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1. Aruande sisu kokkuvõte 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute koostamise 

kõigis maakondades planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks.  

Saare maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade kohaselt on maakonnaplaneeringute koostamise 

eesmärk on asetada planeerimine kogu riigis ühtsetele alustele arvestades riigi huve, vahepealse 

kiire majandusarengu perioodil saadud kogemusi ja lisandunud planeerimisalast oskusteavet. 

Planeeringuala hõlmab kogu Saare maakonda. 

Saare maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on algatatud Saare 

maavanema 10.10.2013 korraldusega nr 1-1/2013/413. 

KSH läbiviimise eesmärk on aidata kaasa keskkonnakaalutluste integreerimisele planeeringu 

koostamisel. KSH läbiviimisel lähtuti olemasolevatest andmetest ja uuringute tulemustest. 

KSH programmi koostas Saare Maavalitsus. KSH programmi avalik väljapanek toimus 04-17.08.2014 

ja avalik arutelu 26.08.2014. KSH programm on heakskiidetud Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare 

regiooni 25.11.2015 kirjaga nr HLS 6-8/15/25766-2. 

KSH aruanne on koostatud koostöös Saare Maavalitsusega maakonnaplaneeringu eskiislahenduse 

väljatöötamise etapis. Hinnangud põhinevad peamiselt kaardianalüüsil ja ekspertarvamustel. 

Hinnangute koostamisel arvestati ka maakonnaplaneeringu koostamise menetluse käigus laekunud 

asjakohaste ettepanekutega. Saare maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis võiks 

põhjustada olulist negatiivset, sh riigipiiri ülest, keskkonnamõju. 

Saare maakonnaplaneeringu elluviimine aitab kaasa Saare maakonna arengustrateegias 2020 

püsitatud eesmärgi Majandusarengut toetav ettevõtlus- ja elukeskkond saavutamisele. Saare 

maakonna ruumilise arengu läbiv eesmärk on maakonna hea sisemine sidustatus ja territoriaalne 

tasakaalustatus. 

Nagu enamik maakondi (v.a Harju ja Tartu maakond), on ka Saaremaa vananeva ja väheneva 

rahvastikuga maakond. Maakonnaplaneeringu ülesanne on teenuste kättesaadavuse tagamine ning 

seega elanike elamistingimuste ja heaolu parandamine. Püsiasustuse alalhoidmiseks peab kõigis 

maakohtades olema aasta ringi sõidukõlblik avalik teedevõrk, võimalus liituda mõistliku hinna eest 

elektrivõrguga ja kiire andmesidevõrguga ning saada kvaliteetset joogivett. Elanik peab saama 

lähikonnast otstarbekal viisil esmatähtsaid teenuseid ja pääsema ühissõidukiga iga päev maakonna-

keskusesse. Teenuste kvaliteet ja nende hea kättesaadavus on oluline selleks, et säilitada elanike 

arvu, mis on vajalik omavalitsuse jätkusuutlikkuse tagamiseks. Maakonnaplaneeringus on lähtutud 

kõigi teenuste ja teenuskeskuste määramisel Rahandusministeeriumi poolt tellitud alusuuringust ja 

muudatusi võrreldes selle uuringuga tehtud ei ole. Enamike maakonnaplaneeringus käsitletud 

teenuste, mis peavad teenuskeskustes olema kättesaadavad, tarbijaks on peamiselt kohalikud 

inimesed. Ehkki Saaremaal suureneb hooajaliste elanike arv ja eriti suvisel perioodil, ei saa neid 

inimesi arvestada kohaliku omavalitsuse poolt suunatavate teenuste tarbijateks. Sellisteks 

teenusteks on nt lasteaed, kool, noortekeskus, päevakeskus, sotsiaaltöötaja vastuvõtt jms. Turistide 

jaoks võivad osutuda vajalikuks hoopis erateenused: kütuse müügikoht, kauplus, sularaha automaat, 

apteek jms, mille pakkumisel lähtub eraettevõtja majanduslikust tasuvusest. 

Saare maakonnas on üleujutusohuga seotud riskipiirkondadeks maa-ala Kuressaare linnas ja Nasva 

alevikus, lisaks Mullutu-Suurlahe ja Linnulahe äärsed alad. Üleujutuse tekkepõhjuseks on ranniku-

alade üleujutamine meretaseme tõusu tõttu. Üld- ja detailplaneeringute koostamisel tuleks edaspidi 

põhjalikult kaaluda ehituskeeluvööndi vähendamise vajadust rannikupiirkondades ja kalda ääres. 

