 2000 võrgustikuga 
seonduvad näiteks Tusti-Rõuste 
ja Virtsu-Võiküla merekaablid ja 
Lääne-Eesti saari ja mandrit 
ühendava kõrgepinge ringliin, mis 
võimaldaks paremini 
meretuulikuparke võrku 
ühendada. 

Lisaks kajastab 
maakonnaplaneering 
teemaplaneeringuga „Harku- 
Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini 
trassi asukoha määramine“ 
kavandatud elektriliini koridori. 

hindamine konkreetsete 
planeeringute/ projektide raames. 

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

Harku- Lihula-Sindi elektriliini 
puhul on mõju Natura 2000 
väärtustele hinnatud 
teemaplaneeringu KSH raames. 

Sidevõrgud Mõju puudub - 

Taastuv energeetika Lääne maakonnaplaneering 
kajastab teemaplaneeringus 
„Tuuleenergeetika“ käsitletud 
tuuleenergeetika arendamise 
võimalusi maakonnas. 
Maakonnaplaneeringu kaardile 
kantakse nimetatud 
teemaplaneeringu järgsed 
elektrituulikute arenduspiirkonnad 
ja -alad. Viimaste väljavalimiseks 
kasutati teemaplaneeringus 
metoodikat, mille kohaselt olid 
Natura 2000 alad üheks 
elektrituulikute rajamist 
tõenäoliselt välistavaks 
kriteeriumiks. 

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

 

Jäätmete käitlemine Täiendavaid maakonna 
tähtsusega tavajäätmekäitlusega 
seotud maa-alasid 
maakonnaplaneeringuga ette ei 
nähta, otsene mõju Natura 
aladele puudub. 

- - 

- Riigikaitse ja turvalisus 

Riigikaitselised 
ehitised 

Lääne maakonnas asuvad 
mitmed olemasolevad 
riigikaitselised ehitised.  
Maakonnaplaneering kajastab 
kaht kavandatavat riigikaitselist 

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

Natura eelhinnang Soovitused/ leevendavate 
meetmete rakendamine 

ehitist: Maleva õppe- ja 
tagalakeskus Kiltsi lennuväljale, 
ja Kaitseliidu Lääne maleva Ronja 
lasketiir. Riigikaitseliste ehitiste 
alad ise ei kattu Natura 2000 
võrgustikuga, kuid mõlemal juhul 
ulatub piiranguvöönd väikeses 
ulatuses Väinamere linnu -ja 
loodusalale.  

Riigikaitselistel aladel tegevuste 
planeerimisel tuleb arvestada 
võimalikke häiringutega linnualale 
ja seal kaitstavatele väärtustele.  

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

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

Strateegiliste planeerimisdokumendi ruumiliste eesmärkide ja seal 
kavandatavate tegevuste suunad täpsustatakse tulevikus täpsustavate 
planeeringute või projektidega. Nendes etappides on eeldatavalt teada 
täpsemad ehitusmahud ning tehnoloogiad,  millest tulenevalt on võimalik 
täpsem mõjude prognoosimine ja Natura-hindamine. 

Lääne maakonna ruumiliste arengu ning nende elluviimiseks kavandatavate 
valikute ja tegevuste rakendajal tuleb igakordselt kaaluda tegevuse võimalikku 
ebasoodsat mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja vajadusel algatada vastav 
keskkonnamõju hindamise menetlus ning viia läbi Natura hindamine. 

Kokkuvõte 

Maakonnaplaneeringu ruumilise lahenduse väljatöötamisel on arvesse võetud 
kaitsealade ja Natura 2000 alade paiknemist, et tagada looduskaitsealade 
kaitseväärtuste säilimine.  

Kaitstavaid loodusobjekte, s.h Natura 2000 alasid, läbivate või hõlmavate 
joonobjektide/planeeritud tegevuste võimalikkust hinnatakse täpsustavates 
planeeringutes, vajadusel koos keskkonnamõju hindamisega, s.h Natura 
hindamisega. Tegevused kooskõlastatakse kaitstavate loodusobjektide 
valitsejaga. 

Kavandatavate tegevuste või strateegilise planeerimisdokumendi elluviimine ei 
tohi looduskaitseliste objektide, s.h Natura 2000 ala(de) loodusväärtusi 
kahjustada. Võimaliku ebasoodsa mõju ilmnemise tõenäosust on võimalik ära 
hoida ning vähendada projektide keskkonna aspektide arvestamise asjakohase 
ettevalmistamise ning vajadusel ette nähtud leevendusmeetmete 
rakendamisega. 
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5.2 Keskkonnatervis 

5.2.1 Pinna- ja põhjavesi 

Olemasoleva olukorra ülevaade 

Lääne maakonnal on pikk rannajoon, mis on liigendunud mitmete poolsaarte ja 
lahtedega. Jõed viivad sisemaalt vee ja setted merre ning madalates lahtedes, 
kuhu toiteainete rikas sete akumuleerub, laiuvad ulatuslikud pilliroo väljad. 
Läänemaa rannikumere veekogumite ökoloogiline seisund on valdavalt kesine ja 
Haapsalu lahe rannikuvee ökoloogiline seisund on Lääne-Eesti vesikonna 
veemajanduskava 32 kohaselt väga halb.  

Maakonna jõed ja järved on valdavalt heas või kesises ökoloogilises seisundis, 
vaid Taebla jõgi ja Rägina peakraavi ökoloogiline seisund on halb. Jõgede kesise 
või halva seisundi põhjusteks on valdavalt veekogude tõkestamine, aga ka 
toiteelementide kõrge kontsentratsioon vees, järvede puhul halvad füüsikalis-
keemilised kvaliteedinäitajad.  

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskavas on välja toodud meetmed 
põllumajandusliku hajukoormuse mõju vähendamiseks veekogudele, millest 
olulisim on toitainete bilansi koostamise vajadus, mis lubab põllumeestel väetisi 
optimaalselt doseerida ja vähendada sellega üleliigse väetise kannet 
pinnaveekogumitesse.  

Joogi- ja olmeveena kasutatakse Lääne maakonnas peaasjalikult põhjavett. 
Levinud on järgmised põhjaveekogumid 33 34: 

 Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) Matsalu põhjaveekogum; 
 Siluri-Ordoviitsiumi  (S-O) Harju põhjaveekogum; 
 Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-Cm) põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas; 
 Kambriumi-Vendi (Cm-V) põhjaveekogum. 
 

Lääne maakonna põhjaveekogumite põhjaveevarud on kinnitatud 
keskkonnaministri 6. aprilli 2006. aasta käskkirjaga nr 410 35. 

Siluri–Ordoviitsiumi (S–O) veekihid on oluliseks veevarustuse allikaks pea kogu 
Eestis. S-O põhjaveekihid toituvad avamusalal sademeveest ja võivad kergesti 
reostuda, eestkätt õhukese pinnakattega aladel. S-O põhjaveekiht ei oma Lääne 
maakonnas ühisveevarustuse seisukohast täna olulist tähtsust, küll aga 
pumbatakse enamike üksikmajapidamiste  olmevesi kodudesse puurkaevudega 
just S-O veekihtidest.  

                                            
32 „Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava aastateks 2015-2021. Keskkonnaministeerium. 
Kinnitatud 
Vabariigi Valitsuse poolt 7. jaanuar 2016.a. 
33 Allikas, L. Põhjavee kasutamine ja kaitse. Põhjaveekomisjon. Tallinn 2004. 
34 Olesk. K. 2014. aasta põhjaveevaru bilanss. Keskkonnaagentuur. Tallinn 2015.  
35 Lääne maakonna põhjaveevarude kinnitamine. Keskkonnaministri 6. aprilli 2006. aasta käskkirjaga nr 
410. Tallinn. http://www.envir.ee/sites/default/files/2006_kk_laanemaa.pdf 

http://www.envir.ee/sites/default/files/2006_kk_laanemaa.pdf


Lääne maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu 

 

38  

S-O Matsalu põhjaveekogumi põhjaveekogumi põhjaveevaru (2000 m3/ööp) on 
kinnitatud Lihula põhjaveemaardlas 2020. aastani. 2014. aasta põhjaveevaru 
bilansi aruande alusel põhjaveekogumi Lihula põhjaveemaardlast tegelikult 
põhjaveevõttu ei toimu. S-O Harju põhjaveekogumi põhjaveemaardlate 
põhjaveevaru Lääne maakonnas 2016. aasta seisuga kinnitatud ei ole. 

Ordoviitsiumi–Kambriumi (O–Cm) veekihi põhjavesi levib peaaegu kogu Eestis 
Alam–Ordoviitsiumi Pakerordi lademe (O1pk) ja Alam–Kambriumi kihistute 
liivakivis ja aleuroliidis. Vesi liigub vettandvate kivimite poorides ja ka lõhedes. 
Põhja-Eestis, sh Lääne maakonnas, on O-Cm veekihi põhjavesi on oluliseks 
ühisveevarustuse allikaks. O-Cm põhjavett tarbitakse Läänemaal kõige enam 
Haapsalus.  

O-Cm põhjaveekogumite põhjaveevaru on kinnitatud 2020. aastani Haapsalus 
(1350 m3/ööp) ja Uuemõisas (500 m3/ööp), Taebla põhjaveemaardlas oli varu 
(1600 m3/ööp) kinnitatud 2016. aastani ja põhjaveevaru kasutusaega pikendatud 
ei ole. Tegelik O-Cm põhjaveevõtt on Haapsalus  viimastel aastatel olnud <350 
m3/ööp ehk ca 25% kinnitatud tarbevarust. Teiste O-Cm kinnitatud tarbevaruga 
veekogumite veevõtt jääb alla 10% kinnitatud tarbevarust. 

Kambrium-Vendi (Cm-V) põhjaveekogum on Põhja-Eestis, sh Lääne maakonnas, 
olulisimaks põhjavee allikaks. Cm-V põhjavesi on hästi kaitstud maapinnalt 
lähtuva reostuse eest. Põhjavesi on surveline. Vesi liigub vettandva liivakivi ja 
aleuroliidi poorides ja kohati ka lõhedes. Suurimateks Cm-V põhjavee tarbijateks 
Lääne maakonnas on Haapsalu linn ja Uuemõisa alevik.  

Cm-V põhjaveekogumi põhjaveevaru on Lääne maakonnas kinnitatud Haapsalu 
linnas (8900 m3/ööp) ja Uuemõisas (1000 m3/ööp) 2020. aastani. Tegelik veevõtt 
Cm-V põhjaveekogumist viimastel aastatel Haapsalu põhjaveemaardlas on ca 
10% kinnitatud tarbevarust ja Uuemõisa alevikus Cm-V vett ei kasutata.  

Õhukesest pinnakattest tingituna ei ole Lääne maakonnas tekkinud ühtset 
Kvaternaari veekompleksi. Ehkki üksikutes paikades esineb väiksemaid 
Kvaternaari pudedates setetes levivaid põhjaveeläätsi, siis veevarustuse 
seisukohalt Kvaternaari põhjavesi maakonnas tähtsust ei oma.  

Majapidamiste varustamine joogi- ja olmeveega toimub Lääne maakonnas 
suuremates asulates valdavalt ühisveevarustuse kaudu. Ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise aluseks Eestis on Euroopa Liidu asulareovee 
puhastamise direktiiv (91/271/EMÜ, 21. mai 1991) 36, millest lähtuvalt on välja 
töötatud reoveekogumisalade määramise kriteeriumid37 ja määratud 
reoveekogumisalad. Läänemaal on 2015. aasta oktoobri seisuga üks üle 2000 
inimekvivalendiga (ie) reoveekogumisala Haapsalu linnas ja 24 alla 2000 ie 
reoveekogumisala väiksemates tiheasustusega asulates 38. 

                                            
36 Nõukogu direktiiv 21. mai 1991, asulareovee puhastamise kohta. (91/271/EMÜ). http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0271&from=ET 
37 Vabariigi Valitsuse määrus nr 57. Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid. Vastu võetud 
19.03.2009 nr 57 
38 Reovesi ja reoveekogumisalad. Keskkonnaministeerium. http://www.envir.ee/et/reovesi-ja-
reoveekogumisalad 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0271&from=ET
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0271&from=ET
http://www.envir.ee/et/reovesi-ja-reoveekogumisalad
http://www.envir.ee/et/reovesi-ja-reoveekogumisalad
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Kui ühisveevarustuses kasutatakse valdavalt sügavamate veekihtide – 
Ordoviitsiumi-Kambriumi (O-Cm) ja Kambriumi-Vendi (Cm-V) veekihtide vett, mis 
on maapealse reostuse eest kaitstud, siis heitvesi suunatakse valdavalt 
pinnaveekogudesse või pinnasesse, kus see edasi maapinnale lähimasse 
põhjaveekihti – Siluri- (S) ja Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) - jõuab. Reovee 
puhastamise nõuded on täna karmimad, kui varasemalt ning moodsad reovee 
puhastusseadmed on efektiivsemad ning tiheasustusaladelt tulenev 
reostuskoormus loodusele seetõttu väiksem. Täna on kõigi Lääne maakonnas 
levivate põhjaveekogumite seisund hea ning olmereoveest tingitud reostusoht 
pinna- ja põhjaveele väga väike. Potentsiaalseks pinna- ja põhjavee reostumise 
ohuks tuleb pidada põllumajanduslikku hajureostust, mida on erinevalt 
punktreostusallikatest pärineva reostuskoormuse mõõtmisega oluliselt 
keerulisem prognoosida ja mõõta. 

Mereäärse maakonnana on Lääne maakonna rannikualadel tõsiseks ohuks mere 
veetaseme tõusust põhjustatud üleujutused. Keskkonnaministeeriumi poolt 
läbiviidud üleujutuspiirkondade kaardistamise39 alusel on olulise üleujutusriskiga 
piirkondadeks tihedalt asustatud Haapsalu linn ja Paralepa ja Uuemõisa Ridala 
vallas ning Virtsu alevik Hanila vallas, kuid ohustatud on ka muud mereäärsed 
piirkonnad.  

Mõjude analüüs 

Maakasutuse suunamisel tuleb arvestada, et planeeritud arengud ei kahjusta 
pinnaveekogude kvalitatiivset seisundit ega põhjavee kvaliteeti. Pinnaveekogude 
seisundi parandamine on riiklikul tasandil prioriteetseks tegevuseks ja seetõttu 
tuleb seda ka maakonna planeerimisel arvestada. Maakonnaplaneeringus 
tuuakse välja vajadus täpsustada ehituskeeluvööndi piiri korduva üleujutusala 
määratlemisega üldplaneeringute tasandil ning pidada kinni ehituskeeluvööndi 
piirangutest. Kalda kaitse kitsendustest kinnipidamine loob paremad võimalused 
veekogu hea ökoloogilise seisundi saavutamiseks, kuna piiranguvööndid 
töötavad ökoloogilise puhvrina loodusliku veekogu ja asustus- ning 
majandustegevuse vahel. Veekogude hea ökoloogilise seisundi tagamiseks võib 
olenevalt piirkonnast osutuda vajalikuks kehtestada rangemad väetamisnormid 
või piirata majandustegevust tundlikel maastikel. Suure põllumajandusliku 
hajureostuse piirkondade väljaselgitamine eeldab täiendavaid uuringuid.  

Kvaliteetse põhjaveeressursi kättesaadavus ei ole Lääne maakonnas senini 
kaasa toonud olulisi probleeme, ega too seda tõenäoliselt ka tulevikus. Täna 
kasutakse Lääne maakonnas levivatest aluspõhjaliste veekomplekside veest vaid 
väga väikest osa ja põhjaveetarbimises olulist kasvu näha ei ole. Põhjavee 
kvaliteediga on probleeme olnud vaid maakonna lõunaosas ülenormatiivse 
fluoriidiooni sisaldusega, kuid vee-ettevõtjad on uuendanud puhastusseadmeid ja 
täna vastab joogivesi normidele. S-O põhjaveekihte avavate erapuurkaevude 
omanikel esineb Läänemaal probleeme fluoriidiooni kõrgema sisaldusega 
joogivees. Maakonna tasandil tuleks esimese sammuna kaardistada ohtlikult 
kõrge fluoriidiooni sisaldusega põhjavee levikualad ning töötada välja 
meetmekava, mida kohalikud omavalitsused saavad rakendada probleemi 

                                            
39 Üleujutusohupiirkonna ja üleujutusohuga seotud riskipiirkonna kaardid. 
Keskkonnaministeerium, 2014. 
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lahendamiseks. Esimese sammuna saab maakonnaplaneeringu ülesandeks olla 
üleüldise teadlikkuse tõstmine fluoriidiooni tervist kahjustavast mõjust.  

Maakonnaplaneeringuga tuuakse välja vajadus hinnata ühisveevärgi mõju 
põhjavee kasutamisel ja vajadust joogiveeressursside kaitse kavandamiseks. 
Ühisveevärgi kavandamisel uues asukohas tuleb igal juhul teha põhjavee 
kvaliteedi uuring. 

Kvaliteetse põhjavee kättesaadavus ei ole Lääne maakonnas täna probleemiks. 
Põhjaveevaru uuringu läbiviimise vajadust reguleerib veeseaduse §12 ja 
põhjaveevaru tuleb määrata põhjaveehaarde rajamisel tootlikkusega üle 500 m3 
ööpäevas. Läänemaa suuremates asulates on kinnitatud põhjaveevaru olemas ja 
tänane tarbimine on väike, mistõttu ei mõjuta asustuse ja ettevõtlusalade 
laienemine maakonnas olulist mõju kvaliteetse põhjavee kättesaadavusele. 

Tiheasustuse suunatud arendamisel tuleb muuhulgas arvestada piirkonna 
põhjavee kaitstusega ning vajadusel suurendada reoveekogumisalade piire, et 
tagada parem kontroll reoveekäitluses ja minimeerida S-O põhjaveekihtide 
reostumise oht. Suuremat tähelepanu tuleb pöörata reoveepuhastusele 
tiheasustusaladel ja perspektiivsetel tiheasustuse laienemisaladel. Tulenevalt 
mitmete suvilapiirkondade aktiivsemast kasutuselevõtust aastaringseks 
elamiseks, tuleks kohalikel omavalitsustel süstemaatiliselt üle vaadata ja 
analüüsida olemasolevate reoveekogumisalade olukord ja vajadusel luua 
reoveekogumsalasid juurde või suurendada olemasolevate piire. 

Maakonnaplaneeringus tuuakse välja soovitus arvestada merelt tulenevat 
üleujutusohtu minimaalselt 1,5 m samakõrgusjooneni, et säiliksid väärtuslikud 
maastikud ja väheneks vajadus maapinda täita. Üldplaneeringutes tuleb 
kaardistada korduva üleujutusega ala piir, mis tagab efektiivsema ja 
süstemaatilisema ranna ja kalda kaitse, vähendades vaidlusi ehituskeeluvööndi 
lähtejoone määramisel. Teisest küljest välistab see ehitustegevuse survet merele 
liiga lähedal, tagades sellega inimeste vara parema kaitse. 

Maakonnaplaneeringus tuuakse välja tingimus, et väärtuslikele maastikele 
jäävate jõgede kallastel ei vähendata üldjuhul ehituskeeluvööndit, välja arvatud 
ajaloolistel talukohtadel. Oluline on rõhutada, et ehituskeeluvööndi vähendamine 
on kõikjal erand. Maakonnaplaneering ei tohi jätta muljet, et väljaspool 
väärtuslike maastike ala on ehituskeeluvööndi vähendamine tavaline protsess.  

Maakonnaplaneeringu linnalise asustuse suunamisel ruumilise arengu 
põhimõttena on välja toodud, et üleujutusaladel on soovitav ehitustegevust 
vältida. Kui see ei ole võimalik peavad ehitustegevusele eelnema edasistes 
planeerimis- ja projekteerimisetappides läbiviidavad vajalikud uuringud ning 
meetmete väljatöötamine, et tagada nii ehitise püsivus kui ka looduslike 
protsesside jätkumine. 

Korduva üleujutusega ala jääb ehituskeeluvööndisse ja uute hoonete püstitamine 
ei ole alal ehituskeeluvööndit vähendamata võimalik. Mereäärsetes 
tiheasustusega linnalistes piirkondades on väljakujunenud ehitusjoon sageli 
ehituskeeluvööndis ja vaid sellisel juhul saab teha erandi ja planeerida asustust 
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üleujutusalale, arvestades projekteerimisel vastavaid riske. Muudel juhtudel ei ole 
üleujutusalal asustuse suunamine õigustatud.  

Maakonnaplaneeringus tuuakse välja, et kaevandustegevuse kavandamisel tuleb 
vajalikke keskkonnameetmeid ellu viia juba kaevandustegevuse ajal, et 
rakendada võimalikult varakult leevendavaid meetmeid põhjavee taseme 
muutustele. Turba kaevandamiseks tuleb eelistada juba kuivendusest rikutud 
alasid. 

Ettepanekud maakonnaplaneeringu täiendamiseks: 

 Maakonnaplaneering toob välja vajaduse üldplaneeringute raames 
kaardistada korduva üleujutusega piirkonnad. Täiendavalt tuleb rõhutada, 
üldplaneeringuga määratud korduva üleujutusala piir on ehituskeeluvööndi 
lähtejooneks ja üleujutusala jääb ehituskeeluvööndisse. Asustuse 
suunamine ehituskeeluvööndis ei ole lubatud; 

 Maakonnaplaneeringus tuuakse välja vajadus hinnata ühisveevärgi mõju 
põhjavee kasutamisel ja vajadust joogiveeressursside kaitse 
kavandamiseks.  

Kvaliteetse põhjavee kättesaadavus ei ole Lääne maakonnas probleemiks, 
kuna asutus on hõre ja suuri põhjaveeressurssi tarbivaid ettevõtteid ei ole. 
Küll aga on oluline arvestada nõrka põhjavee kaitstust maakonnas ja 
seetõttu on oluline maakonnaplaneeringus välja tuua kohalike 
omavalitsuste ülesanne süstemaatiliselt üle vaadata tiheasustusalade 
reoveekäitlus ja heitvee pinnasesse immutamine. Vajadusel suurendada 
reoveekogumisalade piire.; 

 Põllumajandusliku hajakoormuse vähendamiseks tuleb kaitsmata 
põhjaveega ja pinnaveekogude toitumise seisukohast kriitilistel aladel 
kehtestada rangemad väetamise normid; 

 Maakonna tasandil korraldada uuringud maapinnale lähima aluspõhja 
veekompleksi - Siluri-Ordoviitsiumi (S-O) veekompleksi ohtlikult kõrge 
fluoriidiooni sisaldusega piirkondade kaardistamiseks. Vajadusel töötada 
välja meetmekava joogivee nõuetele vastava vee kättesaadavuse 
tagamiseks üksikmajapidamistes; 

Kokkuvõte 

Maakonnaplaneeringuga seatud tingimused pinna-ja põhjavee hea seisundi ja 
kättesaadavuse tagamiseks on üldiselt piisavad. Pinnaveekogude hea seisundi 
tagamiseks tuleb rangemalt kinni pidada ranna ja kalda kaitse piirangutest, 
hinnata ja vajadusel parandada reoveepuhastuse hetkeseisu, ning vajadusel 
seada rangemaid reegleid põllumajandusmaa väetamiseks ökoloogiliselt 
tundlikemal aladel. 

Kvaliteetse põhjavee kättesaadavus Lääne maakonnas ei ole olnud probleemiks, 
ega ole seda tõenäoliselt ka tulevikus. Asutus on hõre ja põhjavee tarbimine 
moodustab kinnitatud põhjaveevarudest vaid väikese osa. Oluline on üle vaadata 
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potentsiaalsete punkt-ja hajureostuallikate olukord, et vältida Siluri-Ordoviitsiumi 
põhjaveekihtide reostumist.  