Üldplaneeringute koostamise käigus tuleb üleujutusalade kõrgveepiiri täpsustada. Põhjendatud 

vajadusel võib üldplaneeringuga määrata piirkondi (nt jõgede lammialad jms), kus üleujutus võib 

osutuda probleemiks kohalikul tasandil ja kus tuleb nt vältida ehitamist või rakendada meetmeid 

(tehnilisi lahendusi), mis arvestavad üleujutusohuga (nt hoonete vundamendid, sademevee-

süsteemid, juurdepääsuteed jms). 
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Põhjavee seisundi kaitseks on maakonnaplaneeringusse lisatud tingimus, mille kohaselt tuleb nõrgalt 

kaitstud ja kaitsmata põhjaveega aladele ehitamisel ja majandustegevuse arendamisel kasutada 

täiendavaid abinõusid põhjavee reostuse vältimiseks. Samuti on seatud tingimus, mille kohaselt tuleb 

sätestada üldplaneeringuga Kuressaare linna veehaarde toitealal maakasutus- ja ehitustingimused, 

mis tagavad põhjavee kvaliteedi ja kaitse. Objektide rajamisel ja käitamisel ning maa kasutamisel 

tuleb järgida õigusaktidega sätestatud veekaitsenõudeid ning arvestada veemajanduskavaga seatud 

eesmärke. Samuti saab taotleda toetust hajaasustuse programmist, mille eesmärk on maapiir-

kondades elavatele peredele tagada head elutingimused, mh majapidamiste veesüsteemide 

rajamiseks. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju 

põhjavee kogusele ja kvaliteedile. 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis võiksid pinnaveekogumite seisundit halvendada 

või takistada veemajanduskavaga seatud eesmärkide saavutamist. Samuti ei kavandata tegevusi, 

mis omavad olulist negatiivset mõju maakonna pinnaveekogudele. 

Maakonnaplaneeringus on toodud puhkealade ja -maastike ning turismisihtkohtade kasutus-

tingimused, mis on asjakohased nende säilimiseks ja puhke- ja tervisevõimaluste suurendamiseks. 

Puhkealade kasutamine tuleb korraldada nii, et looduskeskkond ei saaks kahjustatud, nt piirata/ 

suunata autode liikumist, korraldada parkimine ja prügimajandus, rajada telkimis-/puhke-/ 

lõkkekohad, käimlad, õppe- ja matkarajad. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis 

omavad olulist negatiivset mõju maakondlikult olulistele puhke- ja veealadele. 

Maakonnaplaneeringus toodud sadamate arendamise põhimõtted näevad ette sadamate multi-

funktsionaalset kasutamist, maakondlike tähtsusega sadamate võrgustiku loomist ning sadamate 

ühendamist kergliiklusteede ja tolmuvaba kattega sõiduteedega. Sadamate arendamisel on oluline 

positiivne sotsiaal-majanduslik mõju, samuti on positiivne mõju ettevõtlusele ja turismile. 

Maakonnaplaneeringus märgitakse, et püsiühenduse rajamise otstarbekust analüüsitakse järgmises 

transpordi arengukavas või hiljemalt järgmise üleriigilise planeeringu koostamise raames. Arengu-

vajaduste täpsustumisel koostatakse maakonnaplaneeringu jätkutegevusena riigi eriplaneering ning 

seejuures arvestatakse ka keskkonnamõjudega. Riigi eriplaneeringuga teostatakse asukohavalik 

ning määratakse püsiühenduse täpne asukoht Saare ja Lääne maakonna piirnevas sisemeres. 

Asukohavaliku teostamisel hinnatakse detailselt ka kaasnevaid keskkonnamõjusid. 

Saare maakonnaplaneeringu kohaselt Saare maakonna riigimaanteede võrgustik piisav ja selle 

tihendamiseks vajadus puudub. Peamine eesmärk riigiteede osas on sõidumugavuse parandamine 

ja liiklusohutuse tagamine. Teede arendamise puhul on oluline jätkata kõrvalmaanteede tolmuvaba 

katte alla viimist. Maakonnaplaneeringuga planeeritakse viia kõik kõrvalmaanteed tolmuvaba katte 

alla hiljemalt aastaks 2030. Erandiks on üksikud teelõigud, mis ajaloolistel, esteetilistel või muudel 

kaalutlustel peaksid jääma kruusakattega. Tolmuvaba katte rajamisel on prioriteetsed teelõigud, mis 

on kõige suurema kasutusega (sagedus üle 50 autot/ööp), arvestades elanikkonna paiknemist ja tee 

kasutamise intensiivsust sh raskeliiklust, tolmu mõju, teede kasutajaid, võrgulist tähtsust, bussi-

liinide olemasolu, jalgrattatrasse ja tasuvust. Maakonnaplaneeringu seletuskirjas on toodud 

põhimõtted, millest maanteede arendamisel lähtutakse. Tolmuvaba kattega teede väljaehitamine on 

positiivse mõjuga õhukvaliteedile, sh inimese tervisele ja heaolule, kuna tolmuvaba katendi 

paigaldamine parandab teenuste kättesaadavuse, töö- ja haridusrände kiirust ja mugavust. Lisaks 

paraneb teeäärsete inimeste elukeskkonna kvaliteet, kuna tolmu tase väheneb. 