5.2.2 Välisõhk 

Olemasoleva olukorra ülevaade 

Välisõhu normtasemed on Eestis kehtestatud keskkonnaministri 08.07.2011 
määrusega nr 43 „Välisõhu saastetaseme piir- ja sihtväärtused, saasteaine 
sisalduse muud piirnormid ning nende saavutamise tähtajad“ (RT I 12.07.2011, 
3). Inimese tervisele avaldatava mõju hindamise aluseks on saastatuse taseme 
piirväärtus, mille definitsioon on antud välisõhu kaitse seaduses § 9: see on 
saasteaine lubatav kogus välisõhu ruumalaühikus, mille eesmärk on vältida, 
ennetada või vähendada saasteaine kahjulikku mõju inimese tervisele või 
keskkonnale. Maakonnaplaneeringu strateegilist üldistusastet arvestades ei 
lähtuta mõjude hindamisel välisõhu kvaliteedinormidest, vaid antakse üldised 
põhimõtted madalama tasandi planeeringutes normtasemetega arvestamiseks. 
Lääne maakonnas on õhusaaste probleemid ennekõike lokaalsed.  

Peamised välisõhusaaste tekitajad on transport (sõiduautod, veokid, bussid) ja 
paiksetest allikatest katlamajad. Liiklusest pärinevad saasteained on peamiselt 
lämmastikoksiid, süsinikoksiid ja peened tahked osakesed. Katlamajadest õhku 
paiskuvad saasteained on vääveldioksiid, lämmastikoksiidid, süsinikoksiid, 
tahked osakesed, lenduvad orgaanilised ühendid ja raskemetallid. Heitkoguste  
koostis ja hulk sõltub kasutatava kütuse liigist, kvaliteedist, kasutatavast 
tehnoloogiast ja kogusest.  

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse OÜ40 teostatava välisõhu seire põhjal on 
inimtervise seisukohast kõige ohtlikum peenete osakeste sisaldus 
sissehingatavas õhus. Peenete osakeste puhul ilmneb ka väikeste 
saastetasemete juures oht inimese tervisele. 

Transpordi negatiivne mõju õhukvaliteedile kerkib esile ennekõike maakonna 
linnades Haapsalus ja Lihulas, kus elanike ja autode kontsentratsioon on kõige 
suurem. Arvestades Lääne maakonna asustuse koondumist põhimaanteede 
äärde, tuleb ka neis piirkondades arvestada mõningal juhul liikluse negatiivse 
mõjuga õhukvaliteedile. Maakonna suurimad paiksed saastajad on katlamajad 
kaugkütte piirkondades, millest teiste seas kerkivad esile suurima 
soojatarbimisega Haapsalu, Lihula, Taebla, Palivere, Linnamäe. Lääne 
maakonna üldist soojatootmist iseloomustab küll globaalses (CO2 

heitkogustevähenemine võrreldes fossiilsete kütustega) tähenduses 
keskkonnasõbralike kütteallikate (biomass, hakkepuit, turvas) kasutamine, kuid 
põletamisest eralduvad tahked osakesed võivad põhjustada seevastu olulist 
negatiivset mõju lokaalsele õhukvaliteedile.41 2009. aastast töötab Lihula 
katlamaja taastuval biokütusel, mis kasutab peamiselt Matsalu Rahvuspargi 
avamaastikel sh Kasari jõe luhtadel kasvavat pilliroogu, luhaheina, võsa ja 
piirkonnas tekkivad põllumajanduslikke jäätmeid (põhk, väheväärtuslik hein). 
Haapsalu ja Linnamäe kaugküttepiirkonda soojaenergiaga varustavad katlamajad 

                                            
40

 Keskkonnauuringute Keskus OÜ,  
41

 Keskkonnainfo. Välisõhk. http://www.keskkonnainfo.ee/failid/ky/valisohk.pdf. 
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kasutavad hakkepuitu ja põlevkiviõli ning Taebla ja Palivere katlamajade 
soojatootmine baseerub turbal.  

Mõjude analüüs 

Asustuse koondamine ja tihendamine soosib polüfunktsionaalse maakasutuse 
teket. Kompaktsete keskuste arendamisel on ettenähtud maakasutuste 
mitmekesisus, mille tulemusel koonduvad kokku nii õhusaaste osas tundlikud 
objektid kui ka saasteallikad (liiklus, katlamaja, väiksemad küttekolded, 
tootmishooned). Maakasutuse kavandamisel on oluline jälgida, et suured 
liiklusvood ei mööduks võimalusel elamu- ja üldkasutavatest aladest ning 
soodustatakse keskkonnasäästlike liikumisviiside kasutamist. Ennekõike linnalise 
asustusega aladel (ka väiksematel tiheasustusaladel) tuleb arvestada erinevate 
maakasutuste (elamualad, äri- ja tootmismaad, puhkealad) kavandamisel, et 
tundlikumate objektid (elamud, avalikud väljakud, spordiplatsid, lasteaed, kool, 
terviserajad jm)  ei paikneks võimalusel vahetult saasteallikate läheduses või 
oleksid võimalusel eraldatud puhveraladega (haljastus, õhusaaste osas vähem 
tundlikud ehitised).  

Suuremahulisemad ettevõtluspiirkonnad on kavandatud maakonnaplaneeringu 
järgi valdavalt olemasolevate ettevõtlusalade juurde. Maakonnaplaneering näeb 
vajadust arendada edaspidi olemasolevaid potentsiaali omavaid tööstus- ja 
logistikapiirkondi, mis on varustatud juurdepääsuteedega ja paiknevad 
transiitkoridoride ja sadamate läheduses. Selline lähenemine koondab 
potentsiaalsed saasteallikad ühte kohta. Ühelt poolt on selline koondumine 
positiivne, seda juhul, kui teostatakse seiret ja järgitakse, et kaasnevad häiringud 
ei ületa kehtivaid normatiive. Teisalt võib koondamisega hõlpsamalt tekkida 
olukord, kus häiringud osutuvad märkimisväärseteks. Koondamine võimaldab 
vajadusel rakendada leevendavaid meetmeid kompleksemalt ja vältida 
tootmisalade arendamist tundlike objektide läheduses. Tootmis-, sh 
logistikaalade arendamise põhimõte näeb ette nende kavandamist magistraalide 
äärde ja logistiliselt omaette juurdepääsu omavate suuremate tööstusalade 
juurde. Eraldi ettevõtluspiirkondade määramine maakonnaplaneeringutega peab 
andma olulise signaali kohalikule tasandile, et antud aladele ja nende vahetusse 
lähedusse elamualasid ja sotsiaalseid tundlikke objekte kavandada ei ole 
mõistlik.  

Maakonnaplaneeringu lahendusse on otstarbekas ettevõtlusalade kavandamise 
põhimõtete juurde lisada välisõhukvaliteedi osas leevendavate  meetmetena 
järgmised põhimõtted: 

1. Vältida tuleb välisõhu saastetasemete tõusu, seetõttu tuleb jälgida 
uusettevõtluse tehnoloogilist taset ning vastavust nõuetele. Juhul, kui 
tegemist on välisõhu saastetasemeid negatiivselt mõjutava 
uusettevõtlusega, kuid kaasnevad ka olulised positiivsed mõjud (nt 
arvukalt töökohti) tuleb igakordselt hinnata kaasnevaid mõjusid 
keskkonnatervisele, pöörates eritähelepanu kumulatiivsetele mõjudele. 

2. Nii olemasolevatel kui ka uutel välisõhu kvaliteeti mõjutavatel sh 
lõhnahäiringuid põhjustavatel ettevõtlusaladel tuleb igati soosida 
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asjakohaste seadmete ja alternatiivsete meetmete kasutuselevõttu 
heitkoguste vähendamiseks. 

Liiklusest42 pärinevate heitgaaside hulk on kõige suurem, eelkõige Haapsalu 
linnastus. Kuigi autode hulk on viimase kümne aasta jooksul oluliselt kasvanud, 
näitavad Eestis läbi viidud seiretööd, et lämmastikdioksiidi ja vääveldioksiidi 
ühendite osakaal välisõhus on vähenemas. See tuleneb peamiselt sõiduautode 
kütuste kvaliteedi paranemisest.  Langustrendi näitavad ka peente osakeste 
tasemed, kuid nende kõrged kontsentratsioonid on jätkuvalt peamiseks 
lokaalseks probleemiks linnavälisõhus.43 Maakonnaplaneeringu eesmärk 
asustuse suunamisel on läbi asustuse tihendamise ja keskustevõrgu määramise 
paremate tingimuste loomine keskkonnasäästlikumate liikumisviiside 
kasutamiseks. Kompaktne asustus aitab vähendada sundliikumisi. Eesti 
keskkonnastrateegia aastani 2030 järgi tuleb elukeskkonna parandamiseks 
arendada välja keskkonnasõbralik ja mugav ühistranspordisüsteem, luues 
sellega mugavamaid alternatiive auto kasutamisele. Samuti peab strateegia 
oluliseks suunata asustuse ja ettevõtluspiirkondade arengut selliselt, et väheneks 
sundliikumine ning maanteeveod. Planeeringulahendus soosib autoliiklusele 
alternatiivsete liikumisviiside arengut, kavandades kergliiklusteede võrgustiku 
edasiarendusi ja andes arengusuunad ühistranspordile. Selleks, et tagada 
liikumiste sujuvus, suurendada ohutust, säästa ressursse ja luua parem 
elukeskkond, planeeritakse nii asustust kui ka liikumiskeskkonda vastavalt 
säästva liikuvuse põhimõtetele. Kuigi mõiste "säästev liikuvus" võib viidata 
eelkõige keskkonna- ja ressursisäästule, on selle peamine eesmärk inimesele 
suunatud elukeskkonna loomine. 44 45  

Planeeringulahenduse järgi ei kavandata maakonda uusi lokaalseid 
saasteallikaid. Asustuse koondamine tõstab kohalike soojatarbijate hulka ning 
toob kaasa võimaluse uute või olemasolevate kaugküttepiirkondade 
kavandamiseks või laiendamiseks.  Kohalikud katlamajad maakonna suuremates 
asulates töötavad valdavalt põlevkiviõli, hakkepuidu, turba või biomassi baasil. 
Lähtuvalt Lääne maakonna kohalikest ressurssidest tuleks 
maakonnaplaneeringus rõhutada kohaliku rohtse biomassi  tähtsust kütusena. 
Kohalikes katlamajades tuleb tähelepanu pöörata ennekõike tahkete osakeste 
vähendamisele.  

Lääne maakond kuulub radooniohutute piirkondade hulka. Radoon on 
keskkonnas esinev loodusliku päritoluga radioaktiivne gaas. Radoon võib 
radioaktiivse lagunemise käigus jõuda maapinnale, põhjavette või 
siseruumidesse. Maakonna ulatuses on vastavalt esialgse radooniriski kaardile 
levinud madala ja normaalse radooniriskiga alad, kus lokaalselt võib kohati 
esineda kõrge või madala radoonisisaldusega pinnaseid.46 Madala 
radoonisisaldusega alad paiknevad ulatuslikumalt maakonna põhjaosas. 
Maakonna keskkosas on levinud savikad setted, mida loetakse endamasti 

                                            
42

 Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete summaarsete 
heitkoguste vähendamise riiklik programm.  
43

 Keskkonna ülevaade 2013. Välisõhk. Ülevaade. Keskkonnaagentuur, Tallinn 2014.  Keskkonna 
ülevaade 2013. Välisõhk. Ülevaade. Keskkonnaagentuur, Tallinn 2014. 
44

 Transpordi arengukava 2014-2020. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, 2013.  
45

 Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030.  
46

 Esialgne Eesti radooniriski levilate kaart: http://www.envir.ee/sites/default/files/radoonikaart.pdf 
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normaalse radooniriskiga aladeks. Radooniriski levialaga tuleb arvestada 
üldplaneeringutes maakasutustingimuste seadmisel. Norme ületavast radoonist 
saadav kiirgusdoos võib olla vähitekitajaks, mistõttu tuleb vältida radooni 
sattumist hoonetesse. Selleks tuleb hoonete projekteerimisel ja ehitamisel järgida 
Kiirguskeskuse poolt väljaantud soovitusi radooniohutu hoone kavandamiseks ja 
kehtivaid standardeid47. 

Kokkuvõte 

Maakonnaplaneering ei kavanda objekte või tegevusi, mille elluviimisel võiks 
eeldatavasti kaasneda oluline mõju  välisõhu kvaliteedile. Asustuse koondamine 
ja keskuste sotsiaalmajandusliku keskkonna tugevdamine soodustab 
sundliikumiste vähenemist. Eelkõige ilmnevad positiivsed mõjud läbi autoliikluse 
vähendamiseks eelduste loomise (kergliiklusteed ja ühistransport) ning 
kodulähedase teenusbaasi tagamise. Ettevõtlusalade arendamist juba 
olemasolevates ettevõtluspiirkondades ja linnalise asustuse aladel võib 
transpordivoogude ja taristu olemasolu kontekstis pidada otstarbekaks suunaks. 
Linnakeskkond eeldab enam kombineeritud strateegiat, mis hõlmaks nii 
maakasutuse planeerimist, tõhusaid avalikke transporditeenuseid ja 
keskkonnasäästlike liikumisviiside rakendamist. 

5.2.3 Müra ja vibratsioon 

Olemasoleva olukorra ülevaade 

Eestis on keskkonnamüra normväärtused kehtestatud sotsiaalministri 4. märtsi 
2002. a määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 
ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“. Määrus 
defineerib müra kui igasuguse inimest häiriva või tema tervist ja heaolu 
kahjustava heli. Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja asulate planeerimisel ja 
ehitusprojektide koostamisel.  
 
Vastavalt eelpool nimetatud määrusele jaotatakse hoonestatud või hoonestamata 
alad: 

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

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

 III kategooria - segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, 
teenindus- ja tootmisettevõtted); 

 IV kategooria - tööstusala. 
 

                                            
47

Standard EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“.: 

http://www.keskkonnaamet.ee/public/kiirgus/Radooniohuarvestamineehitusplaneeringutesningolemasolev
ateshoonetes.pdf  
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Hajaasustusalal uute elamumaade planeerimisel on reeglina asjakohane II 
kategooria (laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused, 
elamualad, puhkealad ja pargid linnades ning asulates) nõuete rakendamine.  

Tiheasustusega multifunktsionaalsetes piirkondades tuleb reeglina müra 
normväärtuste rakendamisel lähtuda III kategooria ehk segaala (elamud ja 
ühiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja tootmisettevõtted) nõuetest.  

Eraldi normatiivid on kehtestatud liiklus- ja tööstusmürale (vt. Lisa 2 tabelid). 
Tööstusmüra normid on üldjuhul rangemad kui vastavad liiklusmüra 
normväärtused, kuna tehnoseadmete müra spektraalseid omadusi (näiteks 
võimalik tonaalne ja/või ebaühtlase tekkega müra) peetakse mõnevõrra 
häirivamaks kui tavapärast sõiduvahendite müraspektrit.  

Potentsiaalselt müra tekitavaid tegevusi ning müra tekitavaid objekte käsitletakse 
müraallikate tüübi põhiselt, müraallikad on üldjoontes jaotatavad kahte 
kategooriasse (sarnaselt normväärtuste klassifitseerimisele):  

1. Liiklusmüra sh:  

 maanteed ja tänavad,  

 raudteed, 

 lennuväljad. 

2. Tööstusmüra sh: 

 tootmisalad,  

 sadamad,  

 kaevandused,  

 elektrituulikud, 

 joonobjektid (elektriliinid, gaasitrassid). 
 

Maakonnaplaneeringu strateegilist üldistusastet arvestades ei lähtuta mõjude 
hindamisel mürataseme normidest, vaid antakse üldised põhimõtted madalama 
tasandi planeeringutes normtasemetega arvestamiseks. 

Lääne maakonna olulisimaks elukvaliteeti mõjutavaks müraallikaks nii 
hetketingimustes kui ka tulevikus on maanteede autoliiklus. Raudteeliiklust hetkel 
ei toimu, samuti ei asu maakonnas suuri ning mürarikkaid lennuvälju. 
Tööstusmüra (sh kaevanduste ja elektrituulikute müra) ning sadamate müra on 
teatud piirkondades olulisim lokaalne müraallikas. Ülejäänud müraallikad ei oma 
üldises mürafoonis suurt tähtsust. 

Mõjude hindamine 

Autoliikluse kui peamise müraprobleemide põhjustaja osas võib lähitulevikus 
ilmselt ette näha mõningast liikluskoormuste suurenemist, mis suurendab 
liiklusmüra poolt tekitatavat häiringut ja müraga kokku puutuvate inimeste hulka. 
Tõenäoliselt jääb põhimaanteede lähima paarikümne aasta liikluskoormuste kasv 
suurusjärku kuni 50% võrreldes praeguse tasemega (1,5 kordne tõus), 
erandjuhtudel võib teatud teede kasv olla kuni 2 korda (nt teatud 
turismipiirkonnas). Arvestades Lääne maakonna rahvastiku vähenemist, ei ole 
sedavõrd suur kasv siiski realistlik. Mõnekümneprotsendiline liikluskoormuste 
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tõus ei ole reeglina mürafoonis märgatav, märkimisäärseks ekvivalentmüra 
tõusuks (nt ca 3 dB võrra) läheb tarvis liikluskoormuste kahekordistumist. Küll 
aga on mürahäiring oluline uute teede rajamisel piirkondades, kus seni 
liiklusmüra kui häiring puudus. 

 Uute maanteelõikude (sh kogujateed) kavandamisel ning maanteede 

rekonstrueerimisel tuleb pöörata tähelepanu mürahäiringu vähendamisele 

ning vajadusel leevendusmeetmete väljatöötamisele; 

 Vältida tuleb võimalusel elamuarendust maantee lähiümbruses, I-III klassi 

maantee kaitsevööndisse elamumaade kavandamisel tuleb hinnata 

mürakaitsemeetmete vajadust olenevalt teelõigu olemasolevast ja 

perspektiivsest liiklussagedusest, sõidukiirusest ning raskeliikluse 

osakaalust.  

Raudteeliikluse prognoose ei ole pika perioodi kohta võimalik koostada, kuna 
lisaks kohalikele arengutele (maakasutuse intensiivistumine, elamute või 
ärikeskuste rajamine, kaevanduste avamine) tuleb arvestada ka regionaalpoliitilisi 
mõjusid (kaubaveo puhul ka geopoliitilisi aspekte), mida on keeruline 
prognoosida. Raudteeliikluse taastamisel või uute raudteega seotud 
infrastruktuuriobjektide rajamisel tuleb täpsemalt hinnata raudteeliiklusega 
kaasnevaid mõjusid. Käesoleva maakonnaplaneeringu koostamise ajal on Lääne 
maakonnas koostamisel teemaplaneering: „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla 
raudteetrassi koridori asukoha määramine“ koos keskkonnamõju strateegilise 
hindamisega. 

Tööstusmüra osas tuleb lähtuda eelkõige sellest, et uute tööstusettevõtete, 
elektrituulikute ja kaevanduste rajamisel või olemasoleva tööstustegevuse 
laiendamisel ei põhjustataks ülenormatiivset mürataset naaberaladel.  

Maakonnaplaneeringus on käsitletud järgmisi asjakohaseid põhimõtteid 
mürahäiringute leevendamiseks: 

 Maakonnaplaneering näeb eelisarendavate suuremahuliste 
ettevõtluspiirkondadena eelkõige planeeringulahenduse järgseid linnalise 
asustusega alasid ja olemasolevaid ettevõtluspiirkondi; 

 Elupiirkondade läheduses arendada kaubandusliku ja teenindusliku 
iseloomuga ettevõtlust, millega ei kaasne häirivat mõju ümbritsevale 
tundlikule elukeskkonnale; 

 Rasketööstusettevõtete (sh kaevanduste) ja olulise ruumilise mõjuga 
objektide asukoha valikul tuleb järgida ohutuid kaugusi elamu- ja 
puhkealade suhtes ning rakendada negatiivseid mõjusid leevendavaid 
meetmeid (nt puhvertsoonid); 

 Suuremate ettevõtlusalade või võimaliku negatiivse mõjuga 
tootmishoonete arendamisel elamu- ja puhkealade ning ühiskondlike 
hoonete lähedusse tuleb need omavahel eraldada kõrghaljastatud 
puhveraladega ja rakendada vajadusel võimalikke negatiivseid mõjusid 
leevendavaid meetmeid; 

 Elektrituulikute rajamist reguleerib teemaplaneering „Tuuleenergeetika“ 
(kehtestatud 31.12.2013. a maavanema korraldusega nr 243), mis viiakse 
maakonnaplaneeringusse sisse muutmata kujul. Antud teemaplaneeringus 
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on põhjalikult käsitletud tuuleenergeetika vajadusi ja võimalusi Lääne 
maakonnas sh, hinnatud võimalikke müraaspekte, koostatav 
maakonnaplaneering ei näe ette uusi perspektiivseid tuuleenergeetika 
alasid Lääne maakonnas; 

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

Vibratsioon 

Maapinna kaudu leviva (pinnase)vibratsiooni hindamisel lähtutakse tavapäraselt 
Sotsiaalministri 17.05.2002.a. määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused 
elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid” 
kehtestatud nõuetest, mis peavad silmas eelkõige inimeste ja eluhoonete kaitset. 
Uutele projekteeritavatele hoonetele (elamute, ühiselamute ja 
hoolekandeasutuste, koolieelsete lasteasutuste elu-, rühma- ja magamistoad) 
kehtestatud vibrokiirenduse piirväärtused on 79 dB päeval ja 76 dB öösel. 

Arvestades tootmisobjektide paiknemist ei ole normaalrežiimil töötavatest 
tootmisettevõtetest ja muudest tööstusalal asuvatest objektidest lähtuv 
vibratsioon (maapinna võnked) reeglina norme ületav ega ohtlik inimestele või 
naaberhoonete seisukorrale. Teoreetiliselt on vibratsioon, mis tööstusala 
territooriumilt välja võib ulatuda, seotud raskeveokite liiklusega.   

Kui vibratsiooni tekitav tööstusobjekt või masin/seade ei asu just vahetult 
eluhoone kõrval ei ole reaalne, et tööstushoonetest väljapoole ulatuv vibratsioon 
võiks levida lähimate tundlike elamualadeni. Tavapärase tööstushoonete 
ekspluateerimise korral ei kujune väljaspool hoonestust maapinna kaudu levivat 
vibratsiooni taset, mis mõjutaks elanike heaolu või naaberhoonete seisundit.  

Vibratsiooni levik tehnoruumidest väljapoole on üldjuhul takistatud juba praktilistel 
põhjustel, näiteks seetõttu, et ruumid ise peavad olema piisavalt massiivsete 
konstruktsioonidega, takistamaks vibratsiooni võimalikku kahjulikku toimet 
tööstushoonele ja teistele seadmetele. Need tingimused tuleb tagada tavapäraste 
tehnoloogiliste lahendustega. 

Kaevetööde käigus teostavate lõhkamistega võib kaasneda märkimisväärne 
seismiline vibratsioon ehk  maavõnked, mis võivad teoreetiliselt põhjustada 
kahjustusi hoonetes (nt. praod). Maapinna kaudu hoonetele leviva ohutu 
vibratsiooni tase on määratud ohutu laengu suurusega lõhketööde projektis. Mõju 
peab kõigi lõhkamistööde korral jääma lubatu piiridesse ehk korrektse lõhketööde 
projekti ning tööde teostamise korral hoonetele kahjustusi eeldatavalt ei kaasne. 

Raudteeliinide läheduses võib maapinna kaudu leviv vibratsioon olla tajutav, kuid 
juhul kui tegemist ei ole vahetult raudtee ääres (vähem kui paarkümmend 
meetrit) asuvate hoonetega, on üldjuhul tegemist vähem olulise probleemiga kui 
seda on mürahäiring. 

Märkimisväärselt suurendab vibratsiooni teket rongi mass. Juhul kui rööpa pind 
on ebatasane, rattad ebaühtlased, vedrustus on liialt jäik või geoloogilised 
tingimused soodustavad levikut, võivad tekkivad vibratsioonitasemed olla 
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tajutavad ka raudtee lähiümbrusest kaugemal, kuid võimalikud piirväärtust 
ületavad piirkonnad jäävad siiski raudtee lähiümbrusesse.  

Autoliiklusega kaasnev vibratsioon on reeglina vähem aktuaalne teema, kui 
samast teest lähtuv müra. Heas seisukorras teede korral ei ole põhjust eeldada 
liiklusest tingitud vibratsiooni tasemeid, mis küündiks eluhoonete piirväärtuste 
lähedale või võiks põhjustada kahjustusi olemasolevatele hoonetele. Halvas 
seisus (auklik või vajunud teepind) teede läheduses võib raskeveokite 
möödasõidu korral maapinna kaudu leviv vibratsioon olla tajutav ka juhul, kui 
vibratsiooni väärtused on madalamad kui vastav piirväärtus.  

Vibratsioonimõjude vältimiseks on oluline eelkõige teede korrashoid ning 
raskeveokitele kiiruspiirangute, kindlate liikumiskoridoride ning 
liiklemiskellaaegade määramine, mida üldjoontes rakendatakse (vähemalt 
osaliselt) juba käesoleval ajal.  

Kokkuvõte 

Kokkuvõttes on maakonnaplaneering suunatud eelkõige uute müra ja vibratsiooni 
konfliktalade tekke vältimisele ning transpordimõjude piiramisele. Tootmistegevus 
suunatakse tundlikest aladest eemale ning rasketööstust arendatakse eelkõige 
olemasolevates tootmispiirkondades ja suuremate teede ääres, mis võimaldab 
transpordivood suunata otse maanteele müra- ja saastetundlike alasid läbimata.  

 

5.2.4 Kliimamuutused 
 
Olemasoleva olukorra ülevaade 

Kliimamuutusi tõlgendatakse kui pikaajaliselt ilmnevaid muutusi ilmastikuoludes, 
mida tingib kasvuhooneefektist põhjustatud globaalne kliimasoojenemine.48 
Kliimamuutustena  käsitletakse eelkõige nii maismaa kui mere temperatuuri ja 
maailmamere taseme tõusu ning muutusi sademete hulgas ja jaotuses. 
Muutused kliimas avalduvad äärmuslike ilmastikunähtuste nagu üleujutuste ja 
põudade sagenemise ja intensiivistumisega. Temperatuuride tõus mõjutab 
ökosüsteeme, toob kaasa osade liikide ja elupaikade hävimise ning suunab liikide 
levikut põhja suunas. Üleujutus on looduslik nähtus, mille vältimine ei ole 
tihtipeale võimalik. Üleujutusega kaasneb inimese tervisele, varale, keskkonnale, 
kultuuripärandile ja majandustegevusele võimalikke kahjusid.  

Seni on Eestis pööratud rohkem tähelepanu kliimamuutuste leevendamisele, kuid 
vähem on tegeldud kliimamuutuste mõjuga kohanemisega st vältimatute 
tagajärgedega. Seetõttu puuduvad paljudes valdkondades kliimamuutuste 
konkreetse mõju analüüsid. Vabariigi Valitsus on koostamas „Kliimamuutuste 
mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030“49, mille vajadus tuleneb Euroopa 

                                            
48

 Teaduskirjanduses võib kliimamuutus tähistada igasugust pika aja jooksul ilmnevat muutust 
ilmastikuolude statistilistes näitajates. 
49

Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030 eelnõu 
ettepanek“https://valitsus.ee/sites/default/files/content-

https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/kliimamuutustega_mojuga_kohanemise_arengukava_aastani_2030_koostamise_ettepanek.pdf
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Liidu kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegiast50. Arengukava koostatakse 
aastateks 2017–2030, visiooniga aastani 2050 ja 2100. Arengukava strateegiline 
eesmärk on tagada Eesti riigi valmisolek ja võimekus kliimamuutuste mõjudega 
kohanemiseks. 

Eestis, sh Lääne maakonnas võib täheldada kõige sagedamini järgmisi 
kliimamuutustega seonduvaid nähtusi51:   

 lume- ja jäävabad, oluliselt soojemad talved (talvine keskmine 
temperatuur ca 0°); 

 sadamete hulga kasv (Eestis hinnanguliselt  aasta keskmisena ca 
20% rohkem); 

 muutused looduslikes kooslustes (külmalembeliste liikide kadu, 
külmapelglike liikide levik); 

 merevee taseme tõus ja rannikuerosiooni oht(vt Joonis 13); 

 tormide sagenemine; 

 üleujutuste sagenemine; 

 pikenevad ja sagenevad kuumalained, mida võimendavad linnades 
paiknevad kuumasaared. 

Kliimamuutustega kohanemine eeldab nii riigilt ja kohalikelt omavalitsustelt 
kliimamuutuste teadvustamist ja vastavate meetmete rakendamist. 
Ekstreemsetele ilmastikuoludele valmisolekuks tuleb hinnata, millised on 
võimalikud üleujutatavad alad ja kuidas tagada sademetega toimetulek 
omavalitsuse veesüsteemidele ja võimalused tormikahjustuste likvideerimiseks. 
Oluline on esmalt teadvustada kliimamuutustega kaasnevaid probleeme ning 
seejärel leida piirkonniti parimad leevendusmeetmed ja kohanemisvõimalused.  

Kliimamuutustega kohanemiseks on riiklikul tasandil aktiivselt tegeldud 
hädaolukordadeks valmisoleku tagamise ja kriisireguleerimisega. 
Siseministeeriumi kodulehel on kättesaadavad hädaolukordade lahendamise 
plaanid52. Kohanemismeetmete rakendamisel on Eestis senini olnud kõige 
aktiivsemad just need sihtgrupid ja valdkonnad, mis on ilmastikuoludest kõige 
enam mõjutatavad. Lääne maakonda tabanud üleujutused pärast 2005. aasta 
jaanuari tormi sundisid mõjutatud alade omavalitsusi vastu võtma tegevuskavasid 
ekstreemsete ilmastikuolude tagajärgedega tegelemiseks. Antud juhul on 
tegemist ennekõike kriisireguleerimise tasandil tegutsemisega, kuid veetaseme 
võimaliku tõusu ja tormikahjude mõjude vähendamise või ennetamisega on 
süsteemselt ja eesmärgipäraselt tegeldud siiski oluliselt vähem.  

Üheks kliimamuutustega kohanemise võimaluseks on nendega arvestamine läbi 
planeeringute koostamise ja maakasutuse suunamise. Olulised mõjuvaldkonnad 

                                                                                                                                  
editors/arengukavad/kliimamuutustega_mojuga_kohanemise_arengukava_aastani_2030_koosta
mise_ettepanek.pdf viimati vaadatud 28.02.2015 
50

 http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/com_2013_216_en.pdf 
51

 Kliimamuutuste mõju Eestis. Teekaart riikliku kliimamuutuste mõjuga kohanemise strateegia 
koostamiseks.  
52

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/Kriisireguleerimine/tormist_pohjustatud_hada
olukorra_lp.pdf; 
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/Kriisireguleerimine/uleujutusest_pohjustatud_h
adaolukorra_lp.pdf 

https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/kliimamuutustega_mojuga_kohanemise_arengukava_aastani_2030_koostamise_ettepanek.pdf
https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/kliimamuutustega_mojuga_kohanemise_arengukava_aastani_2030_koostamise_ettepanek.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/Kriisireguleerimine/tormist_pohjustatud_hadaolukorra_lp.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/Kriisireguleerimine/tormist_pohjustatud_hadaolukorra_lp.pdf
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kliimamuutustega kohanemisel on sealjuures looduskeskkond (bioloogiline 
mitmekesisus), rannikualade maakasutus ja teiste  üleujutusohuga/pinnaseriskiga 
alade kasutus, taristu ja ehitised (sh tehnilised tugisüsteemid, ehitised, transport), 
energeetika ja energiavarustatus, biomajandus (põllumajandus, metsandus, 
kalandus, ulukid ja jahindus, turism, turbatootmine), inimese tervis ja 
päästevõimekus.53 

Mõjude hindamine 

Lääne maakonnas on kliimamuutuste osas haavatavamad piirkonnad 
tiheasustatud rannikualad. Peamised kliimamuutustega kaasnevad ohud on 
sealjuures rannikumere suurenenud vooluhulgast tulenev veetaseme tõus ja 
ekstreemsed sademed, mis toovad kaasa sagedasemad ja suuremad 
üleujutused. Seoses üleujutuste direktiivi 2007/60/EÜ rakendamisega on Eestis 
kinnitatud keskkonnaministri 17. jaanuari 2012. a käskkirjaga nr 20 
üleujutusohuga seotud riskipiirkonda. Lääne maakonnas käsitletakse 
üleujutusohuga riskipiirkonnana Haapsalu linna, Paralepa ja Uuemõisa küla 
Ridala vallas ja Virtsu alevikku Hanila vallas. Kliimamuutuste võimalikke mõjusid 
üleujutuste esinemisele tuleb korrapäraselt üleujutusriskide maandamiskavades 
üle hinnata ja vajadusel täiendada.54 Inimtegevusel (nagu asustuse ja 
majandustegevuse kasv lammidel ning vee loodusliku kinnipidamise vähenemine 
maakasutuse tõttu) on suur mõju üleujutuste tõenäosuse ja sellega kaasnevate 
negatiivsete mõjude ulatusele. Oluline on randade seiremetoodikate ja – 
süsteemide arendamine, et vältida või leida võimalikult vara leevendavaid 
meetmeid üleujutusohuga kaasnevate negatiivsete mõjude vähendamiseks.55 
Maakonnaplaneeringus on arvestatud eelpool nimetatud üleujutusohuga 
riskipiirkondade paiknemisega. Antud aladele ei kavandata uusi tiheasustusalasid 
ning olemasolevatel asustusaladel arvestatakse edaspidi ehitustingimuste 
seadmisel võimaliku üleujutusohuriskiga. Selleks on maakonnaplaneering välja 
toonud vajaduse  ehitustegevusele eelnevalt läbi viia planeerimis- ja 
projekteerimisetappides vajalikud uuringud ning meetmete väljatöötamise, et 
tagada nii ehitise püsivus kui ka looduslike protsesside jätkumine. 
Maakonnaplaneeringusse on mõistlik lisada, et üleujutuse riskipiirkondades tuleb 
täiendavalt parandada sademevee ära juhtimise tingimusi, et leevendada 
üleujutuste mõju ning vältida reostusohtlike ettevõtete kavandamist 
üleujutusohuga aladele. 

Kokkuvõte 

Maakonnaplaneering aitab positiivselt kaasa strateegilisema lähenemisviisi välja 
töötamiseks kliimamuutustega kohanemiseks, et määratleda riiklikud ja kohaliku 
tasandi tegevused vältimatute kliimamuutuste tagajärgedega hakkama 
saamiseks. Oluline on kliimamuutustega kohanemise tegevuskavade 
rakendamine kohaliku tasandi planeeringutes erinevate sektorite kaupa, hinnates 
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 Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030 eelnõu 
ettepanek“https://valitsus.ee/sites/default/files/content-
editors/arengukavad/kliimamuutustega_mojuga_kohanemise_arengukava_aastani_2030_koosta
mise_ettepanek.pdf viimati vaadatud 28.02.2015 
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nende omavahelist mõju ja viia läbi alusuuringuid kohanemismeetmete 
määratlemiseks.   

5.3 Sotsiaalse ja majandusliku keskkonna kvaliteet ja mõju varale 

5.3.1 Asustuse suunamine, liikuvus, teenuste ja töökohtade 
kättesaadavus 

Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Lääne maakonnale on iseloomulik madal asustustihedus ja asustuse 
koondumine Haapsalu lähiregiooni ning maakonda läbivate põhimaanteede 
äärde. Nii maakonna regionaalsed keskused Haapsalu linnastu ja Lihula kui 
suuremad alevikud Taebla, Risti, Virtsu, Palivere paiknevad vahetult 
maanteekoridoride ääres ja omavad seeläbi ka paremaid eeldusi igapäeva eluks 
vajalike funktsioonide (sh teenuste ja töökohtade) ülalpidamiseks ja seeläbi 
sundliikumise vähendamiseks. Geograafiline eripära ja looduskaitsealade suur 
osakaal ei soodusta maakonna põhjaosas ja Matsalu lahe piirkonnas nii tiheda 
asustuse tekkimist. Looduslik eripära ja merelähedus muudavad aga Lääne 
maakonna rannikupiirkonna atraktiivseks elukohaks ja puhkealaks. Teenuste ja 
töökohtade kättesaadavus on Lääne maakonnas parem seal, kuhu on 
koondunud suurem hulk rahvastikust ja kiiremad ühendused maakonna 
suuremate keskustega. Rahvastiku vähenemine ja kohanemine suurema 
mobiilsusega seab raskemasse olukorda need piirkonnad, mis on oma asukohast 
tulenevalt jäävad äärelistele aladele.  

Mõjude analüüs 

Asustuse suunamise põhimõtted maakonnaplaneeringus lähtuvad erinevatest 
kõrgemal seisvatest üleriigilistest arengudokumentidest ja suunistest,56 mis 
arvestavad pikaajalisi rahvastikuprognoose ja trende asustuse arengus. 
Tulenevalt üleriigilisest planeeringust on maakonnaplaneeringu üks peamisi 
eesmärke asustuse koondamine, et tagada igapäevaeluks vajalike funktsioonide 
tõhusam kättesaadavus maakonna erinevates piirkondades ja parem võimekus 
nende pikaajaliseks ülalpidamiseks, parandades seeläbi elutingimusi ka 
hajaasustuses. Maakonnaplaneeringuga on asustuse suunamisel kasutusele 
võetud uus termin linnalise asustusega alad. Linnalise asustusega aladeks on 
määratud olemasolevad kompaktse asustusega alad, mida edaspidi arendatakse 
polüfunktsionaalete keskustena. Polüfunktsionaalsus aitab täita üheaegselt 
elanikele nii majanduslikke, sotsiaalseid, ökoloogilisi ja kultuurilisi vajadusi. 
Teisalt on maakonnaplaneeringuga lähenetud asustuse suunamisele läbi 
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 sh Üleriigiline planeering 
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keskuste võrgu, mis võimaldab läbimõeldult suunata teenuste ja töökohtade 
ruumilist paiknemist maakonnas.  

Rahandusministeeriumi poolt maakonnaplaneeringute koostamiseks tellitud 
sisend „Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse 
tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes“ on analüüsinud 
Lääne maakonna olemasolevaid tihedamaid asustusalasid ja nende võimekust 
toimida teenuskeskustena. Metoodiliselt on antud uuring aluseks kõikidele 
koostatavatele maakonnaplaneeringutele sh Lääne maakonnaplaneeringule. 
Sealjuures on maakonnaplaneering arvestanud uuringuga välja toodud keskuste 
elujõulisust ettevõtluskeskkonna kujundamisel, mis looks teenuste säilitamise 
kõrval eeldused ka töökohtade tekkeks. Keskuste tasandite määramisel on 
arvestatud keskuste omavahelise paiknemisega üksteise suhtes ja piirkondlike 
eripäradega.  

Maakonnaplaneeringu lähenemine läbi linnalise asustusega alade ja keskuste 
võrgu aitab kokku koondada majandusliku ja sotsiaalse keskkonna arendamiseks 
vajalikke eeldusi, et vähendada inimeste sundliikumisi ja tõsta asustusalade 
ruumilist kvaliteeti. Lähtudes maakonnaplaneeringu lahendusest, kujunevad 
edaspidi väljaspool Haapsalu linnastut (Haapsalu linnastu, Lihula) suuremateks 
polüfunktsionaalseteks keskusteks Taebla, Palivere, Risti, Kullamaa ja Virtsu ja 
väiksemateks Martna, Nõva, Pürksi, Panga, Linnamäe, Kõmsi. Mitmete 
nimetatud asulate puhul on tegemist endiste majandikeskustega ja 
tööstusalevikega, mis kujunesid Nõukogude perioodil läbi suurmajandite kokku 
liitmise ja asustuse kontsentreerimisele suunatud ehituspoliitika.57 1970ndatel oli 
suurem osa maaelanikest koondunud majandikeskustesse, kus olid kohapeal 
tagatud igapäevaeluks vajalikud teenused ja töökohad. 1990ndatel vähenes 
Lääne majandusruumi mõjutuste tugevnemisega ning poliitilise ja majandusliku 
(rahareform) iseseisvumisega järsult tööhõive põllumajandus- ja tööstussektoris 
(maaline tööhõive kahanes 140 000-lt 30 000-le ehk ligi 80%). See tõi kaasa 
majandikeskuste kiire nõrgenemise, mida ennekõike põhjustas töökohtade 
kadumine ja linnastumise kasvu hoogustumine. Samuti tõi asustuse arengus 
olulisi muutusi kaasa autostumise kasv ja ühistranspordi nõrgenemine. Selle 
kõige tulemusel on täna endised majandikeskused kaotanud olulise osa oma 
aktiivsest elukeskkonnast ja ruumilisest kvaliteedist. Töökohtade kadumine 
piirkonnas vähendab elanike seotust kohalike funktsioonidega, kuna igapäevane 
pendelränne soodustab ka regulaarsete teenuste (kool, kaubanduskeskused, 
postkontor, apteek, spordiklubid jms.) tarbimist kodukohast eemal töökoha 
läheduses. Teenuste ruumilist tarbimiskäitumist saab vaadelda ka nende 
kvaliteedi järgi. Üldjuhul teenused, mille kvaliteet on piirkonniti võrdne (nagu 
söögi ja esmatarvete pood, apteek, postkontor), tarbitakse läheduse põhimõttel. 
Kui sama teenuse kvaliteet ruumiliselt varieerub, siis lähtutakse atraktiivsuse 
põhimõttest ning ollakse valmis läbima selleks pikemaid vahemaid.58 Inimeste 
liikumisharjumused on võrreldes varasemaga muutunud tunduvalt mobiilsemaks, 
st igapäevaselt ollakse valmis läbima pikemaid vahemaid. Kui töökohad 
koonduvad suurematesse keskustesse, kus on võimalik tarbida ka 
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 J Jauhiainen , Linnageograafia,  
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kvaliteetsemaid teenuseid, väheneb igapäev pendeldavate inimeste seotus oma 
elukohaga. Selleks, et muuta inimeste ruumikäitumine lokaalsemaks st 
vahemaad lühemaks ja ajakulu väiksemaks, on vaja pöörata varasemast enam 
tähelepanu maakonnakeskusest eemal paiknevate keskuste elukeskkonna 
atraktiivsuse tõstmisele. Maakonnaplaneering lähtub sellest, et edaspidi tuleb 
enam tähelepanu pöörata olemasolevate hoonete ja infrastruktuuri, sh 
kasutustest väljalangenud maa-alade taakasutamisele ja korrastamisele. 

Elukeskkonna konkurentsivõimet aitab parandada: 

 Aktiivne ettevõtluskeskkond (ettevõtlusalade ja seda toetava 
tugisüsteemide arendamine) 

 Töökohtade kättesaadavus 

 Põhivajadustega seotud kvaliteetsete teenuse kättesaadavus 

 Ruumilise keskkonna kvaliteedi parandamine (olemasolevate hoonete,  
infrastruktuuri ja avaliku ruumi korrastamine, sh kasutustest väljalangenud 
maa-alade taakasutamisele). 

 Liikumisvajadustega arvestav ühistransport ja kergliiklusteede võrk.  

 Puhkealade kättesaadavus 

Lääne maakonna keskused on maakonnaplaneeringuga jaotatud hierarhiliselt 
suuruse ja funktsioonide järgi erinevateks tasanditeks (maakondlik, piirkondlik, 
kohalik, lähikeskus). Mida kõrgema tasandi keskus, seda mitmekülgsemaid ja 
kvaliteetsemaid teenuseid keskus peab suutma tagada ja seda kaugemalt (seda 
suurem tagamaa) on valmis inimesed keskusesse liikuma. Mida tugevam on 
keskus, seda paremad võimalused on keskuse tagamaa hajaasustuse 
elukeskkonna arenguks. Lääne maakonna suurim keskus on maakonnakeskus 
Haapsalu, mille tagamaa hõlmab kogu maakonda. Pärast Haapsalu linnastut on 
maakonna suuruselt järgmine keskus Lihula piirkondliku keskusena. Lihula 
tugevdamine on oluline maakonna lõunaosale kvaliteetse ja regionaalse 
teenusbaasi ja mitmekesise töökohtade valiku tagamiseks. Oluline kriteerium 
keskuste võrgu toimivuse hindamisel on nende omavahelised seosed. 
Ruumiliselt tuleb jälgida, et ühe tasandi keskused ei oleks koondatud maakonna 
ühte piirkonda, vaid erinevad tasandid paikneksid ideaalis omavahel  
vaheldumisi. See võimaldab madalama tasandi keskustel, kus teenuste ja 
töökohtade kättesaadavus on väiksem, toimida kõrgema tasandi keskusele 
tagamaana.   

Hinnates maakonnaplaneeringu lahenduse järgset keskuste ruumilist paiknemist 
Lääne maakonnas, eristub selgelt maakonna põhjaosa sh Vormsi saar, kus 
maakkonnaplaneeringuga ei ole määratud kohaliku keskuse tasandit sh linnalise 
asustusega alasid. Hullo, Pürksi ja Nõva on maakonna lõunaosa suurimad 
keskused, millel on oluline roll piirkonna elujõulisuse tagamisel. 
Maakonnaplaneering ei näe antud keskuste puhul piisavalt arengueeldusi, mis 
tagaksid piirkonnas soodsad tingimused suuremate ettevõtluspiirkondade 
tekkeks ning vajalikud ressursid füüsiliselt kättesaadavate kohapealsete 
põhiteenuste ülalpidamiseks. Põhja-Läänemaa eripära on nõrgem ruumiline 
eraldatus maakonnakeskusest. Saareline eraldatus (Vormsi saar, Põhja-
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Läänemaa) tingib vajaduse pöörata tähelepanu erivajadustele, mis tulenevad  
ebasoodsatest ühendusvõimalustest ja ligipääsust saarevälistele turgudele, 
teenustele ja töökohtadele ning tundlike loodusalade suur osakaal. Rõhutades 
veelkord maakonnaplaneeringu eesmärki säilitada elutingimused hajaasustuses, 
tuleb tasakaalustatud regionaalarengu tagamiseks leida võimalusi ka 
geograafiliselt ebasoodsates tingimustes paiknevate keskuste säilitamiseks. 
Pikaajaliselt rahvastikuprognoosid Lääne maakonna kohta näitavad juba täna, et 
kõige kiiremini kahaneb elanikkond Põhja-Läänemaal.59 Ühe võimaliku 
lahendusena näeb maakonnaplaneering ette vajadust Pürksi ja Haapsalu 
linnastu vahelise ühendustee järele.  

Polüfunktsionaalne keskus eeldab, et kohapealne ettevõtluskeskkond on piisavalt 
tugev, et ise luua ressursse sotsiaalsete hüvede (teenused, töökohad, kvaliteetne 
ruumiline keskkond, säästlikud liikumisvõimalused) tekkeks ning nende 
pikaajaliseks ülalpidamiseks. Geograafiliselt ebasoodsad ühendused 
keskuslinnadega ning suuremate maanteekoridoridega ei võimalda piirkonnas 
arendada suuremaid ettevõtlusalasid ega tagada piisavalt suurt kliendibaasi. 
Maakonnaplaneeringu lahenduses on Põhja-Läänemaad sh Vormsi saart 
käsitletud kohalikku eripära arvestades saarelise piirkonnana. Hullo, Pürksi ja 
Noarootsi on määratud saarelisteks keskusteks, mille piirkondlik eraldatus eeldab 
enam paindlikke lahendusi ja toetusmeetmeid kohapealsete teenuste ja 
töökohtade säilitamiseks ning ettevõtluskeskkonna arengu soodustamiseks. 
Positiivsena saab välja tuua, et maakonnaplaneering annab seeläbi hea aluse 
regionaalarengu suunamiseks, tähtsustades hoolimata ebasoodast asukohast ja 
madalast kliendibaasist vajadust leida meetmeid, sh regionaalpoliitilisi, piirkonnas 
elamisväärse elukeskkonna säilimiseks. Ennekõike tänu infotehnoloogia arengule 
on võimalik arendada lahendusi, mis aitavad asendada füüsilisi teenuseid 
kohapeal e-teenusega, soodustada kaugtöö võimalusi ja kasutada innovaatiliselt 
kohalikke ressursse ettevõtluskeskkonna arendamiseks sh energiasõltumatuse 
suurendamiseks. Samu mehhanisme tuleks rakendada ka maakonna teistes 
piirkondades, kus selleks vähese kliendibaasi tõttu vajadus ja juurdepääs lähima 
teenuseni ületab mõistliku ajakulu.  