Kvaliteetne lennuühendus mandriga aitab ühelt poolt parandada saarlase elukvaliteeti, teisalt toetab 

turismi ja majandusarengut. Lennuühenduse jätkumine mandriga ja lennuväljade arendamine on 

maakonna arengule olulise tähtsusega. 

Kergliiklusteede rajamisel ja kergliiklusteedevõrgu arendamisel (nii kohalike ja lähikeskuste vahel 

või sees ja juurdepääsuteed sadamatesse) on oluline positiivne sotsiaal-majanduslik mõju. Ohutud 

kergliiklusteed aitavad propageerida tervislikku eluviisi omades positiivset mõju inimese tervisele, 

heaolule ja ka varale. 

Keskkonnahoiu, majandusliku säästlikkuse ja terve eluviisi edendamise huvides on vaja tõsta avaliku 

bussitranspordi konkurentsivõimet. Maakonnaplaneeringus on põhimõtteks kiirete ja sagedaste bussi 
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otseühenduste loomine praegustest vallakeskustest Kuressaarde ning nn linnaliinide pikendamine 

linna lähiümbrusse. Ühistransport peab toimima teenuskeskuste vahel, mis aitab parandada inimeste 

elukvaliteeti ja on positiivse sotsiaal-majandusliku mõjuga. 

Maakonnaplaneeringuga seatud tingimused teedevõrgu ja transpordiühenduste arendamiseks on 

positiivse sotsiaal-majandusliku mõjuga ning aitavad kaasa sidusama ruumistruktuuri tekkele ning 

loovad eeldused paremaks töökohtade, hariduse jms teenuste kättesaadavuseks. 

Maakonnaplaneeringus toodud põhimõtted puhkealade, sadamate, teede ja lennuvälja arendamisel 

on olulise positiivse mõjuga turismisektorile ning inimeste liikuvuse parandamisele. Ettevõtlus ja 

majandusareng tagavad elanikele töökohad ning sissetuleku, suureneb inimeste elatustase ja heaolu. 

Seega on ettevõtluse toetamine kahaneva rahvastiku kontekstis väga oluline. Saare maakonnas on 

peamiseks tööalase pendelrände (töörände) tõmbekeskuseks Kuressaare linn ning seetõttu on hea 

transpordiühenduse tagamine (sh ühistranspordi ja kergliiklusteede arendamine) Kuressaare ja 

ümberkaudsete piirkondade vahel väga oluline. Sellele on positiivne mõju töökohtade kätte-

saadavuse suurendamisele ning ettevõtetele töötajate leidmisel. Ekspordi seisukohalt on kvaliteetne 

teedevõrk ja sadamate (sh kiire ühendus saare ja mandri vahel) arendamine ettevõtlusele ja 

majandusarengule olulise positiivse mõjuga. Kuigi ettevõtluse areng on maakonna jätkusuutlikkuse 

tagamiseks oluline, peab tootmis- ja tööstusalade planeerimisel arvestama kaasnevate keskkonna-

mõjudega. Maakonnaplaneeringuga määratud põhimõtted tööstusalade arendamisel soodustavad 

ettevõtluse arengut ning on kooskõlas looduskaitse põhimõtetega (nt uusi alasid ei määratleta, mis 

võiks kaitsealasid mõjutada). Samuti ei näe maakonnaplaneering ette põhjendamatuid piiranguid 

ettevõtluse arendamiseks. 

Maakonnaplaneeringus kajastatakse väärtuslike põllumajandusmaadena põllumassiive, mille mulla 

reaalboniteeti vähemalt 35 hindepunkti, suurus on vähemalt 5 ha ja mille sihtotstarve on 

maatulundusmaa. Saare maakonnas ei ohusta väärtuslikke põllumajandusmaid olulisel määral 

alternatiivne maakasutus. Valglinnastumine võib ohustada väärtuslikke põllumajandusmaid vähesel 

määral Kuressaare läheduses, kuid valdavalt on uusarendused koondunud rannikualadele ning 

muudesse looduslikult kaunimatesse paikadesse. Maakonnaplaneeringus kajastatavad mõned 

tuuleenergia arendusalad (S3, S6, S8; S9, S12) kattuvad osaliselt väärtuslike põllumajandus-

maadega. Kattuvus ei välista siiski elektrituulikute rajamist, kuna tuulikute ja kommunikatsioonide 