Maakonnaplaneering on pööranud piisavalt tähelepanu maakonna siseselt 
liikumisvõimaluste parandamisele. Maakonnaplaneeringuga antavad suunised 
annavad aluse erinevate liikumisviiside koostoimimiseks ja kombineerimiseks 
(kergliiklusteed ühistranspordipeatustesse, pargi-ja-reisi parklad) ja loovad 
võimalused individuaalse autotranspordi vähendamiseks. Planeeringuga 
kavandatud liikuvuspõhimõtted aitavad omavahel ühendada maakonna erinevaid 
piirkondi selliselt, et paraneksid liikumisvõimalused ka maakonnakeskusest 
eemal erinevate keskuste vahel ja hajaasustusega. Haapsalu linnastusse on vaja 
häid otseühendusi, kuid paralleelselt tuleb tugevdada ka kohalike keskuste rolli 
ühistranspordisõlmena. Juhul, kui ühistranspordiühendused ei ole piisavad või 
nende ülalpidamine ei ole vähese nõudluse tõttu mõistlik, kuid vajadus ühenduste 
järele on olemas, näeb maakonnaplaneering vajadust rakendada varasemast 
enam nõudetranspordisüsteemi.60 Nõudluse langus nii inimeste harjumuste kui 
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ka väheneva rahvastiku tingimustes muudab teenuste ülalpidamise väiksemates 
keskustes majanduslikult keerukaks. Maakonna arengut toetab positiivselt ka 
maakonnaplaneeringus kajastatud Haapsalu-Riisipere-Tallinna raudteeühenduse 
vajadus vastavalt koostatavale teemaplaneeringule, mis loob kiired ühendused 
ennekõike raudteeäärsetele piirkondadele. Maakonnaplaneeringus on kajastatud 
Suure Väina püsiühenduse perspektiivsed trassikoridorid (kaks silla alternatiivset 
ja üks tunneli alternatiivne asukoht). Püsiühenduse alternatiivsete trassikoridoride 
reserveerimine maakonnaplaneeringuga aitab säilitada ühenduse realiseerimise 
võimalust tulevikuks. Positiivsena saab välja tuua maakonnaplaneeringuga 
seatud põhimõtted trassikoridoride aladel, millest lähtuvalt saab Virtsu alevikus 
püsiühenduse täpsema asukoha määramiseni jätkuda asustuse areng 
üldplaneeringu kohase maakasutuse järgi. 

Kokkuvõte 

Maakonnaplaneeringu lahenduse elluviimisel on positiivne mõju maakonna 
sotsiaalsele ja majanduslikule keskkonnale. Keskuste võrgu kavandamine aitab 
luua tingimusi, mis arvestavad kasvava vajadusega pöörata enam tähelepanu 
väljaspool Haapsalu linnastut elukeskkonna jätkusuutlikkuse suurendamisele. 
Asustuse koondamine keskustena aitab säilitada ja luua kompaktsele asustusele 
omaseid tingimusi igapäevaeluks vajalike funktsiooni tagamiseks, kvaliteetse 
ruumi ja taristu kavandamiseks, mis tõstavad kohaliku elukeskkonna atraktiivsust 
ja loovad seeläbi eeldused konkurentsivõimelisema ettevõtluskeskkonna tekkeks. 
Töökohtade ja teenuste koondamine keskustesse, mis kajastub 
maakonnaplaneeringu lahenduses, avaldab positiivset mõju elanikkonna 
sotsiaalsele heaolule. Keskustevõrgu põhine areng aitab kaasa sotsiaalsele 
tasakaalustatusele, võimaldades paremat teenusekvaliteeti ja tööhõivet ka 
äärealade elanikele ning erinevatele elanike gruppidele, sh haavatavatele eakate 
vanusgrupile. Maakonnaplaneeringul puudub võimalus tagada lahenduse järgselt 
teenuste olemasolu kavandatud keskustes, kuid on sellegipoolest oluline 
ruumiline alus edasiste regionaalarengut puudutavate teenuste tegemisel.  

Maakonnaplaneeringu lahendus peab oluliseks toimivate ühenduste tagamise 
kogu maakonnas sh vajadusel nõudetranspordi võimaluste arendamise keskuste 
ja hajaasustuse vahel, kus teenuste ja töökohtade hulk ei ole kohapeal piisav. 
Piirkondades, mis ei suuda tagada kõik teenuseid kohapeal, aga kus vajadus on 
selleks olemas, tuleb arendada paindlikke lahendusi teenuste kättesaadavuse 
parandamiseks. 

Maakonnaplaneeringu lahendus liikuvuse käsitluses arvestab erinevaid 
liikumisviise (autotransport, ühistransport, keskkonnasäästlikud liikumisviisid, 
veetransport) ja vajadusi. Maakonnaplaneeringuga antavad suunised annavad 
aluse erinevate liikumisviiside koostoimimiseks ja kombineerimiseks 
(kergliiklusteed ühistranspordipeatustesse, pargi-ja-reisi parklad) ja loovad 
võimalused individuaalse autotranspordi vähendamiseks. Erinevate 
transpordiliikide arendamine omab ka olulist pikaajalist positiivset sotsiaalset 
mõju – paranevad erinevate elanike gruppide, eriti haavatavamate elanikkonna 
rühmade (eakad, lapsed) liikumisvõimalused.  

                                                                                                                                  
otstarbekas, aga vajadus ühenduste järele on olemas. Nõudetransporti on võimalik siduda nii 
teenuste, töö, kooli kui ka lastehoiuga. 
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Kahanevate piirkondadega tegelemine eeldab teadlikku ja strateegilist lähenemist 

pikaajalise ruumilise planeerimise kavandamisel, mistõttu on 

maakonnaplaneering oluline sisend regionaalpoliitika elluviimisel. 

5.3.2 Puhkealade kättesaadavus 

Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Hästi säilinud looduslikud maastikud ja pikk liigendatud rannajoon loovad Lääne 

maakonnast heade puhke-eeldustega piirkonna. Puhke- ja rekreatsiooni 

võimalusi pakuvad muuhulgas pikad liivarannad (valdavalt maakonna 

lõunaosas), ulatuslikud soo- ja raba ning metsaalad, eripärane Matsalu 

rahvuspark ja väikesaared. Maakonnale iseloomulik suhteliselt hõre asustus on 

soodustanud mitmekülgse looduskeskkonna säilimist, mis võimaldab arendada ja 

mitmekesistada turismiteenuseid ja puhkealasid nii kohalikule kui 

rahvusvahelisele külastajale. Maakonna looduslike alade kasutamist puhke- ja 

rekreatsiooni eesmärgil mõjutab oluliselt kaitsealuste objektide suur osakaal, mis 

nii mõnelgi puhul piirab inimtegevust puhke-eeldustega aladel.  

Mõjude hindamine 

Maakonnaplaneeringus on puhkeotstarbelisi alasid kajastatud tulenevalt 

teemaplaneeringust „Asustus ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“, 

millega kaardistati maakondliku tähtsusega väärtuslikud kultuur-                                                                                                                                                                                                                                    

ja loodusmaastikud. Nimetatud maastike määratlemisel on lähtutud nii nende 

kultuurilis-ajaloolisest, looduslikust, puhke-, identiteedi – ja esteetilisest 

väärtusest. Maakonnaplaneeringuga täiendavalt uusi maakondliku tähtsusega 

puhkealasid ei kavandata, kuid nende määramine on võimalik 

üldplaneeringutega. Lisaks teemaplaneeringuga kavandatud tingimustele on 

maakonnaplaneeringuga kavandatud täiendavalt tingimused puhkealade 

kavandamiseks üldplaneeringutes. 

Lääne maakonnas saab eristada maakonna tasandil erineva funktsiooniga 

puhkealasid: 

 Rannikualad 

- Avalikud liivarannad (ujumine, veesportimine) 

- Loodusvaatlus  

- Paaditurism 

 Metsa- ja rabaalad (matkamine, korilus, tervisesport). 

 Traditsioonilised kultuurmaastikud 

 Saared  

Suur osa maakonna atraktiivsest rannikupiirkonnast hõlmab looduskaitselisi 

väärtusi, mistõttu reguleerivad mitmel pool rannikualal inimtegevust kaitsealade 

kaitse-eeskirjade järgi sätestatud piirangud. Maakonnaplaneeringus on 

rannaalade arengu suunamisel lähtutud üldisest põhimõttest, et inimtegevuse ja 
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looduskeskkonna vahel tuleb säilitada tasakaal, soodustades sealjuures 

puhketegevusi veekogude ääres. Maakonna lõunaosale on iseloomulikud 

valdavalt madalad roostunud rannaalad ja põhjaosale liivarannad, millest 

lähtuvalt on ka antud piirkondade rannikupiirkondade puhkealane kasutus erinev.  

Maakonna põhjaosas paiknevad ulatuslikud liivarannad Nõva, Noarootsi ja Ridala 

vallas, samuti avalikud supluskohad Haapsalu linnas, mis on atraktiivsed 

puhkealad nii suvitajatele ujumiseks kui ka veesportimiseks. Eelkõige Nõva ja 

Noarootsi rannaaladel võib suvine kasutuskoormus tekitada konflikte 

majandustegevuse ja looduskaitse vahel.  Nõva puhke- ja maastikukaitseala61 

(peamiselt Nõva-Peraküla piirkond) (liivarannad, liivaluidetega nõmme- ja 

palumetsad) kasutuskoormus on aasta-aastalt kasvanud, olles ühtlasi Eesti üks 

külastatavamaid puhkealasid.62 Nõva RMK puhkeala on atraktiivne puhkepiirkond 

ujumiseks, surfamiseks, marjade- ja seente korjamiseks ja loodushuvilistele 

matkamiseks.  

Matsalu lahte ja laide hõlmav Matsalu rahvuspark on oma madalaveelise lahe, 

suurte roostikumassiividega ning lagedate rannaniitudega levinud  peatus- ja 

pesitsuspaik rändlindudele. Loodusvaatlused looduskaitselisel rannaalal on 

külastajate seas väga populaarsed. Matsalu Rahvuspargi rannaalade kasutus on 

looduskaitselisi tingimusi arvestades võimalik vaid selleks ette nähtud radadel 

(matka- ja loodusõpperajad) ja rajatistel (linnuvaatlustornid, piknikukohad).  

Puhketegevuste arendamiseks rannikupiirkonnas tuleb  tähelepanu pöörata ka 

sadamate ja ajalooliste lautrikohtade taastamisele ning nendeni juurdepääsude 

tagamisele. Maakonnaplaneeringuga on määratud maakondliku tähtsusega 

perspektiivsed väikesadamad, millele tuleb tagada avalikud juurdepääsuteed. 

Sadamate arengu kavandamisel soodustab maakonnaplaneering erinevate 

puhketegevuste (kalandus, rekreatsioon) koondamist.    

Maakonnaplaneeringu lahenduses on välja toodud vajadus tagada piisavalt 

juurdepääse avalikele rannaaladele ning varustada  need puhketegevust 

toetavate rajatistega. Tundlikud loodusalad eeldavad, et rekreatiivsed tegevused 

antud aladel peavad vastama maastike koormustaluvusele. Koormustaluvus on 

puhkevõimaluste kasutuslävi, mille puhul on tagatud looduselamus, ilma et see 

seaks ohtu looduskeskkonna säilimist (Jenkins ja Pigram 2006). Esimese 

ametliku kontseptsiooni rekreatiivse koormustaluvuse hindamiseks töötas välja J. 

A. Wagar (1964), mille järgi peab rekreatiivse kasutuskoormuse (recreational 

carrying capacity) tase olema saavutatud selline, mida loodusala suudab taluda, 

kuid tagades sealjuures puhkevõimaluste püsiva kvaliteedi. Koormustaluvust on 

defineeritud ka kui kaitsealade rekreatiivset normeerimist, millega selgitatakse 

välja nii ala puhkevõimalused,  säilitatavad loodustingimused ja rekreatiivne 

kasutusviis. Hinnanguliselt ei sea planeeringulahendus ohtu loodusväärtuste 
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 Nõva puhke- ja maastikukaitseala paikneb Nõva vallas, Lääne-Eesti madalikul, mis on loodud  
rannamaastike ja taimekoosluste kaitseks, hõlmates suuri soolaamasid, metsamassiive ja 
liivarandu.  
62

 Nõva puhkeala külastuskorralduskava aastates 2012-2016.  Riigimetsa Majandamise keskus 
(RMK). 2012.  
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säilimist, kuid vajalik on  tähelepanu juhtimine pidevale seirele koormustaluvuse 

osas.  

Maakonnaplaneeringu lahenduses saab puhkealade teema all välja tuua 

uuendusliku lähenemisena rohetaristu käsitlust rohelise võrgustiku kavandamisel. 

Rohetaristu kontseptsioon lähtub rohelise võrgustiku määramisel looduse poolt 

pakutavates hüvedest ehk ökosüsteemiteenustest, eristades sealjuures rohelise 

võrgustiku ühe funktsioonina puhkeotstarbelist eesmärki. Rohevõrgustik sellises 

käsitlusviisis avaldab pika-ajalist positiivset mõju inimese heaolule. 

Maakonnaplaneeringu tasandil ei ole võimalik kaardistada alasid erinevate 

funktsioonide kaupa. Küll aga on rohelise võrgustiku täpsustamisel 

üldplaneeringutega soovitav lähtuda juba rohetaristu kontseptsioonist, tuues 

sealjuures välja puhke-eeldustega alad. 

Metsa- ja rabaaladel on võimalik puhkevõimaluste soodustamiseks kavandada 
erinevaid loodusradasid õppe- ja rekreatsioonitegevusteks. 
Maakonnaplaneeringu lahendus aitab seada ühtseid põhimõtted maakonnas 
matka- ja terviseradade kavandamiseks sh väärtustatakse radade sidusust 
looduskaunite kohtade ja vaatamisväärsuste ühendamisel. Maakonnatasandil on 
välja toodud Palivere metsa rekreatsiooniväärtus Palivere Turismi ja 
Tervisespordikeskusena, luues sealjuures võimalused ala ühendamiseks 
piirkondlike külastuskeskuste ja vaatamisväärsustega (Marimetsa raba, Palivere 
mets, Kullamaa Tehisjärve Puhkekeskus). 

Kokkuvõte 

Maakonnaplaneeringul on positiivne mõju puhkevõimaluste säilitamisele 

maakonnatasandil, kujundades üldised põhimõtted erinevatele puhke-eeldustega 

piirkondadele (rannikupiirkond, pärandmaastikud, metsa ja rabaalad jm). 

Maakonnaplaneeringu lahendus toetab puhke-eeldustega alade loodusväärtuste 

tutvustamist ja nende paremat eksponeerimist, arvestades sealjuures tundlike 

loodusalade koormustaluvusega. Puhkealade tegeliku kättesaadavuse 

parandamine tuleb lahendada üldplaneeringute tasemel. 
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5.3.3 Ettevõtluskeskkond 

Olemasolev olukord 

Maakonna aktiivne ettevõtlustegevus 
on koondunud valdavalt 
maakonnakeskusesse Haapsalu 
linnastusse, Ridala, Lääne-Nigula ja 
Lihula valda, mis moodustasid 2013. 
aasta seisuga kokku 92,4% kogu 
maakonna müügikäibest (vt. Joonis 
6).63 Maakonna ettevõtluskeskkonna 
arengut soodustavad olemasolevad 
suuremad taristuobjektid -  
põhimaanteede koridorid ja sadamad.  
Peamisteks ettevõtlusvaldkondadeks 
on töötlev tööstus (rõivatootmine, 
puidutööstus, mittemetalsetest 
mineraalidest toodete tootmine, 
toiduainete tööstus) ja kohalikul 
toorainel ning ressurssidel 
baseeruvad ettevõtlusalad (taime- ja 
loomakasvatus, kalapüük, taastuvad 
energiaallikad, meremuda). 
Geograafilisest asendist ja 
looduskeskkonna eripärast tulenevalt 
on maakonnas tähtsal kohal 
puhkemajanduse arendamine.  

 

Joonis 6. Läänemaa äriühingute müügitulu 
protsentuaalne jagunemine Läänemaa 
omavalitsuste lõikes 2013. aasta seisuga 
(Allikas: Lääne maakonna ettevõtluse arengukava). 

Mõjude hindamine 

Maakonnaplaneeringuga kavandatakse üldised põhimõtted ettevõtluskeskkonna 
arendamiseks ja töökohtade paiknemisele. Kaardil Asustuse suunamine on 
kajastatud olemasolevad eelisarendatavad ettevõtluspiirkonnad ning määratud 
uued alad, mis on sobilikud suuremahulisemaks äri- ja tootmistegevuseks.  

Ettevõtluspiirkondade valikul eelistab maakonnaplaneering piirkondi, mis 
paiknevad olemasoleva logistikataristu (maanteed, sadamad, lennuväli) ja 
potentsiaalse tööjõu läheduses (keskused). Selline lähenemine toetab 
maakonnaplaneeringu ühte olulisemat eesmärki, mille järgi tuleb edaspidi 
asustust sh erinevaid funktsioone eelistatult koondada. Lääne maakonnale on 
juba omane majandustegevuse koondumine Haapsalu linnastusse, mistõttu 
liiguvad paljud maakonna elanikud igapäevaselt aktiivselt maakonna keskuse ja 
kodukoha vahel. Seetõttu on vajalik ette näha ettevõtluskeskkonna elavdamiseks 
tingimusi ka väljaspool maakonnakeskust, milleks ühe võimalusena näeb 
maakonnaplaneering äri- ja tootmistegevuse arendamist selleks eeldusi 
omavates tugevamates keskustes. Maakonnaplaneering näeb suuremate 
ettevõtluspiirkondadena linnalise asustusega alasid – Haapsalu linnastu, Taebla, 
Palivere, Virtsu, Lihula. Olemasolev taristu võimaldab siduda uusi ettevõtteid 
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 Läänemaa ettevõtluse arengukava 2016-2020. Lääne Maavalitsus, 2016.  
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efektiivsemalt ja säästlikumalt vajaliku tehnilise infrastruktuuriga, luues sellega ka 
paindlikumad ja atraktiivsemad tingimused ettevõtluskeskkonna elavdamiseks 
(uute ettevõtete toomiseks piirkonda). Ettevõtlusalade puhul on lähtutud 
kohapealse tööjõu olemasolust, vähendades seeläbi tööalaseid sundliikumisi 
kaugematesse keskustesse. Aktiivne majanduskeskkond elavdab teenuste 
tarbimist, mis on oluline tingimus teenuste säilitamisel. Seega omab 
ettevõtluspiirkondade kavandamine linnalise asustusega alade juurde tervikuna 
positiivset mõju maakonna asustuse jätkusuutlikkusele, andes sellega ka olulise 
suuna elukeskkonna tingimuste parandamiseks väljaspool Haapsalu linnastut.    

Kui Haapsalu linnastu ja põhimaanteede äärsed keskused omavad soodsaid 
tingimusi ettevõtluskeskkonna arendamiseks, siis mitmed maakonna teised 
piirkonnad peavad ettevõtlust arendama ebasoodsamates oludes. Geograafiline 
asend eraldab maakonna põhjaosa (Nõva, Noarootsi, Vormsi) ja keskosa 
(Martna) maakonda läbivatest suurematest maanteedest, mida ühtlasi 
käsitletakse maakonnaplaneeringu järgi majanduskoridoridena. Samuti ei näe 
maakonnaplaneering ette eelpool toodud piirkondadesse eelisarendatavaid 
tööstusalasid. Ettevõtluse ja majanduskasvu stimuleerimisel on Lääne-Eestis 
regiooni looduskeskkonna iseärasuste tõttu (eelkõige saartel ja rannikualadel) 
otstarbekas pühenduda enam selle kestlikule majandamisele, rohe- ja 
biomajanduse potentsiaali ära kasutamisele ettevõtluse arendamisel. Asendiga 
kaasneva arengupotentsiaali paremaks ärakasutamiseks on oluline pöörata 
suuremat tähelepanu kohalike ressursside, kompetentside ja tegevusalade 
oskuslikumale ja omavahel sidustatud viisil ärakasutamisele. Regiooni 
turundamisel tervikliku turismisihtpiirkonnana ning piirkonna omapäraga seotud 
turismiteenuste arendamisel tuleb kestliku arenguvõime tagamiseks keskenduda 
enam puhkemajandussektori hooajalisuse vähendamisele ja uute turgude 
hõivamisele. Oluline on toetada piirkonnaspetsiifiliste kompetentsivaldkondade 
väljaarendamist ja sellele toetuva kõrgema lisandväärtusega majandustegevuse 
elavdamist nt loodusturism (loodusmatkad, linnuvaatlused), taastusravi, 
terviseedendus sh meremuda kasutamine).   

Kokkuvõte 

Maakonnaplaneering pöörab tähelepanu kogu maakonna ettevõtluskeskkonna 
tugevdamisele. Äri- ja tootmisalade ja seeläbi töökohtade koondamine erineva 
tasandi keskustesse aitab luua paremad eeldused kogu 
sotsiaalmajanduskeskkonna jätkusuutlikuks toimimiseks. 
Maakonnaplaneeringuga asustuse kompaktsuse tõstmine loob paremad 
tingimused regionaaltoetuste sihipärasemaks suunamiseks, mille abil 
elavdatakse kohapealset majanduskeskkonda. Maakonnaplaneeringuga 
pööratakse tähelepanu väikeettevõtluse arendamisele maapiirkondades. 
Väikeettevõtlus aitab tagada tööhõivet elukohas või selle vahetus läheduses, 
olles seeläbi oluliseks eelduseks asustuse säilitamisel. 
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5.4 Maardlad 

Olemasoleva olukorra ülevaade 

Lääne maakonnas on kokku 40 maardlat, nende seas 1 dolokivi-, 6 kruusa-, 14 
liiva-, 5 lubjakivi-, 1 meremuda-, 2 savi-, 11 turbamaardlat. Kehtiva 
kaevandusloaga mäeeraldisi on hetkel 26, kus kaevandatakse peamiselt turvast, 
dolokivi, kruusa, liiva ning ravimuda. Taotletavaid mäeeraldisi on 8 – dolokivi, 
kruusa, ja lubjakivi kaevandamiseks. Maakonnaplaneeringuga uusi aktiivseid 
mäeeraldisi ei määrata. Suuremad turbamaardlad paiknevad maakonna 
põhjaosas Suursoo ja Leidisoo ning lõunaosas Laiküla raba ja Lihula raba. 
Ehitusmaavarasid leidub üle kogu maakonna, ravimuda Haapsalu lahes.  Aktiivse 
tegevusena on Lääne maakonnas olulisel kohal ehitusmaavarade (nt Kaopalu ja 
Jaakna kruuskarjäär, Lakenõmme ja Ohemäe liivakarjäär, Pusku lubjakivikarjäär, 
Esivere dolokivikarjäär) ja turba kaevandamine (nt Laiküla, Niibi, Õmma, 
Kõverdama).  

Mõjude hindamine 

Maakonnaplaneering ei kavanda Lääne maakonda uusi aktiivseid mäeeraldisi ja 
uuringualasid ning ei tee ettepanekut maardlate väljaarvamiseks varude 
registrist.  

Maakonnaplaneeringu eesmärk on ruumilise arengu pikaajaline suunamine, mille 
üheks väljundiks on maardlatele üldiste kasutuspõhimõtete seadmine. Praeguses 
õigusruumis ei ole maakonnalaneeringuga võimalik seada maardlatele prioriteete  
ega ammendamise järjekorda, mis arvestaksid nii riiklike, regionaalsete kui 
kohalike vajadustega. Maakonnaplaneering lähtub hetkel kehtivast 
Maapõueseadusest, mille järgi tuleb säilitada maavaravarude 
kaevandusväärsena säilimine. Maakonnaplaneering on seega hetkel vaid 
vahend, mille abil määratakse maakasutuspõhimõtteid maavara 
kaevandusväärsena säilimiseks.  