alune pind moodustab väga väikese osa tuulepargi alast ning ülejäänud maad saab jätkuvalt 

põllumajanduses kasutada. Elektrivõrgu uuendamine, maanteede renoveerimine ja õgvendamine 

ning kergliiklusteede rajamine ei põhjusta olulisi mõjusid väärtuslikele põllumajandusmaadele, kuna 

need arendused toimuvad olemasolevate infrastruktuuride alal või piiril ning reeglina ei nõua olulisel 

määral uusi maa-alasid ega põhjusta põllumajandusmaade killustamist. Maakonnaplaneeringuga on 

määratud tingimused väärtusliku põllumajandusmaa kasutamiseks, mis aitavad tagada väärtuslike 

põllumajandusmaade sihtotstarbelise kasutuse.  

Saare maakonnas kaevandatavate ehitusmaavarade, turba ja meremuda varustuskindlus suuremas 

osas tagatud vähemalt 17 aastaks või pikemaks ajaks, erandiks on täitekruus, mis on tagatud vaid 

5 aastaks. Avalik huvi on maakonnas eelkõige ehitusmaavarade (liiv, kruus, dolokivi, lubjakivi) vastu. 

Maakonna idaosas on kasutatavaid varusid vähe, mistõttu tuleb neid kaugemalt vedada ning on 

vajadus uute ehitusdolokivi ja -lubjakivi maardlate kasutuselevõtu järgi.  

Maakonnaplaneeringuga uusi maardlaid ega konkreetsete maardlate kasutuselevõttu ei määrata vaid 

antakse üldised maardlate ja kaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimused. Maakonna-

planeeringu elluviimise perioodil (2030+) on tõenäoline uute ehitusmaavarade maardlate 

kasutuselevõtt. Konflikte võib tekkida seoses kaitsealade ja väärtuslike põllumajandusmaade 

esinemisega maardla alal, samas suurem osa ehitusmaavarade maardlatest paikneb rohelise 

võrgustiku aladel. Rohelise võrgustiku kui terviku sidusust ja toimimist oluliselt ei mõjutata kui 

vältida suuremahuliste karjääride avamist ja rohelise võrgustiku katkemist. Kaevandamisega 

seonduvaid mõjusid hinnatakse kaevamislubade taotlemise menetlemise käigus. Maakonna-

planeeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju maavarade, sh 

halvendaksid maavara kaevandamisväärsena säilimist või juurdepääsu maavaravarule. 
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Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju jäätme-

majandusele. Samuti ei kavandata jäätmemajanduses täiendavaid tegevusi, millel võib olla oluline 

negatiivne keskkonnamõju. 

Maakonnaplaneeringuga soodustatakse taastuvenergia rakendamist nii oma tarbeks majapidamistes 

kui tööstuslikuks tootmiseks päikesekollektorite, -paneelide kui ka väiketuulikute näol. Objektide 

rajamisel ja käitamisel ning maa kasutamisel tuleb järgida keskkonnanõudeid ja riigikaitselisi 

piirangid. 

Väärtuslikud maastikud Saare maakonnas on määratletud maakonna teemaplaneeringuga „Asustust 

ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (kehtestatud 2007). Saare maakonna-

planeeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju väärtuslikele maastikele. 

Maakonnaplaneeringuga määratakse üldised kasutustingimused kultuuripärandi säilimiseks. 

Maakonnaplaneeringu kohaselt vajavad väärtustamist ka vanad tehnilise taristuga seotud objektid 

nagu Salme jõgi kui veeliiklusobjekt, Kuressaare Kivisild, Papissaare vesilennukite angaarid, Vanad 

valge-sinised kilomeetripostid ja Saaremaa laiarööpmeline raudtee (1951-1955). Nende 

väärtustamine toimuks läbi tähistamine ja eksponeerimise. Kultuurimälestiste ja pärandkultuuri-

objektidega arvestamine on oluline, kuna need näitavad piirkonna ning kultuurmaastiku ajaloolist 

mitmekihilisust, need on osa Saare maakonna kultuurist ja rahvuslikust pärandist. Lisaks ehitistele 

ja objektidele on oluline ka kultuuriteenuste kättesaadavuse tagamine, külaseltside ja huviringide 

tegevus ning kultuuripärandi ja traditsioonide edasikandmine põlvest põlve. Selle saavutamiseks on 

vajalik nt rahvamaja, raamatukogu, kultuuri asutuste olemasolu ning keskustega toimiva ühenduse 

tagamine. Eelkõige mõjutab nende kättesaadavust aga maakonna rahvastiku pidev vähenemine. 

Maakonnaplaneeringus on arvestatud kultuuripärandi säilimise ja väärtustamise vajadusega. Seega 

on planeeringu elluviimisel kultuuripärandi säilimisele positiivne mõju. 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata uute alade või objektide kaitse alla võtmist ega muudeta 

olemasolevate kaitstavate loodusobjektide kaitserežiimi, samuti ei anta soovitusi alade kaitse alla 

võtmise ega kaitserežiimi osas. Loodusobjektide kaitse alla võtmisel ja kaitse-eeskirjade 

uuendamisel tuleb lisaks mõjule looduskeskkonnale (mis on ilmselgelt positiivne) pöörata enam 

tähelepanu ka objekti/ala piirkonnas elavatele ja tegutsevatele inimestele ja ettevõtetele 

avalduvatele sotsiaalsetele ja majanduslikele mõjudele ning vajadusel välja töötada vastavad 

leevendavad meetmed. Kohalike elanike ja ettevõtete põhjendatud huvide ja vajadustega 

arvestamine kaitserežiimi väljatöötamisel ja rakendamisel aitab kujundada igakülgselt tasa-

kaalustatud keskkonda, võimaldab teha koostööd kohaliku kogukonnaga ning vähendab võimalikku 

vastuseisu looduskaitselistele piirangutele. Maakonnaplaneeringu koostamisel on arvestatud 

maakonnas paiknevate kaitstavate alade ja üksikobjektidega ning infrastruktuuriobjektide ja muude 

olulise mõjuga rajatiste ruumilisel planeerimisel on püütud kaitstavaid alasid vältida või mõjutada 

võimalikult vähe. Mõningatele kaitstavatele aladele või nende lähedusse on siiski kavandamisel (sh 

teiste planeeringute ja projektide alusel) erinevat maakasutust, rajatisi või infrastruktuuri objekte: 

perspektiivsed 110 kV kõrgepingeliinid olemasoleva madalama pingega (35 kV) liini trassil 

(Pammana hoiuala) ja kergliiklustee (Vilsandi rahvuspark). Enamusel juhtudel mõjutavad need 

rajatised või objektid kaitstavaid alasid kaudselt või nende servades üsna väikeses ulatuses ega 

mõjuta otseselt kaitse-eesmärgiks olevaid maastikke, elupaiku, kooslusi või liike. Maakonna-

planeeringus kajastatud puhkealade kasutamine ja arendamine peab olema kooskõlas alade kaitse-

eesmärkidega ja toimuma koostöös kaitstavate alade valitsejaga (Keskkonnaamet), seda eelkõige 

eesmärgiga vältida mõjusid inimpelglikele liikidele ja tallamisõrnadele elupaikadele. Kaitstavate 

aladega kattuvatel maardlaosadel ei ole kaevandamise alustamine reeglina võimalik, kaitstavate 

alade piiril või naabruses eeldab kaevandamise alustamine mõjude hindamist. Väikese väina tammi 

avade rajamise efektiivsus väina seisundi parandamise osas on väike, samas on võimalik setete 

ümberkandumine, mis võib põhjustada negatiivseid mõjusid Väikese väina hoiuala veekvaliteedile 

ning elustikule. 

Maakonnaplaneeringus kajastatavatest tegevustest omavad rohevõrgustiku aladele ja rohelise 

võrgustiku toimimisele olulist mõju maavarade kaevandamine ja tuuleparkide rajamine. Olemas-

olevad maanteed ei põhjusta olulist barjääriefekti ega vähenda arvestataval määral rohevõrgustiku 
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sidusust. Suurima liiklustihedusega Kuivastu-Kuressaare maantee avaldab loomade liikumisele enim 

häiringuid ning tekitab rohevõrgustikku lõigates konfliktikohti. Rohelise võrgustiku määratlenud 

teemaplaneeringus on rohelist võrgustikku ohustava probleemine välja toodud Kuressaare piirkonnas 

toimuva valglinnastumise, mille tendentsid on täheldatavad linna piirist kuni 10 km kaugusel, 

Mändjala-Järve suunal ka kuni 15 km kaugusel. Asustuse koordineerimatu laialivalgumine ohustab 

rohelise võrgustiku toimimist, kuna linna tagamaal olevad loodus- ja põllumajandusmaastikud 

muudetakse hoonestatud aladeks. Suur osa maakonnaplaneeringus kajastatud puhkealadest asuvad 

rohelise võrgustiku aladel. Nende kasutamine võib põhjustada mõningaid lokaalseid häiringuid 

loomastikule, kuid ei mõjuta rohelise võrgustiku sidusust ja toimimist tervikuna. Maakonna-

planeeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad ulatuslikku või olulist negatiivset mõju maakonna 

rohelise võrgustiku sidususele või toimimisele. 