Ehitusmaavarade (lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi) 
kaevandamist ning kasutamist reguleerib Ehitusmaavarade arengukava 2011-
2020. Ehitusmaavarade kaevandamist tervikuna ja selle regionaalset jaotust on 
Eestis keeruline iseloomustada, kuna maakonniti on kaevandamine väga erinev. 
Põhjuseks on nii maavaravaru kui ka selle tarbimise ebaühtlane jaotumine. 
Riiklikult ei ole määratud pikaajalisi maavarade kasutusmäärasid, mille abil 
suunata maavarade jätkusuutlikku kasutamist ruumiliselt. Ehitusmaavarade 
arengukava põhjal oli 2008. aasta seisuga Lääne maakonna ehitusmaavarade 
ammendumise kiirus keskmiselt 17 aastat, millest kriitilisema varu moodustab 
ehitus- ja tehnoloogiline lubjakivi- ja dolokivi. Pikaajalisem varude kindlustatus on 
tagatud ehitusliiva- ja kruusa osas. Killustikku saab toota ka ehituskruusast, mille 
jaotus on ühtlasem ja kasutuses maardlaid tunduvalt rohkem kui lubja- ja 
dolokivimaardlaid. Ehitusmaavarade arengu kava KSH järgi tuleb Eestis edaspidi 
pöörata enam tähelepanu suuremate maanteede ja tänavate ehitamisel 
kvaliteetsemate ja pikaajalisemate materjalides kasutamisele.64 
Maakonnaplaneeringu lahendusega kavandatud perspektiivsed uute riikliku 
tähtsusega trassikoridoride (Haapsalu ümbersõit, Haapsalu ja Pürksi vaheline 
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 „Looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava 2010‐2020“   Keskkonnamõju 
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ühendustee) vajaduste realiseerimisel tuleb eelistada pikaajalise 
vastupidavusega ehitusmaavarasid (lubja- ja dolokivi). Kruusakarjääridest 
toodetud killustik sobib kasutamiseks väiksematel ja kohaliku tähtsusega 
objektidel. Selleks, et tagada riigi suuremate ehitusobjektide varustamine 
kvaliteetsete ehitusmaavaradega, on vajalik omada teavet kavandatavatest 
ehitusobjektidest ning ehitusmaavarade kasutamise vajadusest Eesti eri 
piirkondades. Arvestada tuleb olukordadega, kus Lääne maakonnas paiknev 
paekivikvaliteet või varu ei ole piisav ning paekivi tuleb transportida Eesti teistest 
piirkondades, nt Harju maakonnast65.   

Karjääride asukoha valik sõltub olulisel määral sellest, kus ehituskivi tarbitakse. 
Üldjuhul ei ekspordita täite- ja ballastmaterjali kaevanduskohast kaugemale kui 
50 km, et ressursi jaotus oleks ühtlane ja piisav no transpordikulude 
optimeerimiseks66. Lääne maakonnas ei ole ehitusmaavarde maardlad sh 
aktiivsed karjäärid koondunud ühte kindlasse piirkonda, vaid on jaotunud üpris 
ühtlaselt üle kogu maakonna. Joonisel 7 on näha, et tänase seisuga paikneb 
valdav osa aktiivsetest mäeeraldistest teedevõrgu läheduses ning on jaotunud 
üle maakonna.  
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 Kvaliteedilt kõige parema ehituslubjakivi varu paikneb Põhja-Eestis.  
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 Ehitusmaavarade riiklik arengukava 2011-2020.  
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Joonis 7. Aktiivsete mäeeraldiste paiknemine Lääne maakonnas. 

Arvestades ka maakonna hõredat asustust, siis ei esine Lääne maakonnas olulisi 
konflikte maardlate ja asustusalade vahel. Maakonnaplaneeringuga ei 
kavandatud uusi asustusalasid maardlatele ega aktiivsete mäeeraldiste 
lähedusse. Võimalike konfliktide leevendamiseks maardlate ja muude 
maakasutuste vahel näeb maakonnaplaneering ette järgmisi põhimõtteid: 

 Maardlate kasutuselevõtul vältida võimalusel alasid, mis asuvad 
väärtuslikel põllumaadel, väärtuslikel maastikel ja rohelise võrgustiku 
aladel. Juhul, kui nimetatud aladel on kaevandamine majanduslikult 
otstarbekas, tuleb eelnevalt kaaluda kaasnevaid mõjusid väärtuslikele 
maastikukomponentidele. 

 Kaevandamine juba asustatud alade piirkonnas ei ole soovitav, tulenevalt 
kaasnevatest häiringutest elanike elukeskkonnas. Eelistatud on sama 
maavara kaevandamine esmajärjekorras asustatud aladest eemal, 



Lääne maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu 

 

65  

eeldusel, et sama maavara olemasolu ja kaevandamise tingimused seda 
võimaldavad. 

 Enne kaevandustegevuse loa taotlemist on soovitav viia läbi avalik 
protsess kohaliku elanikkonna ja teiste puudutatud huvigruppide 
kaasamiseks, leidmaks vajalikud kokkulepped ja kompromissid. 

Eelpool toodud põhimõtted annavad aluse maavara jätkusuutlikuks kasutuseks, 
arvestades vajadusega leevendada kaasnevaid mõjusid elukeskkonnale.  

Kokkuvõte 

Maakonnaplaneering ei näe ette tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju 
maavaradele, sh halvendaksid maavara kaevandamisväärsena säilimist või 
juurdepääsu maavaravarule.  

5.5 Väärtuslikud põllumajandusmaad 

Olemasoleva olukorra ülevaade 

Väärtuslike põllumajandusmaade (edaspidi VPM) väärtustamine säilitab olulist 
ressurssi, mis tagab toidujulgeoleku ning aitab hoida maapiirkondi korrastatuna. 
Regionaalarengu seisukohalt aitab VPM säilitamine elavdada tootmist maal ja 
selle kaudu parandada piirkonna sotsiaalmajanduslikku olukorda.  

Maakonnaplaneering kajastab vastavalt Põllumajandusuuringute Keskuse 
sisendile informatiivse kihina VPM67 tunnustele vastavate massiivide 
paiknemist68. Lääne maakonna põllumajandusmaa keskmine reaalboniteet on 
33, mille järgi moodustavad VPM massiivid maakonna põllumajandusmaa 
kogupindalast 52%. 

Informatiivse kihina on väärtuslike põllumajandusmaade esialgne paiknemine 
Lääne maakonnas kajastatud planeeringu kaardil Ruumilised väärtused.  

Mõjude hindamine 

Väärtuslike põllumajandusmaade käsitlus maakonnaplaneeringus on ennekõike 

informatiivne ja põhimõtted VPM kasutamiseks soovituslikud. Paralleelselt 

planeeringulahenduse välja töötamisega oli Maaeluministeeriumi poolt 

koostamisel väärtuslike põllumajandusmaade määramise tingimusi täpsustav ja 

kasutamistingimusi reguleeriv seaduseelnõu. Juhul kui vastav õigusakt vastu 

võetakse, ei ole maakonnaplaneering enam aluseks VPM kasutustingimuste 

määramisel, lähtuda tuleb õigusaktiga sätestatust.   
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 VPM on haritav maa ja püsirohumaa ja püsikultuuride all olev maatulundusmaa, mille 
tootlikkuse hindepunkt ehk boniteet on võrdne või suurem Eesti põllumajandusmaa kaalutud 
keskmisest boniteedist (40 hindepunkti). 
68

 Väärtuslike põllumajandusmaade konkreetsemad kasutamistingimused on täpsustamisel, kuna 
planeeringu koostamise ajal toimub väärtuslike põllumajandusmaade kasutamistingimusi 
reguleeriva seaduseelnõu koostamine. Vastava õigusakti valmimisel tuleb järgida seal 
sätestatavaid tingimusi ja nõudeid. 
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Planeeringuga on määratud üldised põhimõtted, mis toetavad VPM säilimist ja 

annavad suunised kohalikele omavalitsustele maakasutuse suunamiseks. 

Üldjuhul näeb maakonnaplaneering ette vajaduse, et kohalikul tasandil peab 

olema võimalik läbi üldplaneeringute VPM piire täpsustada ja määrata täiendavalt 

uusi alasid. VPM jätkusuutlik käsitlus eeldab sihipärast ja komplekset lähenemist, 

kus omavalitsusel ja maaomanikul on selge arusaam, millistel alustel on 

reguleeritud VMP kasutus. Senini on Eestis puudunud ühtne arusaam ning 

metoodiline lähenemine, kuidas käsitleda erinevate planeeringutega VPM 

kasutustingimusi ja piiride paiknemist ning mille alusel hinnata maa-alade 

pikaajalist  põllumajanduslikku perspektiivi. Maaeluministeeriumi poolt koostatav 

VPM kaitsetingimusi reguleeriv seaduseelnõu annab selge regulatsiooni 

edasiseks, samal ajal kui kehtestatavates maakonnaplaneeringutes jäävad antud 

teema osas lähenemised maakonniti erinevaks ja liialt informatiivseks. Kuna 

maakonnaplaneeringuid koostati eelnõuga paralleelselt, oleks olnud vajalik 

tõhusam koostöö selleks, et maakonnaplaneering annaks täpsema sisendi 

üldplaneeringutele. Maakonnaplaneeringu kaardil kajastatud VPM kiht sisaldab 

ebakõlasid. VPM kihi täpsustamisel Põllumajandusuuringute Keskuse poolt 

tuleks kindlasti kaasata ka kohalikke omavalitsusi, selleks et vältida hilisemaid 

vastuolusid erinevate maakasutuste vahel. Tihedalt asustatud aladel leidub 

rohkem väikse pindalaga VPM massiive, mille kasutuselevõtt pole otstarbekas. 

Erinevalt Tallinn, Pärnu ja Tartu linna lähiregioonidega ei ole Lääne maakonnas 

kahaneva rahvastiku tingimustes täheldada survet asustuse ulatuslikule 

laialivalgumisele, mistõttu ei ohusta asustuse areng Lääne maakonnas VPM 

säilimist. Vajalik on ka laiemalt teadvustamine, et  VPM on inimeste ühine 

väärtus. Senini on VPM määratlemine maaelu edendavate inimestele piiranguks 

kui ressursiks.  

Kokkuvõte 

Väärtuslike põllumajandusmaade määratlemine väärtustab olulist 
loodusressurssi, mis tagab toidujulgeoleku ja ühe olulise maamajanduse 
valdkonna toimimise ning omab seega positiivseid mõjusid elu- ja 
looduskeskkonnale. Samas võib põllumaade liialt range kaitse (igasuguse 
hoonestuse keelamine) peita endas ohtu maamajanduse mitmekesisele 
arengule.  

5.6 Taastuvenergeetika 

Olemasoleva olukorra ülevaade 

Taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamine on Eesti riikliku energia-
majanduse oluline eesmärk.69 Vastavalt taastuvatest energiaallikatest toodetud 
energia kasutamise edendamise direktiivile 2009/28/EÜ on Eesti kohustatud 
tõstma taastuvate energiaallikate osakaalu kogu energiatarbimises võrreldes 
referentsaastaga 2005.a 25%-ni aastaks 202070. Taastuvenergia kasutamiseks 
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 Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020.  
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 Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 
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on Eestis võimalik kasutada energiaallikatena päikest, tuult, maasoojust, vett, 
biomassi (puit, põhk). Võrreldes 1990. aastatega on energia tootmine ja 
soojavarustus maakonnas oluliselt edasi arenenud ja linnalistes piirkondades on 
kasutusele võetud üha enam taastuvaid energiaallikaid. 2009. aastal avati 
Lihulas ja 2014. aastal Linnamäel taastuval biokütusel töötavad katlamajad 

Tuuleenergeetika on muutumas riiklikult prioriteetsemaiks energiavaldkonnaks, 
mistõttu on märkimisväärselt kasvanud ka huvi valdkonna arendamise vastu. 
Tuulikuparkide rajamise surve on eeskätt koondunud parema tuuleressurssiga 
rannikualadele, sh Lääne maakonda. Pikk rannikupiirkond ja avatud maastikud 
soodustavad Lääne maakonnas taastuvatest energiaallikatest just tuuleenergia 
kasutamist. Lääne maakonna olemasolev suurim tuulepark paikneb Hanila vallas 
(Virtsu I, II, III tuulepark koguvõimsusega 15 MW).   

Lääne maakonna teine oluline kohalik taastuv energiaallikas on rohtne biomass 
(hein, pilliroog, võsa), mida peamiselt leidub Matsalu märgaladel. Lihula 
katlamaja on Eesti ainuke soojustootja, mis kasutab soojustootmiseks ainult 
rohtset biomassi, nii Matsalu lahe pilliroogu kui kohalike põllumajandusettevõtete 
rohtset biomassi.71 

Mõjude hindamine 

Maakonnaplaneering ei näe otseselt ette uusi taastuvenergia baasil toimivaid 
energiaallikaid. Planeeringu lahendusse on muutmata kujul sisse viidud 
varasemalt koostatud „Tuuleenergeetika“ teemaplaneeringu lahendus. 
Teemaplaneeringuga analüüsiti strateegilisel tasandil tuuleenergeetika 
arendamise võimalusi Lääne-Eestis, sh Lääne maakonnas.  Avaliku 
planeeringuprotsessi ja kaalutlemise käigus selgitati välja maa-alad, kuhu 
elektrituulikute rajamine on põhimõtteliselt võimalik ja otstarbekas. Planeeringuga 
määrati elektrituulikute arendusalad ja arenduspiirkonnad, kuhu edasiste 
täpsemate planeeringute (detailplaneering, üldplaneeringu tuuleenergeetika 
teemaplaneering või üldplaneering) realiseerimisel on eeldatavasti võimalik 
elektrituulikute püstitamine.  

Lääne maakonnas määrati elektrituulikute kavandamiseks sobilike aladena 
(kajastatud maakonnaplaneeringu kaardil Asustuse suunamine):  

 Nõva valla lääneserval metsa-alal. 

 Lihula vallas Lihula rabast kirdes, kus see hõlmab nii metsa kui ka avatud 
kultuurmaastikku. 

 Lihula valla keskuseks olevast Lihula linnast mõne kilomeetri kaugusel, 
kus see hõlmab nii kultuurmaastikku aga ka metsi. 

Maakonnaplaneeringus kajastatud tuuleparkide arendamiseks sobilike 
alade ja põhimõtete osas on teemaplaneeringu raames läbi viidud eraldi 
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 Kohalikud biokütused ja Lihula katlamaja, Projekt „Kasvuhoonegaaside emissioonide 
vähendamine taastuvate biokütuste kasutuselevõtuga OÜ Lihula Soojus katlamajas“, 2011, 
Lihula.  
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keskkonnamõjude strateegiline hindamine.72 Sellest tulenevalt ei viida 
käesoleva maakonnaplaneeringu raames läbi teemaplaneeringuga 
kavandatud lahenduse osas eraldi mõjude hindamist.  

Järgnevalt on esitatud kokkuvõtvalt ülevaade teemaplaneeringu raames 
läbiviidud mõjude hindamise tulemustest. Esitatud  keskkonnaaspekte ja 
leevendavaid meetmeid tuleb arvestada Lääne maakonnas uute tuulikuparkide 
kavandamisel: 

 Sotsiaalmajanduslik aspekt - Majanduslikult tagasihoidlikult 
arenenud piirkondade jaoks võib tuuleenergia tootmine arendada 
kohalikku elektrivõrku ja  anda teatava impulsi kohaliku 
energiamajanduse üldise majanduskliima parandamiseks ja positiivse 
imidži loomiseks, nt taristu rajamine. Teataval määral loob 
tuuleenergeetika arendamine ka uusi töökohti. 

 Tuulikupargi maa-ala kasutamine - Senist sihtotstarbejärgset 
kasutust maatulundusmaana (valdavalt põllumajandus ja metsandus) 
piirkonda tuulikupargi rajamine ei kitsenda. Kavandatava tuulikupargi 
ala ei piirata aia või muu tõkkega. 

 Avalik arvamus - Tuginedes nii Eestis kui muudes riikides läbi viidud 
uuringutele, võib öelda, et inimeste üldine hoiak tuuleenergeetika 
arendamise suhtes on soosiv, sealjuures on mitmete Euroopa tasandil 
läbi viidud küsitluste puhul eestlaste suhtumine olnud muude riikide 
elanikest keskmiselt positiivsem. Juhul, kui tuulikud on kavas rajada 
inimeste kodu lähedale, kasvab eelkõige kavandamise faasis tihti 
inimeste vastuseis – kardetakse tuulikute rajamisega kaasnevaid 
negatiivseid mõjusid. Reeglina on võimalik inimeste hirmudega 
arvestada, mõjusid leevendada ja töötada välja lahendus, mis ei too 
kaasa olulisi negatiivseid mõjusid. 

 Taimkate ja roheline võrgustik - Arvestades, et rohevõrgustiku 
elementide pindala on kokku Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas 
ca 680 000 hektarit (6800 km²) ning et näiteks hüpoteetilise 300–500 
MW uue võimsuse installeerimiseks (st kõik uued tuulikupargid 
kumuleeruvalt) on vajalik tuulikuparkide kogupindala ca 1500- 2500 
hektarit (15-25 km²), siis on käesoleva planeeringu koostamises 
osalenud keskkonnamõju strateegilise hindamise töörühma hinnangul 
võimalike tuulikuparkide planeerimine aktsepteeritav ka rohevõrgustiku 
aladele ja tingimustega nii, nagu seda on planeeringulahenduses 
tehtud. Sellises kogumahus tuulikuparkide heatasemeline rajamine (st 
soovitusi arvestavate edasiste planeeringute koostamine, ehitamine, 
ekspluatatsioon ja utiliseerimine) ei too kaasa ülemäärast negatiivset 
mõju rohevõrgustikule ega laiemalt taimestikule nii üksiku tuulikupargi 
kontekstis ega ka kumuleeruvalt paljude tuulikuparkide kontekstis. 

 Kaitstavad loodusobjektid ja Natura 2000 - Üldjuhul tuulenergeetika 
arendamiseks ebasobivad piirkonnad. Samas võib esineda erandlikke 
olukordi, kus kaitstava ala/objekti kaitse-eesmärkide täitmist 
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 Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringute tuuleenergeetika teemaplaneering. 
Olemasoleva olukorra analüüs ja teemaplaneeringu protsess ning KSH aruanne. Hendrikson& 
Ko, 2012.  
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tuuleenergeetika arendamine samal alal ei sega. Natura 2000 
võrgustiku alad asuvad enamasti määratud tuuleenergeetika 
arenduspiirkondadest väljas. Piirkondade edasisel arendamisel on 
tähtis silmas pidada, et võimalik negatiivne mõju võib esineda eeskätt 
linnualadele ja seda ka juhul kui alad omavahel ei kattu. 

 Loomastik - Loomastikule üldiselt (v.a. linnud ja nahkhiired) ei ole 
tuuleenergeetika arendamine hea asukohavaliku (tundlikele aladele 
tuulikuid ei planeerita, mida ka teemaplaneering järgib), 
planeeringulahenduse ja ehitustehniliste võtete kasutamisel olulise 
negatiivse mõjuga tegevus. 

 Väärtuslikud maastikud - Kuna väärtuslikud maastikud võivad oma 
iseloomult olla väga erinevad ja kanda erinevaid eesmärke, siis osadel 
juhtudel on võimalik tuuleenergeetika planeerimine maastikega samale 
alale ja nende lähedusse, kuid selle eelduseks on põhjalik (visuaalse) 
mõju hindamine. 

 Muinsuskaitse - Planeeringulahenduse kohaselt on mälestised koos 
kaitsevööndiga arvatud täiendavat tähelepanu vajavate alade hulka. 
Elektrituulikute rajamisega võib, kuid ei pruugi alati kaasneda olulist 
mõju mälestistele. Mõju esinemisel on seda sageli võimalik 
leevendada. Edaspidise elektrituulikute rajamiseks vajalike 
planeeringute jm koostamisel tuleb teha koostööd 
Muinsuskaitseametiga ning lähtuda muinsuskaitseseadusega 
kehtestatud tingimustest. 

 Pärandkultuur - Planeeringu lähteseisukohtades fikseeriti 
pärandkultuuri objektid täiendavat tähelepanu vajavate alade hulka 
(mõnedes omavalitsustes kaalutlusotsusena ka tõenäoliselt 
ebasobivate alade hulka). Selle põhjuseks on asjaolu, et elektrituulikute 
rajamisega võib, kuid ei pruugi alati kaasneda olulist mõju 
pärandkultuuri objektidele. Mõju esinemisel on seda sageli võimalik 
leevendada (näiteks elektrituulikute lokaalse asukohavalikuga). 
Koostatud planeeringulahenduse kohaselt ei ole elektrituulikute 
rajamine väärtuslikule maastikule (esteetiline ja puhkeväärtuslik 
maastik) ja pärandkultuuri objektidele (hiiemäed) üldjuhul lubatud. 

 Müra - Tuulikute paigutamiseks tõenäoliselt ebasobivateks aladeks 
määratleti elamud ja elamualad koos neid ümbritseva puhveralaga, 
kuhu võib ulatuda 40 dB müratase. Kuigi üheselt ei ole võimalik 
määratleda kujunevate detsibellide ja vahemaa vahelist seost meetrites 
(tulenevalt erinevatest tuulikutüüpidest, tuulikute arvust ning asetusest 
hüpoteetilisel arendusalal) kasutati käesolevas töös esialgselt 
elamutest (või elamumaadest) lähtuvat 500 meetrist puhverala, mis 
suurel osal juhtudel (väikesearvulise tuulikupargi korral) tagab 40 dB 
mürataseme. 

 Elektrituulikute visuaalne mõju - Elektrituulik suuremõõtmelise ja 
liikuva objektina võib osutuda maastikus domineerivaks elemendiks. 
Oluline on analüüsida tuulikute rajamisega kaasneda võivaid 
visuaalseid mõjusid iga arendusala ja –piirkonna puhul eraldi, 
edaspidise detailsema planeerimistegevuse käigus. 



Lääne maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu 

 

70  

 Vibratsioon - elektrituuliku poolt tekitatava vibratsiooni mõju 
ümbruskonnale sisuliselt puudub. Vibratsioon ei teki ega kandu edasi 
väljaspool tuuliku vundamenti. Seetõttu ei tekita vibratsioon ka mõju 
näiteks mullaelustikule ega mullaviljakusele. 

 Riigikaitse - Tuulikuparkide arendamisel on riigikaitsega seotud 
aspektidest olulisemaks radarite temaatika. Planeeringulahenduses on 
fikseeritud põhimõte, et lisaks seadusest (Lennundusseadus §35) 
tulenevale nõudele kooskõlastada Kaitseministeeriumiga 
detailplaneeringud ja ehitusload, tuleb käesoleva teemaplaneeringu 
alusel toimuva tuulikuparkide edasisel planeerimisel ka 
üldplaneeringute ja üldplaneeringu teemaplaneeringute koostamisel 
kooskõlastada planeeringud Kaitseministeeriumiga. Riigikaitseliste 
huvide tagamiseks tuleb teha koostööd Kaitseministeeriumiga juba 
planeeringu algatamise staadiumis. 

 Varjutamine - Tuulikute asetus tuleb valida selliselt, et tuulikute 
rajamisel ei kaasne kavandatava tuulikute töötamisega lähimate 
eluhoonete alal varjutamist, mille summaarne kestus ühe kalendriaasta 
jooksul ületaks arenenud riikides soovitatavat maksimaalset 30 tundi 
(v.a. kokkuleppel maaomanikega). 

Lisaks tuuleenergeetikale omab Lääne maakonnas head perspektiivi 
energiaallikana biomass (peamiselt Matsalu märgalad). Tänaseks on kohaliku 
rohtse biomassi potentsiaali kõige enam ära kasutanud Lihula vald, kus alates 
2009. aastast töötab sealne kohalik katlamaja ainult selle baasil. Matsalu 
rahvuspargi roostike, rannakarja- ja heinamaade ning Kasari jõe luha järjepidev 
niitmine aitab tagada Matsalu linnuriigi säilimise. Maakonnaplaneeringuga 
väärtustatakse maakonna rannaäärsete poollooduslike koosluste säilimist. 
Planeering näeb ette, et  pärandkoosluste kaitseks on vajalik pidev maastike 
hooldamine sh niitmine ja võsa raiumine. Maakonnaplaneeringus tuleks enam 
rõhutada ka pärandkoosluste hooldamise positiivset mõju taastuvenergia 
kasutusvõimaluste arendamisel.   