Natura 2000 võrgustikku kuuluvate loodus- ja linnualadega on Saare maakonnaplaneeringu 

koostamise protsessis suhteliselt hästi arvestatud ning planeeringu ruumilised lahendused võtavad 

Natura alade paiknemist juba arvesse. Maakonnaplaneeringusse on üle võetud objekte erinevatest 

teemaplaneeringutest, kavadest ja kohalike omavalitsuste üldplaneeringutest, mille puhul MP käigus 

mõjusid enam uuesti ei hinnata. Ka üle võetud planeeringute koostamisel on Natura aladega reeglina 

juba varasemalt arvestatud ning negatiivseid mõjusid on püütud vältida või minimeerida. Nii on 

tööstusalade (tuulepargialad) ja infrastruktuuriobjektide rajamisel enamasti Natura alade läbimist 

välditud või minimeeritud. Mõjude esinemise võimalikkus konkreetse Natura ala puhul on välja 

toodud KSH aruande ptk-des 4.5.2 ja 4.5.3. 

Saare maakonnaplaneeringu koostamisel käsitleti Kaiiseliidu 300 m lasketiiru rajamise võimalusi 

olemasoleva Karujärve 200 m lasketiiru piirkonnas (Karujärve alternatiivid 1 ja 2) ning Sõrve 

poolsaarel (Sõrve alternatiiv). Lasketiiru rajamise ja kasutamisega seonduvaid üldiseid mõjusid (sh 

Natura alade kaitse-eesmärkidele) on käsitletud KSH aruande ptk-des 4.5 ja 4.9 (hinnangu 

kokkuvõte) ja Lisas 2 (põhjalikum hinnang). KSH tulemusel selgus, et võimalik on mõlema 

asukohaalternatiivi edasine arendamine. Maakonnaplaneeringu põhilahenduses on lasketiiru 

asukohaks määratud Karujärve lähtudes KSH tulemustest ning ajaloolistest ja logistilistest eelistest. 

Lasketiiru ja selle piiranguvööndi piirid täpsustatakse üldplaneeringuga. 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata olulise negatiivse mõjuga tegevusi/meetmeid, seega ei ole ka 

KSHs ettenähtud seiremeetmeid olulise negatiivse mõju järgimiseks. 

Arendustele, mille elluviimisel võib negatiivne mõju avalduda, juhiti KSH aruande koostamisel 

tähelepanu ning vajadusel nähti ette leevendusmeetmed (KSH aruande ptk 5) vastavalt maakonna-

planeeringu täpsusastmele ning nendega on Saare maakonnaplaneeringu koostamisel arvestatud. 

KSH aruande eelnõu avalikustati koos planeeringu eskiislahendusega aprillis 2016, sh avalik arutelu 

toimus Saare Maavalitsuses 28.04.2016. Avalikustamisel ja kooskõlastamisel esitatud asjakohaste 

märkuste alusel KSH aruannet täiendati. Maakonnaplaneering on Saare maavanema poolt 

vastuvõetud 06.09.2016. 

KSH aruande avalikustamine toimus koos maakonnaplaneeringu avalikustamisega septembrist 

oktoobrini 2016. Avalik väljapanek kestis 14.09-12.10.2016 ja avalik arutelu toimus 21.10.2016 

Saare Maavalitsuses. Avalikustamise käigus KSH aruande kohta ettepanekuid ei esitatud. 

Maanteeameti kirjas viidati vastuolule Saare maakonnaplaneeringu seletuskirja ja KSH aruande vahel 

seoses Väikese väina seisundi ja tammi avade vajalikkusega. Saare Maavalitsus vastuolu ei 

tuvastanud. KSH aruande avalikustamisega seotud materjalid on esitatdu Lisas 3. 

Saare maakonnaplaneeringu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda Saare Maavalitsuse 

kodulehel http://saare.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering.  

http://saare.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering
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2. Sissejuhatus 

Maakonnaplaneeringud koostati Eestis 1990. aastate lõpul paralleelselt üleriigilise planeeringuga 

„Eesti 2010”. Saare maakonnaplaneering kehtestati 1999. a. Sellisena on see suunanud ka kehtivate 

valla ja linna üldplaneeringute koostamist maakonnas. Riik on korraldanud maakonnaplaneeringute 

täpsustamist teemaplaneeringute kaudu. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringutest on Saare 

maakonnas kehtestatud: 

- „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” (2008); 

- „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“ (2010); 

- tuuleenergeetika teemaplaneering (2013). 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ kehtestati 2012. aastal. Selle elluviimise tegevuskavas on 

toodud uute maakonnaplaneeringute koostamine aastatel 2013-2015.  

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute koostamise 

kõigis maakondades planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks. Saare 

maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade kohaselt on maakonnaplaneeringute koostamise 

eesmärk on asetada planeerimine kogu riigis ühtsetele alustele arvestades riigi huve, vahepealse 

kiire majandusarengu perioodil saadud kogemusi ja lisandunud planeerimisalast oskusteavet. 