Päikese-, vee-, pinnase- või tuuleenergiat saab tõhusalt kasutada lokaalselt 
taastuvenergia tootmiseks st. elekter toodetakse ja tarbitakse kohapeal. 
Päikeseenergia kasutamist ei ole Eestis seni väga rakendatud, kuid võimalused 
selleks on olemas, seda eelkõige väikemajapidamiste puhul. Energiasõltumatuse 
tagamiseks ja kohaliku ettevõtluskeskkonna (kohalikel ressurssidel baseeruv 
ettevõtlustegevus) toetamiseks tuleks soodustada kohalike taastuvenergiaallikate 
kasutamist ja neil põhineva elektrivõrgu arendamist. Vajalik on see ka eelkõige 
piirkondades, mis on geograafilisest asukohast ja looduslikest tingimustest 
tulenevalt raskemini ligipääsetavad, nt Vormsi saar, Põhja-Läänemaa. Samuti 
tuleks soodustada taastuvenergia kasutamist maapiirkondades, kus tsentraalne 
küttesüsteem on likvideeritud ja soojavarustus endiselt halvas seisus nt Kirbla, 
Jõõdre, Panga, Nigula jne.73 Vormsi saar on juba võtnud endale eesmärgi 
saavutada saare energiasõltumatus läbi taastuvate energiaallikate kasutamise 
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 Lääne maakonna arengustrateegia 2020+.  
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(peamiselt tuule- ja päikeseenergia baasil).74 Kui täna saab Vormsi saar 
elektrienergiat merekaabli kaudu, siis tulevikku vaadates on eesmärk saavutada 
läbi tehnoloogiliselt nutikate lahenduste arendamisega tuule- ja päikeseenergiat 
kombineerides saare energia tarbimine vaid taastuvatest energiaallikatest. 
Maakonnaplaneering rõhutab Vormsi saare asukohalisest eripärast tulenevalt, et  
tähelepanu tuleb pöörata saare energiavarustuse arendamisele, tuues sealjuures 
välja ennekõike vajaduse toimiva mobiili- ja andmeside järele.  

Maakonnaplaneeringusse on vajalik täiendavalt lisada põhimõtted 
päikeseenergia ja biomassi kasutamiseks ja tuua välja, et linnalistes asulates 
tuleb kaugkütte võrgu arendamisel või likvideeritud kaugküttevõrgu 
asendamiseks uute võimaluste kaalumisel eelistada taastuvate energiaallikate 
kasutusele võtmist.  

Kokkuvõte 

Maakonnaplaneeringu lahendusega ei kavandata Lääne maakonda uusi alasid 
taastuvenergiaallikate arendamiseks. Küll aga näeb planeering perspektiivsena ja 
soodustab  taastuvate energiaallikate kasutamist, tähtsustades sealjuures 
maakonna enda kohalikke taastuvaid ressursse energia toomiseks (biomass, 
tuul, päike jm). Arvestades taastumatute energiaallikate varude piiratust, 
energiasõltumatuse suurenemise vajadust ja negatiivset mõju keskkonnatervisele 
tuleb soodustada edaspidi ruumilise arengu suunamisel alternatiivsete 
energiaallikate kasutamisele võtmist nii linnalistes asulates kui ka hajaasustuses 
sh arendades võimalusi energiasõltumatuse suurendamiseks piiratud 
juurdepääsuga piirkondades.  

5.7 Jäätmemajandus 

Olemasoleva olukorra ülevaade 

Eesti jäätmekäitluses on võetud eesmärgiks suurendada jäätmete taaskasutamist 
(eelistades esmajärjekorras korduskasutust) ja vähendada seeläbi tekkivate 
jäätmete hulka.75 

Lääne maakonnas on alates 1990. aastatest suletud järk-järgult 
keskkonnanõuetele mittevastavad prügilad. 2007. aastal rajati nende asemele 
Ridala valda, Kiltsi külla  jäätmejaam, mis pakub teenust kõikide Läänemaa 
omavalitsuste elanikele ja ettevõtetele. Lisaks Kiltsi jäätmejaamale on jäätmete 
sorteerimisjaamad veel Lihula linnas ja Pürksi külas ning Haapsalu linnas. 
Läänemaal on hetkel 2 korraldatud jäätmeveo piirkonda: Haapsalu linn ja Ridala 
vald moodustavad ühe piirkonna ja Nõva, Lääne-Nigula, Lihula, Hanila, Martna 
vallad teise piirkonna. Kolm väiksema rahvaarvuga omavalitsust Vormsi, 
Noarootsi, Kullamaa, ei ole korraldatud jäätmeveoga liitunud. Olmejäätmeid 
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 Mittetulundusühingu Nutikas Vormsi eesmärgiks on Vormsi saare 
energiamajanduslikult iseseisvaks muutmine, kaasaegse elukeskkonna arendamine ja kohaliku 
majanduselu edendamine. 
http://smart.vormsi.ee/nutikas-vormsi-toob-saarele-taastuvenergia-ja-kaugtookohad/ 
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 Riigi jäätmekava 2014-2020. 
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Lääne maakonnas ei ladustata. Biolagunevaid jäätmeid üldjuhul ei koguta, kuna 
Läänemaal puuduvad komposteerimisväljakud. 

Mõjude hindamine  

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata maakonda täiendavalt uusi jäätmete 
ladestuspaiku ega olulisi muutusi jäätmekorralduses. Maakonnaplaneering lähtub 
jäätmemajanduse käsitlemisel keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse printsiibist. 
Kavandatav kompaktne, keskustevõrgul ja linnalise asustuse aladel põhinev 
asustussüsteem soodustab jäätmekäitluse jätkusuutlikkust. Pikaajalise arenguna 
näeb maakonnaplaneering ette ladestuspaikade kasutamise vähendamist  ja 
taaskasutusvõimaluste edasi arendamist.   

Kokkuvõte 

Maakonnaplaneeringuga ette nähtud suunised paremaks jäätmekorralduseks 
omavad positiivset mõju nii sotsiaalmajanduslikule -kui ka looduskeskkonnale.  

5.8 Riskiallikad 

Olemasolev olukord 

Riskiallikad võivad esile kutsuda ootamatuid ja laiaulatuslikke hädaolukordi, millel 
on negatiivne mõju inimese tervisele, varale ja keskkonnale. Päästeamet on 
koostanud erinevatele hädaolukordadele riskianalüüsid,76 mille eesmärk on välja 
selgitada Eesti territooriumil toimuda võivad ohuolukorrad ja nende esinemise 
tõenäosus ning ulatus.   

Vastavalt Päästeameti poolt välja töötatud hädaolukordade riskianalüüsidele, 
tuleb Lääne maakonnas arvestada järgmiste hädaolukordade esinemise 
võimalusega: 

 üleujutusoht tiheasustusalal (suure ohuga piirkonnad Haapsalu linnas, 
Paralepa ja Uuemõisa külad Ridala vallas, Virtsu alevikus); 

 suurõnnetusohuga ettevõtted (Haapsalu linnastus);  

 kiirgustegevusluba omavad objektid.  

Mõjude hindamine 

Merelise asukoha tõttu on Lääne maakonnas hädaolukordadest kõige 
tõenäolisem ohuga üleujutuste esinemine.  Vastavalt Keskkonnaministri 
17.jaanuar 2012. a käskkirjaga nr 75 on Lääne maakonnas määratud 
üleujutusohuga seotud olulisteks riskipiirkondadeks järgmised tiheasustusalad: 

 Haapsalu linn; 
 Ridala vald, Paralepa ja Uuemõisa alevik; 
 Hanila vald, Virtsu alevik.  
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 Riskianalüüs tuleneb hädaolukorra seadusest ja on koostatud vastavalt siseministri 18.02.2010. 
a määrusele nr 5 „Hädaolukorra riskianalüüsi koostamise juhend“. 
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Maakkonnaplaneeringuga ei kavandata üleujutusriski piirkondadesse uusi 
tiheasustusalasid, kuid laiendatakse ja tihendatakse Haapsalu linnastu (Haapsalu 
linnas ja Ridala vallas) ja Virtsu aleviku tiheasustusala (vt. Joonis 8).  

   

Joonis 8. Lääne maakonnas määratud üleujutusohuga riskipiirkonnad (helesinine ala) ja 

maakonnaplaneeringuga kavandatud linnalise asustusega ala piir (tumesinine piir).  

Lähtudes üleujutuste riskijuhtimise eesmärgist tuleb vähendada üleujutuste 
esinemise tõenäosust ja nende mõju inimese tervisele, keskkonnale, 
kultuuripärandile ja majandustegevusele. Maakasutuse- ja ehitustegevuse 
planeerimisel tuleb arvestada võimalike riskidega ning neid leevendada. Tabelis 
4 on toodud välja võimalikud mõjud, mis on iseloomulikud üleujutusohuga seotud 
riskipiirkondadele, ning tiheasustusaladel enam tähelepanu vajavad aspektid. 
Planeeringus on arvestatud, et tiheasustusala arendamisel üleujutusriskiga alal 
tuleb ehitustegevusele eelnevalt edasistes planeerimis- ja 
projekteerimisetappides läbiviidavad vajalikud uuringud ning meetmete 
väljatöötamine, et tagada nii ehitise püsivus kui ka looduslike protsesside 
jätkumine. 

Tabel 4. Üleujutusohuga seotud riskipiirkondadeks on määratud alad juhul, kui piirkond asub 

tiheasustusalal ja  vastab järgmistele tingimustele
77 

Jrk 
nr.  

Oluline negatiivne mõju Tähelepanu vajavad askeptid 

1. Üleujutus takistab operatiivteenistuste 
(politsei, kiirabi, tuletõrje), haiglate, 
lasteaedade, koolide ja avalik-õiguslike 
hoonete tööd 

Oluline on tagada omavalitsuse 
peamiste struktuuride toimimine, 
mis toetab kaudselt või otseselt 
muid struktuure; 

2. Üleujutus ohustab keskkonnakompleksloa 
kohuslast käitist või üle 2000 IE2 
reoveepuhastit 

Need on ettevõtted, mille avarii 
võib avaldada olulist negatiivset 
mõju keskkonnale. Muude 
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 Üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang. Kinnitatud Keskkonnaministri 17.jaanuar 
2012. a käskkirjaga nr 75. 
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ettevõtete puhul on üleujutuse tõttu 
laialiuhutavad saasteainete 
kogused eeldatavasti piisavalt 
väikesed, et mitte avaldada püsivat 
olulist negatiivset mõju; 

3. Üleujutus vähendab I või II kaitsekategooria 
liigi levikut tuvastatud elukohal, avaldab 
olulist negatiivset mõju Natura 2000 alale. 

Looduslikult üleujutatavatel aladel 
kasvavad need kaitsealused 
taimed, mis on sellise režiimiga 
harjunud. Sellistes kohtades 
niiskusrežiimi muutmine 
(üleujutuste eest kaitserajatiste 
ehitamine) toob endaga kaasa 
taimede hävimise. Seega kehtib 
see vaid piirkondades, kus inimese 
põhjustatud üleujutus tungib 
kooslustele, mis on üleujutuse tõttu 
otseses hävimisohus; 

4. Üleujutus hävitab või oluliselt kahjustab 
kultuuriväärtust. 

Peamisteks ohuobjektideks on 
puitehitised, mis peavad 
üleujutustele vähem vastu kui 
kiviehitised; 

5. Üleujutus esineb planeeringuga määratud 
tiheasustusalal. 

Üleujutus esineb planeeringuga 
määratud tiheasustusalal - oluline 
on tagada keskustes elu toimimine; 

6. Üleujutus seab reaalsesse ohtu inimese elu.  

7. Üleujutus takistab liiklemist põhimaanteedel 
või tugimaanteedel. 

Oluline on tagada 
liiklemisvõimekus peamistel teedel. 
Ühest küljest on see vajalik 
igapäeva elu toimimiseks teisest 
küljest peab säilima võimekus 
reageerida hädaolukordadele. 

Arvestades tabelis 4 toodud mõjuaspekte tiheasustusaladel on otstarbekas 
maakonnaplaneeringusse täiendavalt lisada, et üleujutusohuga seotud 
tiheasustusaladel tuleb ennetava meetmena enam tähelepanu pöörata 
puitmajade piirkondade vastupidavusele ja omavalituse peamiste struktuuride 
(operatiivteenused, haiglad, koolid ja lasteaiad, avalikud õiguslikud hooned) ja 
olulisemate juurdepääsuteede kättesaadavus üleujutuste korral.  

Maakonna ainuke suurõnnetusohuga ettevõte paikneb Haapsalu linnastus 
(Alexela Oil AS Haapsalu tankla), mille ohuala ulatuses tuleb 
planeerimistegevuse kavandamisel lähtuda kemikaaliseaduse kohase 
Päästeameti kriisireguleerimise juhendist.78 Uusi suurõnnetusohuga ettevõtteid 
maakonnaplaneeringuga ei kavandata.  

Kokkuvõte 

Maakonnaplaneeringulahendus arvestab Haapsalu linnastu ja Virtsu aleviku 
asustuse tihendamisel ja laiendamisel võimaliku üleujutusohuriskiga, aidates riski 

                                            
78

Suurõnnetus ohtlikke kemikaale käitlevas ettevõttes või muus tööstus- või laohoones  
http://www.rescue.ee/dotAsset/def150dc-926d-4ce3-b6fe-c3dbc4f6c21a.pdf 



Lääne maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu 

 

75  

teadvustada ja juhtides tähelepanu leevendavate meetmete vajadusele 
järgmistes planeerimistasemetes.  

5.9 Riigikaitselised ehitised 

Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Eesti sõjaline riigikaitse on osa terviklikust riigikaitsest ja tugineb kahele võrdsele 
sambale, millest esmase moodustab iseseisva kaitsevõime arendamine.79 Lääne 
maakonnas paikneb neli olemasolevat riigikaitselist ehitist:  

 Kaitseväe Piirsalu linnak, Lääne-Nigula vallas 

 Lääne maleva Piirsalu lasketiir, Lääne-Nigula vallas, 

 KL Lääne maleva staabikompleks, Haapsalu linnas,  

 Kaitseväe merele orienteeritud harjutusala, Nõva vallas. 

Mõjude hindamine  

Maakonnaplaneeringu üks eesmärke on oluliste riikliku tasandi vajadustega 
arvestamine, sh riigikaitseliste huvidega. Maakonnaplaneeringuga kajastatakse 
vastavalt Kaitseministeeriumi sisendile üleriigilise tähtsusega riigikaitseliste 
ehitiste asukohad ja määratakse riigikaitseliste ehitiste piiranguvööndite ulatus. 
Planeeringu protsessi raames ei ole läbiviidud uute kavandatavate riigikaitseliste 
ehitiste osas asukoha valikut.  

Lääne maakonda on maakonnaplaneeringuga kavandatud kaks uut riigikaitselist 
ehitist: 

 Maleva õppe- ja tagalakeskus Kiltsi lennuväljal, Ridala vallas. 

 Kaitseliidu (KL) Lääne maleva 50 m ohualata Ronja lasketiir, Martna 
vallas.  

Riigikaitseliste ehitiste kavandamisel ja nende kasutamisel on oluline sujuva 
koostöö tagamine erinevate riigiasustuste, kohalike omavalitsüksuste ja elanike 
vahel, et tagada riigikaitse tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. 
Maakonnaplaneeringuga määratakse riigikaitseliste ehitiste piiranguvööndite 
maksimaalsed ulatused, mida on võimalik täpsustada üldplaneeringutega. Lääne 
maakonda kavandatud riigikaitselaste ehitistega ei kaasne olulist negatiivset 
mõju, kuna need paiknevad valdavalt hõredalt või asustamata piirkondades. 
Konfliktalana kerkis maakonnaplaneeringu koostamise ajal esile riigikaitselise 
taktikala ja Annamõisa metsise püsielupaiga kattumine Lääne-Nigula vallas. 
Koostöös Kaitseministeeriumi esindajatega ja Lääne-Nigula vallaga täpsustati 
taktikala paiknemist selliselt, et see ei kattuks enam püsielupaigaga.   
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 Teine sammas põhineb kollektiivkaitsel, mille nurgakiviks on Eesti  
liikmelisus NATOs. 
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Maakonnaplaneeringuga määratud piiranguvööndite ulatuses tuleb õigeaegselt 
ennetada müratundlike objektide kavandamist riigikaitselise ehitise lähedusse. 
Oluline on siinjuures kohalike omavalitsuste ja elanike õigeaegne teavitamine 
kavandatavast kaitsetegevusest (õppusest) ning sellega kaasnevatest 
võimalikest häiringutest.  

Kokkuvõte 

Maakonnaplaneeringu lahendusel on positiivne mõju Eesti riigi kaitsevõime 
tugevdamisele. Uute riigikaitseliste ehitiste kavandamisega ei kaasne olulist 
negatiivset mõju kohalikele elanikele ja maakonna looduskeskkonnale, eeldusel 
et on tagatud kavandatud kaitsetegevuse ja sellega kaasnevate võimalike 
häiringute enneaegne teavitus kohalikele omavalitsutele ja elanikele.   
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6. Kultuurilised väärtused 

6.1 Väärtuslikud maastikud 

Lääne maakonna väärtuslikud maastikud määrati Lääne maakonnaplaneeringu 
teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused.“80 Maakonnaplaneeringusse on sisse kantud kõik 
teemaplaneeringus käsitletud maakonna väärtuslikud kultuur- ja loodusmaastikud 
ning linnamaastikud. Koostöös Lihula vallaga on täpsutatud Lihula linnamaastiku 
piiri, mis arvestab nüüd varasemaga võrreldes täpsemalt ajalooliste ning 
miljööväärtuslike hoonestusalade paiknemisega.  

Maakonnaplaneeringuga on ajakohastatud teemaplaneeringuga võrreldes 
maastike säilitamiseks ja kaitsmiseks vajalikke üldiseid põhimõtteid ja eraldi iga 
maastiku kaupa, kui varem määratud tingimused vajasid ajakohastamist. Uusi 
väärtuslikke maastikke maakonnaplaneeringuga ei kavandata. Küll aga tuleks 
maakonnaplaneeringusse  täiendavalt lisada, et väärtuslike maastike piire saab 
täpsustada ja muuta sh moodustada uusi alasid hoolduskavadega või 
üldplaneeringuga. 

Kokkuvõte 

Väärtuslike maastike kaitseks kavandatud põhimõtted omavad positiivset mõju 
Lääne maakonna traditsioonilise maakasutuse, väärtuslike koosluste, loodus- või 
muinsuskaitse all olevate objektide ning puhkevõimaluste säilimisele. 
Maakonnaplaneering ei kavanda tegevusi, mille elluviimine omaks olulist 
negatiivset mõju väärtuslikele maastikele.  

6.2 Kultuuriväärtused 

Lääne maakonna kultuuriväärtusteks on kultuurimälestised, XX sajandi 
arhitektuuripärandi- ja pärandkultuuriobjektid. Kultuuriväärtuste valdkonda 
kuuluvad sisuliselt ka väärtuslikud maastikud, miljööalad ning pärandkultuuri 
ilmingud ruumis ja maakasutuses.  

Kultuurimälestiste riiklikku registrisse on Lääne maakonnas kantud  75 
ajaloomälestist, 385 arheoloogiamälestist, 245 ehitismälestist,  
2 muinsuskaitseala.81,82 Kinnismälestiste kaitset ja kasutamistingimusi reguleerib 
muinsuskaitseseadus. 

Lääne maakonnas on kaks muinsuskaitseala –  Haapsalu vanalinna ja Lihula 
vanima asustuse muinsuskaitseala. 
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 Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused”, kehtestatud 5. detsembril 2005 maavanema korraldusega nr 188. 
81

 Maakonnaplaneeringu täpsusastmes ei käsitleta kunstimälestisi ega vallasmälestisi 
82

 Kultuurimälestiste riiklik register, seisuga 12.10.2015 
http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument 
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XX sajandi arhitektuuripärandi objektideks on tsaari-, vabariigi- ja 
nõukogudeaegsed ehitised: elamud, administratiivhooned, kolhoosikeskused, 
ootepaviljonid jms. Lääne maakonnas on Muinsuskaitseameti andmebaasi 
kantud 129 objekti.83 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandatud uusi kultuuriväärtuslikke objekte.  

Kokkuvõte 

Maakonnaplaneeringu lahendusel puudub oluline negatiivne mõju olemasolevate 
kultuuriväärtuste säilitamisel, planeering väärtustab Lääne maakonna 
kultuuripärandit.  
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 Kultuurimälestiste riiklik register, seisuga 12.10.2015 
http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument 



Lääne maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu 

 

79  

7. Mõjude iseloom ja omavahelised 
seosed 

Maakonnaplaneering on oma iseloomult pika ajaperspektiiviga strateegiline 
arengudokument, millega kavandatu elluviimine toimub üldjuhul pika ajaperioodi, 
st aastakümnete jooksul. Seega võib eeldada, et maakonnaplaneeringu 
elluviimisega kaasnevad mõjud on üldjuhul samuti pikaajalise iseloomuga ning 
avalduvad järk-järgult, vastavalt toimuvatele arengutele.  

Maakonnaplaneeringuga kavandatakse maakonna üldised ruumilised 
arengusuunad ning antakse tingimusi kohalike omavalitsuste üldplaneeringute 
koostamiseks, mistõttu on ka mõjude hindamine võimalik üldisel tasandil. Täpsed 
keskkonnatingimused igas asukohas ja vajalikud meetmed inimeste tervise ning 
looduskeskkonna kaitseks selguvad järgnevate planeeringute etappide käigus 
(üldplaneering, detailplaneering, ehitusprojekt). Maakonnaplaneeringu 
koostamise etapis toimuva mõjude hindamise eesmärk saab olla järgnevates 
etappides eeldatavalt olulistele asjaoludele tähelepanu juhtimine, mistõttu on 
antud planeeringu tasandi elluviimisel kaasnevad mõjud lisaks pikaajalisusele ka 
kaudsed.  

Erinevad keskkonnamõju valdkonnad ning keskkonnakomponentide toimimine on 
omavahel tihedalt seotud, teatud mõju avaldumine ühes valdkonnas mõjutab 
suure tõenäosusega ka teisi valdkondi. Käesoleva KSH aruande koostamisel on 
peetud silmas vajadust tagada tasakaal erinevate keskkonnakomponentide vahel 
ning vältida või leevendada omavahelises koosmõjus tugevnevaid negatiivseid 
mõjusid, vajadusel on olulised seosed valdkondade vahel ära nimetatud mõjude 
hindamise alapeatükkides. 

Tulenevalt KSH aluseks oleva strateegilise arengudokumendi üldistusastmest ei 
ilmnenud käesoleva KSH protsessi raames võimalikku riigipiiriülest 
keskkonnamõju, mis tooks kaasa vajaduse piiriülesteks konsultatsioonideks. 
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8. Leevendavad meetmed 

Planeeringu lahenduse väljatöötamine viidi läbi paralleelselt ja tihedas koostöös 
KSH-ga ja lähtuvalt maakonnaplaneeringu tasandi täpsusastmest. Seetõttu toob 
KSH maakonnaplaneeringu üldist tastet arvestades välja ennekõike ennetavad 
meetmed järgmise astme planeeringutele. KSH aruandes kajastuvad 
leevendavad meetmed ja planeeringulahenduse täiendusettepanekud vastavates 
teemapeatükkides on aruandes läbivalt välja toodud alla kriipsutatult. 
Planeeringulahenduse elluviimise käigus on oluline järgida planeeringus 
sätestatud põhimõtteid, samuti kehtivaid norme ja keskkonnanõudeid. 

Ennetavad meetmed järgmise astme planeeringutele ja ettepanekud 
maakonnaplaneeringu lahenduse täiendamiseks mõjude leevendamise 
eesmärgil:  

 Kiltsi ettevõtluspiirkonna edasisel arendamisel on vajalik hinnata 
konkreetsete tegevuste mõju rohelisele võrgustikule ning vajadusel 
kavandada leevendavad meetmed. 