Saare maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on algatatud Saare 

maavanema 10.10.2013 korraldusega nr 1-1/2013/413. 

Maakonnaplaneeringu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda Saare Maavalitsuse 

kodulehel http://saare.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering. 

http://saare.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering
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3. Saare maakonna ruumilise arengu eesmärk ja 

põhimõtted 

Saare maakonna arengustrateegia 2020 kohaselt on maakonna arenguvisioon aastaks 2025 

järgmine: 

Saare maakond konkureerib edukalt Eesti suuremate linnapiirkondadega ja välisriikidega noorte 

elanike pärast. Konkurentsivõimeline keskmine palk, mitmekesise töö pakkumine ja kasvanud 

nõudlus kõrge kvalifikatsiooniga tööjõu järele on olulisel määral tasakaalustanud noorte rände ja 

loonud aluse maakonna demograafilise jätkusuutlikkuse paranemiseks. Maakonna äärealade 

ettevõtlus kasvab vähemalt sama kiiresti kui Kuressaares ja linna lähiümbruses luues eelduse 

kohaliku rahvastikuolukorra stabiliseerumiseks pikemas vaates. 

Visiooni suunas edenemist jälgitakse nelja järgneva mõõdetava üldeesmärgi abil: 

- Maakonna rändesaldo vanuserühmas 15-35 a on tänasest oluliselt tasakaalustatum, sisse- 

ja väljarände koondsaldo on tasakaalus; 

- Maakonna keskmine kuu brutotöötasu on vähemalt 85% Eesti keskmisest; 

- Kolmanda taseme haridusega tööjõu osatähtsus on vähemalt 30%; 

- Väljaspool Kuressaaret ja endist Kaarma valda asuvate äriühingute müügitulu moodustab 

vähemalt 25% kogu maakonna näitajast. 

Arengustrateegias aastani 2020 seatakse kolm spetsiifilist eesmärki (vt Saare maakonnaplaneeringu 

joonis 2): 

- Nutikas majanduskasv; 

- Kandvate majandusharude konkurentsivõime; 

- Majandusarengut toetav ettevõtlus- ja elukeskkond. 

Strateegia elluviimine sõltub valdavalt ettevõtluse arengust, sest enamiku töökohti loob ettevõtlus 

ehk ärisektor, vähemal määral loovad töökohti avaliku sektori eelarveliste teenuste osutamine ja 

vabakond. Avaliku sektori panus on oluline kolmanda eesmärgi saavutamiseks. 

Kolmanda eesmärgi saavutamisele aitab kaasa ka Saare maakonnaplaneeringu elluviimine. Saare 

maakonna ruumilise arengu läbiv eesmärk on maakonna hea sisemine sidustatus ja territoriaalne 

tasakaalustatus. Saare maakonna ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused tuuakse ära Saare 

maakonnaplaneeringus. 



Saare maakonnaplaneering 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Heakskiidetud 28.11.2016 

11 / 63  

4. Hinnang eeldatava mõju kohta 

4.1. Maakonnaplaneeringu ülesanded, mõjuala suurus ja kirjeldus 

Maakonnaplaneeringu ülesanded tulenevad planeerimisseadusest. Saare maakonnaplaneeringu 

koostamisel lahendamist vajavad teemad on välja toodud planeeringu lähteseisukohtades, mis on 

avaldatud Saare Maavalitsuse kohulehel1. 

Saare maakonnaplaneeringu koostamise esimese etapina valmis Saare maakonna ruumilise arengu 

analüüs, mis on samuti avalikustatud Saare Maavalitsuse kodulehel. Vastavalt analüüsi tulemustele 

on maakonnaplaneeringu olulisemad teemad, mis vajavad järgneval 15 aastal lahendamist, eelkõige: 

- täiendavad mustkatet vajavad riigiteed; 

- kergliiklusteede võrgustik; 

- maakonna kui ühtse toimepiirkonna ühistranspordikorralduse ruumilised põhimõtted; 

- sadamate kaubaveofunktsiooni määratlemine; 

- mereturismi toetavate väikesadamate võrgustik; 

- esmatasandi teenuskeskuste võrgustik maal. 

KSH aruande koostamisel käsitletakse mõjualana Saare maakonna territooriumi. Vajadusel 

käsitletakse teemasid ka maakonnapiiri üleselt. Saare maakonnaplaneeringuga ei kavandata 

tegevusi, mis võiks põhjustada olulist negatiivset riigipiiri ülest keskkonnamõju. 

Maakonnaplaneeringu KSH läbiviimise jaoks piisav ülevaade mõjualast ehk olemasoleva olukorra 

kirjeldus on toodud Saare maakonna ruumilise arengu analüüsis, mis on esitatud planeeringu lisas 5. 