 Suure põllumajandusliku hajureostuse piirkondade väljaselgitamiseks on 
vajalikud  täiendavad uuringud.  

 Tähelepanu tuleb pöörata reoveepuhastusele tiheasustusaladel ja 
perspektiivsetel tiheasustuse laienemisaladel.  

 Ühisveevärgi kavandamisel uues asukohas tuleb igal juhul teha põhjavee 
kvaliteedi uuring. 

 Maakonna tasandil tuleb kaardistada ohtlikult kõrge fluoriidiooni 
sisaldusega põhjavee levikualad ning töötada välja meetmekava, mida 
kohalikud omavalitsused saavad rakendada probleemi lahendamiseks. 
Esimese sammuna saab maakonnaplaneeringu ülesandeks olla üleüldise 
teadlikkuse tõstmine fluoriidiooni tervist kahjustavast mõjust. 

 Põllumajandusliku hajakoormuse vähendamiseks tuleb kaitsmata 
põhjaveega ja pinnaveekogude toitumise seisukohast kriitilistel aladel 
kehtestada rangemad väetamise normid. 

 Turba kaevandamiseks tuleb eelistada juba kuivendusest rikutud alasid. 

 Uute maanteelõikude (sh kogujateed) kavandamisel ning maanteede 

rekonstrueerimisel tuleb pöörata tähelepanu mürahäiringu vähendamisele 

ning vajadusel leevendusmeetmete väljatöötamisele; 

 Vältida tuleb elamuarendust maantee lähiümbruses, II-III klassi maantee 

kaitsevööndisse elamumaade kavandamisel tuleb hinnata 

mürakaitsemeetmete vajadust olenevalt teelõigu olemasolevast ja 

perspektiivsest liiklussagedusest, sõidukiirusest ning raskeliikluse 

osakaalust.  
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 Sadamapiirkondade laiendamisel tuleb pöörata tähelepanu mürahäiringu 
vähendamisele ning vajadusel leevendusmeetmete väljatöötamisele. 

 Ennekõike linnalise asustusega aladel (ka väiksematel tiheasustusaladel) 
tuleb arvestada erinevate maakasutuste (elamualad, äri- ja tootmismaad, 
puhkealad) kavandamisel, et tundlikumad objektid (elamud, avalikud 
väljakud, spordiplatsid, lasteaed, kool, terviserajad jm)  ei paikneks 
võimalusel vahetult saasteallikate läheduses või oleksid võimalusel 
eraldatud puhveraladega (haljastus, õhusaaste osas vähem tundlikud 
ehitised). 

 Vältida tuleb välisõhu saastetasemete tõusu, seetõttu tuleb jälgida 
uusettevõtluse tehnoloogilist taset ning vastavust nõuetele. Juhul, kui 
tegemist on välisõhu saastetasemeid negatiivselt mõjutava 
uusettevõtlusega, kuid kaasnevad ka olulised positiivsed mõjud (nt 
arvukalt töökohti) tuleb igakordselt hinnata kaasnevaid mõjusid 
keskkonnatervisele, pöörates eritähelepanu kumulatiivsetele mõjudele. 

 Nii olemasolevatel kui ka uutel välisõhu kvaliteeti mõjutavatel 
ettevõtlusaladel tuleb igati soosida asjakohaste seadmete ja alternatiivsete 
meetmete kasutuselevõttu heitkoguste vähendamiseks. 

 Lähtuvalt Lääne maakonna kohalikest ressurssidest tuleks 
maakonnaplaneeringus rõhutada kohaliku rohtse biomassi  tähtsust 
kütusena. Kohalikes katlamajades tuleb tähelepanu pöörata ennekõike 
tahkete osakeste vähendamisele. 

 Riigi tasandil tuleb välja töötada ühtne metoodika VPM piiride 
täpsustamiseks kohalikul tasandil. 

 Liigniisketel aladel ei ole otstarbekas kavandada uusi hoonestusalasid. 

 Lisada Maakonnaplaneeringusse täiendavalt põhimõtted päikeseenergia 
ja biomassi kasutamiseks ja tuua välja, et linnalistes asulates tuleb 
kaugkütte võrgu arendamisel või likvideeritud kaugküttevõrgu 
asendamiseks uute võimaluste kaalumisel eelistada taastuvate 
energiaallikate kasutusele võtmist.  

 Arvestada pärandkoosluste hooldamise positiivse mõjuga taastuvenergia 
kasutusvõimaluste arendamiseks. 

 Maakonnaplaneeringusse tuleks täiendavalt lisada, et väärtuslike maastike 
piire saab täpsustada ja muuta sh moodustada uusi alasid 
hoolduskavadega või üldplaneeringuga. 

 Üleujutusohuga seotud tiheasustusaladel tuleb ennetava meetmena enam 
tähelepanu pöörata hoonestuse vastupidavusele ja omavalituse peamiste 
struktuuride (operatiivteenused, haiglad, koolid ja lasteaiad, avalikud 
hooned) ning tagada olulisemate juurdepääsuteede kättesaadavus 
üleujutuste korral. 
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9. Kokkuvõte 

Käesolev keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruanne on 
koostatud Lääne maakonnaplaneeringule. Maakonnaplaneeringu eesmärk on 
ruumilise arengu põhimõtete määratlemine maakonna tasandil ja sisendi 
andmine kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu koostamiseks. 
Maakonnaplaneering arvestab tasakaalustatud arengu kontekstis nii oluliste 
riikliku tasandi vajadustega kui ka kohaliku eripäraga ning majandusliku, 
sotsiaalse ja kultuurilise ning looduskeskkonna pikaajalisi arengu suundumusi ja 
vajadusi. Maakonnaplaneering määrab üldised põhimõtted asustuse 
suunamiseks, taristu objektide välja arendamiseks, puhkevõimaluste loomiseks, 
rohelise võrgustiku, väärtuslike maastike, looduskaitseliste objektide, väärtuslike 
põllumajandusmaade säilitamiseks ning riigikaitseliste ehitiste ja riskiallikatega 
arvestamiseks.  

Käesoleva KSH aluseks on võetud Lääne maakonnaplaneeringu eskiislahendus, 
mis on valminud tihedas koostöös mõjude hindamise ekspertgrupiga. KSH 
raames on hinnatud maakonnaplaneeringulahenduse vastavust kõrgemal 
seisvatele riiklikele ja maakonnatasandi arengudokumentidele nagu Üleriigiline 
planeering 2030+, Eesti Regionaalarengu Strateegi 2014-2020, Lääne maakonna 
arengustrateegia 2020 (vt ptk 4). Planeeringu lahenduse seost teiste valdkondlike 
arengukavadega on hinnatud mõjude hindamise vastava teema peatükis (vt ptk. 
5).   

Lääne maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevate mõjude hindamisel 
tugineti valdavalt heakskiidetud KSH programmile. Ülevaade planeeringuala 
olemasolevast olukorrast on esitatud mõjude hindamise ptk 3 alapeatükkides. 
Mõjude hindamise tulemused näitasid, et valdavalt ei kaasne Lääne 
maakonnaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt otseselt olulist negatiivset 
keskkonnamõju,  mõjud on pika-ajalised ja pigem positiivsed. KSH 
alapeatükkide lõikes toodi välja positiivsed mõjuvaldkonnad ning ennetavad 
meetmed võimaliku negatiivse mõju vältimiseks ja vähendamiseks. Eraldiseisvaid 
mõõdetavaid seiremeetmeid käesoleva mõjude hindamise käigus välja ei 
töötatud. Kuna arengu suunamise põhimõtted põhinesid suures osas maakonna 
arengustrateegiale, ei kujunenud maakonnaplaneeringu lahenduse 
väljatöötamise raames alternatiivseid arengustsenaariume.  

Erinevate valdkondade kaupa on mõjude hindamine ja vajalikud leevendavad 
meetmed esitatud ptk 5. Asustuse suunamisel kaasneb planeeringu lahendusega 
positiivne mõju inimeste sotsiaalsetele vajadustele ja heaolule. Kompleksne 
lähenemine läbi keskuste võrgu aitab tõsta elukeskkonna kvaliteeti nii kompaktse 
asustusega aladel kui ka hajaasustuses. Koondatud asustusstruktuur arvestab 
elanike arvu vähenemisega ning paindlike lahenduste rakendamine edaspidi nii 
teenuste, töökohtade kui liikuvusvõimaluste kättesaadavuse parandamiseks aitab 
tõsta erinevate arengueeldustega piirkondade konkurentsivõimet.  

Loodus- ja põllumajandusmaastike ning maardlate aladele põhimõtete 
kavandamisel on planeeringu lahendus keskendunud ennekõike konfliktide 
leevendamisele, väärtustades sealjuures maakonna looduskeskkonna ja 
loodusvarade eripära ning nende jätkusuutlikku kasutamist.  



Lääne maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu 

 

83  

Müra- ja vibratsiooni- ning välisõhukvaliteedi hinnangute põhjal ei kaasne 
eeldatavalt olulist häiringute kasvu. Planeeringulahenduse suund on eelkõige 
uute müra konfliktalade tekke vältimisele ning mõjude (sh transpordimõjude) 
piiramisele. Asustuse sh saasteallikate koondamine läbi keskuste tugevdamise 
tõstab mõnevõrra lokaalselt õhusaastet, kuid aitab kaasa sundliikumiste 
vähendamisele. Äri- ja tootmistegevus suunatakse tundlikest aladest eemale ning 
tööstust arendatakse eelistatult olemasolevates ettevõtluspiirkondades ja 
suuremate teede ääres, mis võimaldab transpordivood suunata otse maanteele 
müra- ja saastetundlike alasid läbimata. 

Maakonnaplaneeringus määratud ruumilise arengu põhimõtted omavad 
positiivset mõju kultuurilisele keskkonnale, aidates kaasa Lääne maakonna 
traditsioonilise maakasutuse, väärtuslike koosluste, loodus- ja muinsuskaitse all 
olevate objektide ning puhkevõimaluste säilimisele. Maakonnaplaneeringu 
lahendus ei too kaasa negatiivset mõju kultuuriväärtustele.  
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10. Lisad  

Lisa 1.1 KSH programm – lisatud eraldi köitena. 

Lisa 1.2 Liiklusest ja tööstusest tingitud müra normtasemed hoonestatud või 
hoonestamata aladel (LpA,eq,T, dB päeval/öösel). 

Lisa 1.3. Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku teade 

Lisa 1.4. Ülevaade maakonnaplaneeringu ja KSH aruande valiku väljapaneku 
jooksul laekunud ettepanekutest ja arvamustest 

Lisa 1.5. Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku tulemuste 
avaliku arutelu protokoll. 

Lisa 1.6. Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku tulemuste 
leheteade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lääne maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu 

 

85  

Lisa 1.2 Liiklusest ja tööstusest tingitud müra normtasemed hoonestatud või 
hoonestamata aladel (LpA,eq,T, dB päeval/öösel). 
 
Tabel 1. Liiklusest tingitud müra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel (LpA,eq,T, dB 

päeval/öösel). 

Ala kategooria 
üldplaneeringu 

alusel 

I 
looduslikud 

puhkealad ja 
rahvuspargid, 

puhke- ja 
tervishoiuasutu
ste puhkealad 

II 
laste- ja 

õppeasutused, 
tervishoiu- ja 

hoolekandeasu
tused, 

elamualad, 
puhkealad ja 

pargid linnades 
ning asulates 

III 
segaala 

(elamud ja 
ühiskasutuseg

a hooned, 
kaubandus-, 
teenindus- ja 

tootmisettevõtt
ed) 

IV 
tööstusala 

Taotlustase 
uutel 
planeeritavatel 
aladel 

50/40 55/45 60/50 65/55 

Taotlustase 
olemasolevatel 
aladel 

55/45 60/50 
60/50 

651/551 
70/60 

Piirtase 
olemasolevatel 
aladel 

55/50 
60/55 

651/601 
65/55 

701/601 

75/65 
 

 

Kriitiline tase 
olemasolevatel 
aladel 

65/60 70/65 75/65 80/70 

 
 
Tabel 2. Tööstusest tingitud müra normtasemed hoonestatud või hoonestamata 
aladel (LpA,eq,T, dB päeval/öösel). 

Ala kategooria 
üldplaneeringu 

alusel 

I 
looduslikud 

puhkealad ja 
rahvuspargid, 

puhke- ja 
tervishoiuasutu
ste puhkealad 

II 
laste- ja 

õppeasutused, 
tervishoiu- ja 

hoolekandeasu
tused, 

elamualad, 
puhkealad ja 

pargid linnades 
ning asulates 

III 
segaala 

(elamud ja 
ühiskasutuseg

a hooned, 
kaubandus-, 
teenindus- ja 

tootmisettevõtt
ed) 

IV 
tööstusala 

Taotlustase 
uutel 
planeeritavatel 
aladel 

45/35 50/40 55/45 65/55 

Taotlustase 
olemasolevatel 
aladel 

50/40 55/40 60/45 65/55 
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Piirtase 
olemasolevatel 
aladel 

55/40 60/45 
65/50 

601/451 
70/60 

Kriitiline tase 
olemasolevatel 
aladel 

60/50 65/55 70/55 75/65 
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LISA 1.3 Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku teade 
   



    
Raekoja plats 8 

51004 Tartu 
tel +372 740 9800 

LISA 1.4 Ülevaade maakonnaplaneeringu ja KSH aruande valiku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekutest ja arvamustest 
 
Jrk 
nr 

ETTEPANEKU/
VASTUVÄITE 
ESITAJA 

(sh 
väljasaadetud/l
aekunud kirjade 
kuupäevad) 

Planeeringu osas esitatud ettepanekute/vastuväidete 
sisu 

Maavalitsuse vastus 

1. Elering AS 

05.10.2016 kiri 
nr 11-
4/2016/222-5 

 

Palume parandada seletuskirja tekstiosa mis puudutab Lääne-

Eesti saari ja mandrit ühendava kõrgepingeliini rajamist 

järgmiselt: „Lääne-Eesti saari ja mandrit ühendava kõrgepinge 

ringliini vajadus, et võimaldada paremini meretuulikuparke võrku 

ühendada“. 

 

Eleringi kommentaar ettepanekule: Elektrilise koormuse kasvu 

korral võidakse hakata tulevikus (2020/2025/2030+ perspektiivis) 

rajama Saaremaale 110 kV ringtoidet läbi Hiiumaa. Ringtoide läbi 

Hiiumaa on seotud mitte ainult meretuuleparkide ühendamiseks, 

vaid kõigepealt elektrivarustuskindluse tagamiseks tarbijatele 

Saaremaal, Hiiumaal ning Läänemaal. 

  

Ettepanekuga arvestatakse.  

MP seletuskirja ptk. 4.1.4 täpsustatakse.  
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2.  Andres 
Lindemann 

11.10.2016 kiri 
nr 12-
3/16/1130-4 

1. Planeeringulahendus ei täida transpordi arengukava 

poolt püstitatud ülesandeid 

Lääne Maakonnaplaneering 2030+ Planeeringulahendus 

on vastuolus Transpordi arengukavaga 2014-2020
84

. 

Transpordi arengukava 2014-2020 Meede 5.1 näeb ette 

järgmist: Jätkatakse planeerimisprotsessi Saaremaa 

püsiühenduse trassi fikseerimiseks 

maakonnaplaneeringutes. Vastuolu seisneb selles, et 

Lääne Maakonnaplaneering 2030+ Planeeringulahendus 

näeb ette Saaremaa püsiühenduse tagamiseks mitut 

erinevat trassialternatiivi, mis ei täida Transpordi 

arengukavaga ettenähtud ülesannet (arengukava näeb 

ette ainult ühe alternatiivi fikseerimise). 

Esiteks soovib Lääne Maavalitsus selgitada 

põhjust, miks Lääne maakonnaplaneeringus 

2030+ kajastatakse Saaremaa püsiühenduse 

vajadust ja kolme võimalikku koridori. 13. oktoobril 

2015 toimus Saaremaa püsiühenduse 

asjatundjate komisjon, kus osalesid lisaks 

komisjoni liikmetele ka Saare ja Lääne 

Maavalitsuste, Rahandusministeeriumi ja 

Keskkonnaameti esindajad ja OÜ Hendrikson & 

Ko esindajad. Komisjoni kokkukutsumise 

eesmärgiks oli arutada Saaremaa püsiühenduse 

kajastamist Saare ja Lääne 

maakonnaplaneeringutes. Vabariigi valitsuse poolt 

kokku kutsutud Saaremaa püsiühenduse 

asjatundjate komisjoni pädevusse kuulub 

ettepanekute tegemine Saaremaa püsiühenduse 

projekti ettevalmistamist puudutavate otsuste 

vastuvõtmiseks ning püsiühenduse rajamiseks 

vajalike toimingute kavandamiseks. Lähtudes riigi 

poolt uute parvlaevade soetuse otsusest Virtsu-

Kuivastu liini teenindamiseks ning asjaolust, et 

püsiühenduse täpse asukoha määramine Saare ja 

Lääne maakonnaga piirnevas sisemeres oleks 
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saanud takistuseks maakonnaplaneeringute 

koostamise tähtaegsele lõpetamisele, tegi 

asjatundjate komisjon ettepaneku Vabariigi 

Valitsusele määrata vajaduse tekkimisel 

Saaremaa püsiühenduse lõplik asukoht, sh 

tehnilised lahendused riigi eriplaneeringuga. 

Siinkohal tuleks ära seletada, et riigi 

eriplaneeringu eesmärk on olulise ruumilise 

mõjuga ehitise püstitamine, mille asukoha valiku 

või toimimise vastu on suur riiklik või 

rahvusvaheline huvi ning mida viiakse ellu 

eelkõige maakonnaüleste huvide väljendamiseks, 

muuhulgas transpordi valdkonnas.  

Saaremaa püsiühenduse asjatundjate komisjoni 

13. oktoobri 2015. a koosolekul otsustati, et riigi 

eriplaneeringu protsessi käigus koostatakse 

püsiühenduse variantide täpsed lahendused, 

muuhulgas teostatakse Natura hindamine. Hetkel 

on maakonnaplaneeringu koostamise käigus 

olnud ainukesed ja parimad informatsiooni allikad 

„Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo 

perspektiivse korraldamise kava“ ja selle KSH. 

Eelnevalt nimetatud kava kohaselt on 

jätkusuutlikkuse ja ligipääsetavuse koosmõju 

seisukohast parimaks alternatiiviks  konsoolsild 
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põhjapoolsel trassil (II) ja ainult jätkusuutlikkuse 

aspektist (KSH ja Natura hinnangute alusel) 

vaadatuna tunnel lõunapoolsel trassil (III T). Kuna 

Natura eelhinnang ei välista negatiivseid mõjusid 

Väinamere linnu- ja loodusaladele ning peab 

vajalikuks uut asjakohast Natura hindamist 

püsiühenduse trasside osas, siis tehti ettepanek 

analüüsida püsiühenduse rajamise otstarbekust 

järgmise transpordi arengukava või hiljemalt 

järgmise üleriigilise planeeringu koostamise 

käigus. Hinnangute andmisel tuginetakse 

asjakohasele teabele, seda vajadusel uuendades. 

Näiteks võetakse arvesse sotsiaalse ja 

majandusliku kulu-tulu hinnangut, Saaremaa ja 

mandri vahelise ühenduse parendamiseks tehtud 

investeeringuid ning teavet Väinamere looduslikel 

aladel kaitstavate liikide kohta.   

Lühidalt kokku võttes, tegi Saaremaa 

püsiühenduse asjatundjate komisjon ettepaneku 

kajastada kõiki kolme võimalikku alternatiivi, mida 

siiani on „Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo 

perspektiivse korraldamise kava“ ja selle KSH 

käigus käsitletud ning tulenevalt ebapiisavast 

infost, mitte välistada olemasolevaid alternatiive.  

Lisaks on oluline märkida, et Lääne 
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maakonnaplaneeringu raames ei algatatud ja ei 

viida seega läbi kuni 30.06.2015 kehtinud 

Planeerimisseaduse (mille järgi 

maakonnaplaneeringut menetletakse) joonehitise 

asukohavaliku planeeringut, mis võimaldaks 

juriidiliselt korrektselt välja valida ühe konkreetse 

trassialternatiivi. 

  2. Planeeringulahendusega ei ole erinevad huvid 

tasakaalustatud 

Planeeringulahendus on vastuolus kuni 30.06.2015 

kehtinud Planeerimisseaduse § 7. lg 3, mis näeb ette, et 

maakonnaplaneeringu ülesanded riiklike ja kohalike 

ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamine. 

Antud juhul näeb Lääne Maakonnaplaneering 2030+ 

Planeeringulahendus Hanila vallas Virtsu asulas ette 

riiklike huvide planeerimist põhjendamatult suures 

ulatuses kuna planeeringus ettenähtud Suure Väina 

püsiühenduse trassialternatiivid ei võimalda Virtsu 

alevikus teostada ruumilist arengut väga suurel maa-alal 

kuhu jääb kümneid eluhooneid ja vähemal määral 

tootmishooneid. Planeeringulahendus on põhjendamata 

trassialternatiivide rohkuse osas ja seeläbi vastuolus 

planeeringu aluseks olnud kuni 30.06.2015 kehtinud 

Planeerimisseadusega. 

13. oktoobri Saaremaa püsiühenduse asjatundjate 

komisjoni koosolekul oli Rahandusministeeriumi 

esindaja seisukohal, et riigi huvi peab olema 

tagatud ning see tuleb planeeringus fikseerida. 

Samuti oldi koosoleku lõpuks seisukohal, et 

maakonnaplaneeringute jätkutegevusena 

koostatakse arenguvajaduste täpsustamisel riigi 

eriplaneering, millega teostatakse asukohavalik 

ning määratakse püsiühenduse täpne asukoht 

Saare ja Lääne maakonna piirnevas sisemeres. 

Riigi eriplaneering koostatakse maakonnaüleste 

huvide väljendamiseks objektidele, mille vastu on 

suur riiklik huvi ning mida saab käsitleda avaliku 

huvina. Riigi eriplaneeringu koostamisel langetab 

täpse asukohaotsuse planeeringu kehtestamisega 

Vabariigi Valitsus. Riigi eriplaneeringu käigus 

koostatakse püsiühenduse detailne lahendus, mis 
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annab aluse planeeringu koostamise käigus läbi 

viidava mõju hindamise teostamiseks 

täpsusastmes, mis võimaldab välistada 

negatiivseid mõjusid sotsiaalses, kultuurilises, 

majanduslikus ja looduslikus aspektist lähtudes. 

Riigi eriplaneeringuga hõlmatav ala määratakse 

riigi eriplaneeringu algatamise otsuses.  

Riiklike ja kohaliku tasandi huvide 

tasakaalustamiseks on Lääne Maavalitsus 

maakonnaplaneeringu käigus teinud koostööd 

Hanila Vallavalitsusega.  Saaremaa püsiühenduse 

temaatikat on arutatud nii Hanila Vallavalitsuse 

amtenikega kui ka Volikogu volinikega 13.07.2016 

volikogu istungil, kes on hinnanud, et 

püsiühenduse kajastamine 

maakonnaplaneeringus ei ohusta Virtsu aleviku 

arengueeldusi.  

  3. Planeeringulahendus kehtestab põhjendamata 

kitsendusi 

Planeeringulahendus Virtsu aleviku osas on vastuolus 

kuni 30.06.2015 kehtinud Planeerimisseadusega sest 

Lääne Maakonnaplaneering 2030  

Planeeringulahenduses on ettenähtud Suure Väina 

püsiühenduse maismaale ulatuvad alternatiivid 

põhimõtteliste asukohakoridoridena, mille järgi 

Saaremaa püsiühenduse seisukohast on 

maakonnaplaneeringu eesmärk mitte halvendada 

teadaolevate parimate püsiühenduse rajamise 

võimaluste realiseeritavust. Alternatiivide 

kaalumine ja välistamine pole 

maakonnaplaneeringu ülesanne, vaid riigi 

eriplaneeringu ülesanne, kuna selleks on vaja 

koostada põhjalikke uuringuid ja analüüse. 
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trassikoridori laius kõige lõunapoolsemal maismaaotsa 

alternatiivil on 300m, võimaldamaks tunneli rajamist. 

Antud planeeringulahendus on liigselt kitsendav kuna ei 

võimalda maakasutuse muutmist kuni püsiühenduse 

täpsema asukoha määramiseni (määramise aeg on 

ebaselge) ning on seeläbi vastuolus 30.06.2015 kehtinud 

Planeerimisseaduse § 7. lg 3 erinevate eesmärkidega. 

Maakonnaplaneeringu ülesandeks on arvestada 

võimaliku püsiühendusega, määratledes alad, kus 

tuleb ehitus- ja arendustegevuse käigus arvestada 

võimaliku püsiühenduse rajamisega. Alade 

konkreetsemad kitsendused, aga ka 

kooskõlastamise vajadus Maanteeametiga 

määratletakse üldplaneeringutes. Püsiühenduse 

täpne asukoht ja liik valitakse riigi eriplaneeringu 

koostamisel ning see algatatakse Vabariigi 

Valitsuse poolt konkreetse ja realiseeritava 

arenguhuvi olemasolul, millele eelnevad vajalikud 

eeltööd. Väide, nagu maakonnaplaneeringu 

lahendus ei võimaldaks maakasutuse muutmist, 

on eksitav. Maakonnaplaneering sätestab 

maakasutuspõhimõttena (mis realiseerub läbi 

üldplaneeringu), et püsiühenduse trasside alal 

toimub üldplaneeringu kohane maakasutus koos 

sellel lubatud tegevustega kuni püsiühenduse 

täpsema asukoha määramiseni. Seega on 

võimaldatud üldplaneeringu kohane 

arendustegevus. 

  4. Planeeringulahendus seab põhjendamatuid 

kitsendusi 

Lääne Maakonnaplaneering 2030+ 

Planeeringulahenduses on Suure Väina püsiühenduse 

14.01.2016 koosoleku raames, kus osalesid 

Lääne Maavalitsuse, Hanila Vallavalitsuse, 

Hendrikson & Ko OÜ ja Maanteeameti esindajad, 

arutati võimalust välistada lõunapoolse 
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lõunapoolsema maismaa osa alternatiivi laius 300m. See 

on põhjendamatult ulatuslik võrreldes teiste sarnase 

iseloomuga koridoridega teistes 

maakonnaplaneeringutes Eestis. Puudub põhjendus, 

miks on lõunapoolsema maismaa osa alternatiivi laiuseks 

300m, mis hõlmab enda alla asula sees ligi 80 ha 

suuruse maa-ala. Näiteks koostamisel olev Harju 

maakonnaplaneering 2030+ näeb ette Tallinna-Helsingi 

perspektiivse raudteetunneli tarvis u 50m laiuse koridori 

Harjumaa põhjaosas. Koostamisel oleva Rail Baltic 

Harju-, Rapla- ja Pärnu maakonnaplaneeringutes on 

raudteetrassi koridori laius tiheasustusega aladel 175m 

(raudtee tehnilised kriteeriumid on kitsamad kui Suure 

Väina püsiühenduseks ettenähtud maantee tehnilised 

kriteeriumid). Planeeringulahendus on eelneva tõttu 

põhjendamata ja vastuolus kuni 30.06.2015 kehtinud 

Planeerimisseaduse § 7. lg (3) 2. 

trassialternatiivi üks maismaaotsadest ning viia 

tunneli ja silla trass ühte koridori, lähtudes 

asjaolust, et tunneli maismaaots hõlmab enda alla 

kõige suurema asustusala sh kõige ulatuslikumalt 

olemasolevaid elamualasid. Samuti kaaluti 

reserveeritud trassikoridoride laiuse vähendamist, 

mis oleks leevendanud kitsenduste mõju. 

Koosoleku tulemusena lubasid Maanteeameti 

esindajad kaaluda mõlemat alternatiivi, kuid hiljem 

selgus, et Saaremaa püsiühenduse kava aruande 

Lisa 4 kohaselt pole tunneli maismaa otsa 

ühildamine silla koridoriga võimalik, sest Euroopa 

Direktiivi 2004/54/EC kohaselt ei tohi tunneli 

vertikaalkalle tunnelis olla suurem kui 5%. Kuna 

puurimis-lõhkamistunnel peab olema ohutuse 

tagamiseks sügavamal, siis muudab see tunneli 

pikemaks. Samuti tuleb tunneli planeerimisel 

arvestada asukohast tingitud tunneli kõverustega, 

mis lisavad trassikoridorile laiust juurde. 

Maanteeamet jäi seisukohale, et 

maakonnaplaneeringus tuleb koridori laiuseks 

arvestada 100 meetrit ja tunneli keerukuse tõttu 

300 meetrit.  

Kokkuvõtlikult öeldes pole maakonnaplaneeringu 

raames võimalik otsustada, kas tunneli alternatiivi 



Lääne maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu 

 

96  

realiseerimine oleks võimalik ka silla 

trassikoridoris, kuna välja valitud trassikoridorid ja 

nendele määratud laiused tuginevad tehnilistele 

lahenduste eeluuringutele ning 

maakonnaplaneeringu koostamise käigus ei ole 

tellitud täiendavaid tehnilisi teostusuuringuid 

trassialternatiividele.  

Lisaks märgime, et ebakorrektsed on väljatoodud 

väited, nagu näeks Harju maakonnaplaneering 

2030+ ette Tallinn-Helsingi tunneli koridori 50 m 

laiusena. Harju maakonnaplaneeringus ei kajastu 

võimalik perspektiivne tunnel konkreetse laiusega 

koridorina vaid indikatiivse tingmärgina 

maakonnaplaneeringu joonisel. Samuti ei saa  

väita, et Rail Balticu koridor on tiheasustusega 

aladel 175 m laiune. Rail Balticu 

maakonnaplaneeringutes on määratud 150 m 

laiune koridor vaid Tallinnas ja Pärnus (st 

linnades, kus on väljakujunenud tihe linnaruum ja 

lisaks asukohtades, kus paiknetakse olemasoleva 

1520 mm raudtee koridoris), mitte kõikidel 

tiheasustusega aladel.  

Lääne maavalitsus jääb seisukohale, et kuna 

püsiühenduse “otste” ulatuse määramisel on 

tehtud koostööd Maanteeameti kui valdkonna eest 
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vastutava riigiametiga, kes on kõige paremini 

kursis tehniliste üksikasjadega ja samuti kohalike 

huvide eest seisva Hanila Vallavalitsusega, 

puudub vastuolu Planeerimisseaduse § 7. lg (3) 2. 

 

  5. Planeeringulahenduse seletuskiri on ebaselge ja 

mitmeti mõistetav 

Planeeringu seletuskiri ei ole üheselt mõistetav ning näeb 

ette olulisi varjatud kitsendusi. Planeeringu seletuskiri 

kinnitab, et maakonnaplaneering ei sea otseseid 

maakasutuspiiranguid Suure Väina püsiühenduse 

trassikoridoride alal ja määrab uute teekoridoride 

vajaduse ning näitab indikatiivselt perspektiivsete 

trasside asukohti ning tulevikus kaalutakse nende 

elluviimise vajadust. Samas planeeringu seletuskirja 

sama lõigu järgmine lause kinnitab vastupidist: 

“Koridoride kaardistamine annab olulise sisendinfo 

riigimaadega tehingute tegemiseks pärast planeeringu 

kehtestamist.” Tulenevalt eelnevast ei ole võimalik riigi 

maade müümine (mis aitaks piirkonna arendustegevust 

tõsta) sest müügipiirangu alla lähevad kõik riigile 

kuuluvad maa-alad, mis jäävad erinevate Suure Väina 

püsiühenduse maantee trassialternatiivide alla. Seega 

esineb vastuolu kuni 30.06.2015 kehtinud 

Kui Saare ja Lääne maakonnaplaneeringud 

kehtestatakse, siis nende alusel täpsustatakse 

koostatavates üldplaneeringutes püsiühenduse 

trassikoridoride alla jäävate alade 

kasutustingimusi, vältides seal ulatuslikke 

investeeringuid, mille puhul tänaste teadmiste 

alusel võib hiljem vajalikuks osutuda maa 

võõrandamine püsiühenduse rajamiseks.  Selline 

tomimisviis võimaldab jätkusuutlikult kavandada 

pika-ajalisi arenguvajadusi, vältides riigi 

ressursside asjatut raiskamist ja emotsionaalseid 

pingeid kohalikule elanikule.  

Oleme seisukohal, et maakonnaplaneeringu 

lahendus ei pärsi Virtsu asula arenguperspektiive, 

vaid võimaldab edasist ruumikasutust suunata 

jätkusuutlikult, võimaldades kohapealseid 

põhjendatud arenguid, kuid jättes sama-aegselt 

võimaluse riiklikult olulise ehitise realiseerimiseks 

tulevikus. Koostatava maakonnaplaneeringu 
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Planeerimisseaduse § 7. lg (3) 10 kuna ei ole määratud 

Suure Väina püsiühenduse koridori ning erinevad 

trassialternatiivid on jäetud kogukonda koormama. 

kohaselt on olemasoleva hoonestusega 

maaüksusi võimalik täiendavalt hoonestada või 

olemasolevat hoonestust ümber ehitada, 

võimaldades elanikel jätaka oma tavapärase 

elurütmiga. Kui soovitakse muuta maakasutust, 

tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kes 

koostöös Maanteeametiga annab nõusoleku ja 

seab tingimused maakasutuse muutmisel. Oluline 

on tagada, et perspektiivsetes trassikoridorides ei 

kavandata edaspidi suuri investeeringuid, millega 

antud trassikoridori realiseerimine tulevikus 

muutub riigile olulisemalt kulukamaks kui tänane 

maakasutus seda eeldab.  

  6. Planeeringulahendus koormab Virtsu aleviku 

elanikkonda 

Lääne Maakonnaplaneering 2030+ Planeeringulahendus 

piirab riigimaade müügivõimalusi Virtsu alevikus ja 

selleläbi pärsib sama planeeringulahendusega ette 

nähtud arengualade realiseerumise võimalusi ja seetõttu 

on Suure Väina püsiühenduse maanteekoridoride rohkus 

Lääne maakonnaplaneeringus ebamõistlik ning kohalikku 

äri- ja elukeskkonda äärmiselt koormav. 

Lääne Maavalitsus on seisukohal, et 

planeeringulahendus ei ole Virtsu aleviku 

elanikkonnale liialt koormav, kuna suunisena 

kohalikele omavalitsustele võimaldatakse 

üldplaneeringu järgse maakasutust. Koostatavas 

Lääne maakonnaplaneeringus on kirjas tingimus, 

et hoonestatud elamumaa kinnistutel jätkub 

üldplaneeringu järgne maakasutus ning on 

lubatud kõrvalhoonete ja täiendavate eluhoonete 

ehitus ning juurdepääsude rajamine. Samuti 

jätkub hoonestatud äri- ja tootmismaa kinnistute 

senine maakasutus. Selleks, et säiliks Virtsu 
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aleviku elukvaliteet, tuleb vajalike taristuobjektide 

rajamisel koostööd teha Maanteeametiga. 

  7.                                                 

                                        

Koostatava Lääne maakonnaplaneeringus toodud Lääne 

maakonna ruumilise arengu suunamise põhimõtted 

näevad ette p 1.1  ihendatakse väljakujunenud 

kompaktseid asustusalasid, kus on olemas taristu ja 

erinevad igapäevaeluks vajalikud funktsioonid ja 1.3  

 elistatakse kasutusest välja langenud ja alakasutatud 

maa-alade ja hoonete taaskasutamist ja väljakujunenud 

avaliku ruumi korrastamist. Maakonnaplaneeringuga 

ettenähtud lahendus Hanila vallas Virtsu aleviku osas ei 

võimalda planeeritud kujul saavutada ruumilise arengu 

põhimõtteid kuna Suure Väina püsiühenduse 

trassialternatiivid kitsendavad oluliselt 

investeeringuvõimalusi Virtsu alevikus ning ei luba 

toimida ja areneda kompaktsel ning ühtselt töötaval 

kogukonnal. 

Koostatavas Lääne maakonnaplaneeringus on 

kirjas tingimus, et hoonestatud elamumaa 

kinnistutel jätkub senine maakasutus ning on 

lubatud kõrvalhoonete ja täiendavate eluhoonete 

ehitus ning juurdepääsude rajamine. Samuti 

jätkub hoonestatud äri- ja tootmismaa kinnistute 

senine maakasutus. Planeeringu kohaselt tuleks 

vältida rajatisi ja hooneid, mis nõuavad mahukaid 

investeeringuid. Lisaks on lubatud hoonestuse 

vahele jäävat üksikut krunti hoonestada, kui 

kavandatava ehitise põhifunktsioon on sama 

naaberkinnistute maakasutusfunktsiooniga, 

tagamaks Virtsu alevikus veelgi kompaktsema 

asustuse. Selleks, et säiliks Virtsu aleviku 

elukvaliteet tuleb vajalike taristuobjektide 

rajamisel koostööd teha Maanteeametiga. 

Lähtuvalt Läänemaa arengustrateegia 2020+ 

kohaselt on Virtsu aleviku rahvastik kahanev ning 

seda enam tuleks Virtsu alevikus jälgida, et 

kasutusele võetaks kasutusest välja langenud ja 

alakasutatud maa-alad ja taaskasutataks 
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olemasolevaid hooneid, mitte ei laiendataks 

elamualasid traditsioonilistest tiheasustusala 

piiridest välja. 

  8. Planeeringulahendus ei arvesta planeeringualale 

jäävate olemasolevate piirangutega 

Koostatav maakonnaplaneering kinnitab, et Lääne 

maakonnas on Eesti suurim kaitstavate loodusväärtuste 

osatähtsus - looduskaitseseaduse (LKS) kohaselt 

moodustavad kaitsealused objektid maakonna pindalast 

32%. Mitme joonehitise alternatiivi üheaegne 

maakonnaplaneeringus hoidmine oluliselt piirab piirkonna 

arengut, mida kõrvalt täiendavalt kitsendab rohkete 

loodusalade olemasolu. 

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna 

esindaja soovitas Saaremaa püsiühenduse 

asjatundjate komisjoni 13. oktoobri 2015 

koosolekul lahendusettepanekuna Lääne ja Saare 

maakonnaplaneeringutes käsitleda püsiühenduse 

maismaaühendusi, sest nende osas ei ole 

kattuvusi Natura aladega ning neile seada 

konkreetsed maakasutustingimused, mis 

võimaldavad paremaid teadaolevaid 

püsiühenduse alternatiive realiseerida tulevikus. 

Samuti nenditi olukorda, et lõpliku püsiühenduse 

asukoha valiku saab teha riigi eriplaneeringuga. 

Riigi eriplaneering algatatakse juhul, kui on 

konkreetne otsus püsiühenduse välja ehitamiseks. 

14.01.2016 toimus Lääne Maavalitsuse, 

Hendrikson & Ko OÜ, Maanteeameti ja Hanila 

Vallavalitsuse esindajatega koosolek, kus 

Maanteeameti esindajad nentisid fakti, et hetkel 

puudub piisav alus, mille järgi välistada 

maakonnaplaneeringutes trassialternatiive, kuna 

see eeldab põhjalikumaid tehnilisi lahendusi. Kui 
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vabastada mõni trassialternatiiv piirangutest, siis 

sellega seab riik ohtu vajaliku trassialternatiivi 

realiseerumise ja seega püsiühenduse 

võimalikkuse. Maanteeametil on pädevus juhtida 

tähelepanu trassikoridoridest tulenevatele 

piirangutele, kuid kitsenduste seadmine on 

maakonnaplaneeringu ja üldplaneeringu 

ülesanne.  

  9. Planeeringulahendus suurendab ruumilist eraldatust 

ning takistab juurdepääsu merele 

Koostatav maakonnaplaneering kinnitab, et 

loodusmassiivid koos pika liigendatud rannajoonega 

põhjustavad maakonna erinevate piirkondade ruumilise 

eraldatuse olles samal ajal atraktiivne nii 

elukohaeelistuste kui majandusaktiivsuse seisukohalt 

(sadamad ja turism), mõjutades olulisel määral ehitus- ja 

majandustegevust. Mitmete Suure Väina 

trassialternatiivide planeerimine Lääne 

Maakonnaplaneering 2030+ Planeeringulahendusega ei 

võimalda tagada avatust merele ning on seeläbi 

vastuolus Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korralduse nr 

337 Lähteseisukohad maakonnaplaneeringute 

koostamiseks p. 5 punkt 2.3.5. Maa- ja veealade üldiste 

kasutamistingimuste määratlemise põhimõtetega, mis 

näevad ette, et üldiseks rahvuslikuks väärtuseks on meri 

13. okoobri 2015. a Saaremaa püsiühenduse 

asjatundjate komisjoni koosolekul otsustas 

Rahandusministeerium, et seoses püsiühenduse 

temaatika käsitlemise vajaduse ilmnemisest, 

puudub vajadus muuta Vabariigi Valitsuse 

korraldust, millega algatati 

maakonnaplaneeringute koostamine ning 

määratleti lähteülesanded. Kuna Saaremaa 

püsiühendus mõjutab territoriaalselt Läänemaad 

ja Saaremaad, siis on see kahe maakonna poolt 

lahendatav ülesanne ning selle lisamine Vabariigi 

Valitsuse 18.07.2013 korraldusele nr 337 ei oleks 

mõistlik kuna lähteülesanded kehtivad kõigile 

Eesti 15 maakonnale võrdselt.  

Kuigi 2020. aasta perspektiivis püsiühendust 

Saaremaaga ei rajata, jätkatakse pikemat 

perspektiivi silmas pidades püsiühenduse 
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ja teised avalikud veekogud, mille puhul riik käsitleb 

üldise huvina nende visuaalse mõju ja traditsiooniliste 

kasutamise võimaluste säilitamist. 

planeerimisprotsessi ning mille hetkeseisu 

kajastatakse koostatavates 

maakonnaplaneeringutes.  

  10. Tulenevalt eelnevast on vajalik Lääne 

maakonnaplaneeringu 2030+ planeeringulahendust 

muuta Virtsu aleviku osas vähendades 

maakonnaplaneeringuga planeeritavaid kitsendusi, 

mis tulenevad Suure Väina püsiühenduse 

trassialternatiivide rohkusest (hetkel on neid kolm) ja 

ulatusest (trassikoridori laius on kõige 

lõunapoolsemal maismaaotsa alternatiivil on 300 m). 

 

4. veebruaril 2016 toimus Saaremaa 

püsiühenduse kooslek, kus osalesid Lääne ja 

Saare Maavalitsuste, Muhu Vallavalitsuse, 

Rahandusministeeriumi, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti ja 

Hendrikson & Ko Oü esindajad, kus taaskord 

arutati Saaremaa püsiühenduse kajastamise 

asjaolusid maakonnaplaneeringutes. Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad jäid 

seisukohale, et püsiühenduse maismaale 

ulatuvate otsade alternatiive tuleb planeeringutes 

kajastada. Lisaks lepiti kokku, et kohalike 

omavalitsuste ja sealsete inimeste huve silmas 

pidades ei sata maakonnaplaneeringuga olulisi 

piirangud, vaid selgitatakse edaspidist koostöö 

vajadust Maanteeametiga. Püsiühenduse 

trassikoridoride alla jäävate maa-alade täpsemad 

kasutustingimused määratletakse tulevikus 

koostatavate üldplaneeringute käigus ning 

alternatiivide välistamine toimub riigi 

eriplaneeringu käigus. Seni säilib kehtivate 
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üldplaneeringute kohane maakasutus ja kord. 

Kuna maakonnaplaneeringu lahenduseni jõuti läbi 

riiklikke ja kohalikke huvisid esindavate osapoolte 

koostöö, oleks maakonnaplaneeringu lahenduse 

muutmine vastuolus PlanS mõttega 

maakonnaplaneeringu rollist erinevate huvide 

tasakaalustajana. 

Selguse huvides toome välja koostöö tegemise 

kronoloogia: 

13.10.2015 Saaremaa püsiühenduse asjadunjate 

komisjon, kus osalesid lisaks komisjoni liikmetele 

ka Saare ja Lääne Maavalitsuste, 

Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaameti 

esindajad ja OÜ Hendrikson & Ko esindajad. 

14.01.2016 koosolek, kus osalesid Lääne 

Maavalitsuse, Hanila Vallavalitsuse, Hendrikson & 

Ko OÜ ja Maanteeameti esindajad, arutamaks 

võimalust välistada lõunapoolse trassialternatiivi 

üks maismaaotsadest ning viia tunneli ja silla 

trass ühte koridori. 

04.02.2016 kooslek, kus osalesid Lääne ja Saare 

Maavalitsuste, Muhu Vallavalitsuse, 

Rahandusministeeriumi, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti ja 

Hendrikson & Ko Oü esindajad, kus taaskord 
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arutati Saaremaa püsiühenduse kajastamise 

asjaolusid maakonnaplaneeringutes. 

13.07.2016 kohtumine Hanila Vallavalitsuse 

amtenikega kui ka Volikogu volinikega arutamaks 

Lääne maakonnaplaneeringu kooskõlastamist 

lähtudes Saaremaa püsiühenduse lahendusest. 

3. Kaitseministee
rium 

11.10.2016 kiri 
nr 12.3-
2/14/3873 

1. Planeeringu koostamise ajal on Maaeluministeerium 

koostanud väärtuslikke põllumajandusmaid käsitlevad esialgsed 

õiguslikud alused. Maakonnaplaneeringus on viidatud, et 

planeering ei kehtesta väärtuslike põllumajandusmaade ulatust ja 

maakonnaplaneeringus näidatud kaardikiht on üksnes 

informatiivne. Siiski antakse maakonnaplaneeringuga üldised 

põhimõtted väärtuslike põllumajandusmaade kasutamiseks ja 

säilitamiseks, mistõttu palume võimaluse korral täiendada punkti 

3.2.1 nii, et ka riigikaitselisel eesmärgil oleks võimalik kasutada 

või tulevikus omandada ka väärtusliku põllumajandusmaa 

massiivi hulka määratud maid. 

Täiendame planeeringu seletuskirja punkti 3.2.1. 

  2. Palume peatüki 4.3.1 punkti 2.2 teise lausesse lisada puuduva 

sõna "koostööd". 

Korrigeerime planeeringu seletuskirja pt 4.3.1 
punkti 2.2 teist lauset. 
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LISA 1.5 Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku 
tulemuste avaliku arutelu protokoll. 

 

 
Lääne maakonnaplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. 
20.10.2017 kl 15.00 Lääne Maavalitsuses 
 
 
Osalejad eraldi lehel. 
 
 

1. G. Kindel tutvustas maakonnaplaneeringu protsessi ja avaliku väljapaneku 
tulemusi. Avaliku väljapaneku jooksul ettepaneku esitanuid ametkondade 
esindajaid ja eraisikut kohal ei olnud. 

2. Arutelu maakonnaplaneeringu lahenduse üksikasjade teemal. 
a. Tuuleenergeetika teemaplaneering on maakonnaplaneeringusse 

sisse kantud, teemat täiendavalt ei avatud.  
b. Rohekoridoride teema ja kooskõla Pärnu maakonnaga, vastuolud 

puuduvad, mõlema maakonnaplaneeringu lahenduses sees ka 
suunis üldplaneeringule lahenduse täpsustamiseks.  

c. Majanduskoridori kajastamine strateegilise arengusuunana, leiti, et 
see on maakonna arengu suunamiseks strateegiliselt vajalik. 
Sarnane on lähenemine Pärnu maakonnas (maakonnaplaneeringus 
näidatud majandusvöönd). 

d. Tugitoimepiirkondade määratlemine – ka Pärnu maakonnas on 
määratletud nt Kilingi-Nõmme tugitoimepiirkonna keskuseks, 
samamoodi nagu Lihula. 

e. Õigusaktidest tulenevate kitsenduste kajastamine 
maakonnaplaneeringus. Osalejad leidsid üksmeelselt, et 
maakonnaplaneeringu joonistel ei ole otstarbekas näidata ja 
pidevalt uuendada õigusaktidest ja andmebaasidest tulenevaid 
kitsendusi ja piiranguid.  

 
 
 
 
Protokollis P.Metspalu 
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LISA 1.6 Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku tulemuste 
leheteade 

 