4.2. Maakonnaplaneeringu seos teiste strateegliste planeerimisdokumentidega 

Saare maakonnaplaneeringu seoseid teiste strateegiliste planeerimisdokumentidega (nt Saare 

maakonna arengustrateegia 2020, Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava, riigi jäätmekava, 

transpordi arengukava jmt) on käsitletud KSH aruande mõju hinnangu ptk-s 4.6-4.7. Dubleerimise 

vältimiseks sama teksti käesolevas peatükis ei korrata. 

4.3. Hindamise aluseks olevad nõuded ja põhimõtted 

KSH aruande koostamisel lähtutakse keskkonnamõju hindamise ka keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse (KeHJS) nõuetest ja heakskiidetud KSH programmist. Kuna KSH algatati enne 01.07.2015 

jõustunud KeHJSi muudatusi, siis viiakse KSH lõpuni vastavalt KSH algatamise hetkel kehtinud 

nõuetele. 

Hindamisel selgitatakse, kas maakonnaplaneeringu elluviimisega võib kaasneda oluline keskkonna-

mõju arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja territooriumi võrreldes olemasoleva olukorraga 

(ehk nn 0-alternatiiviga). Käsitletakse nii positiivset kui negatiivset, otsest kui kaudset mõju, sh 

mõjude võimalikku kumulatiivsust. Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada 

tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu 

inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. 

Hindamisel lähtutakse olemasolevatest teadmistest ja andmetest arvestades maakonnaplaneeringu 

ülesandeid ja maakonnaplaneeringus käsitletavaid teemasid. Eraldi uuringuid kavas ei ole. 

                                                

1 Saare Maavalitsuse koduleht http://saare.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering 

http://saare.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering
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Hinnangud (mõju prognoos) põhinevad peamiselt kaardianalüüsil ja ekspertarvamustel. 

Arvestatakse ka maakonnaplaneeringu koostamise menetluse käigus laekunud asjakohaste 

ettepanekutega. Kuna tegemist on maakonna tasandil ehk väga üldise maakasutust suunava 

dokumendiga, siis tegelikkuses võib esineda ka palju määramatust – asjaolud/tegurid, mis võivad 

reaalsuses hiljem mõjude avaldumist mõjutada. 

KSH aruande koostamisel tehakse tihedat koostööd planeeringu koostajaga (Saare Maavalitsus). 

KSH ekspertide ettepanekud ja hinnangud esitatakse jooksvalt planeeringu koostajale võimaldades 

neid arvestada juba protsessi käigus. 

KSH aruandes ei dubleerita maakonnaplaneeringu koostamise raames valminud muudes 

dokumentides käsitletud teemasid, nt Saare maakonna ruumilise arengu analüüsis ja 

maakonnaplaneeringu seletuskirjas sisalduvat olemasoleva olukorra kirjeldust, samuti KSH 

programmis väljatoodut, kuna need on aluseks KSH aruande koostamisel ja nende dubleerimine ei 

ole otstarbekas. Nendele teemadel viidatakse. Samuti ei hinnata KSH aruandes teemasid, mille kohta 

on koostatud eraldi planeeringud ja mõju hinnangud (nt tuuleenergeetika arendusalad, väärtuslikud 

maastikud jmt). 

4.4. Käsitletud alternatiivid 

Erinevaid ruumilise arengu stsenaariume ei kaalutud ega määratletud, sest selleks puudus põhjus ja 

vajadus. Varianti, kus maakonnaplaneeringut ei uuendata ja kehtestata, ei analüüsitud kuna 

maakonnaplaneeringute koostamise kohustus tuleneb planeerimisseadusest ja planeeringute 

koostamine on algatatud Vabariigi Valitsuse poolt, seega võib seda nimetada ebareaalseks 

alternatiiviks. Maakonnaplaneeringu elluviimine ja maakonna arendamine kahaneva rahvastiku 

tingimustes on suur väljakutse, kuid arvestades riigi kui terviku tasakaalustatud arendamise vajadust 

ning üleriigilises planeeringus seatud eesmärke, on riigi ülesanne vastavad ressursid leida. 

Saare maakonnaplaneeringu koostamisel käsitleti Kaiiseliidu 300 m lasketiiru rajamise võimalusi 

olemasoleva Karujärve 200 m lasketiiru piirkonnas (Karujärve alternatiivid 1 ja 2) ning Sõrve 

poolsaarel (Sõrve alternatiiv). Lasketiiru rajamise ja kasutamisega seonduvaid üldiseid mõjusid 

(sh Natura alade kaitse-eesmärkidele) on käsitletud KSH aruande ptk-des 4.5 ja 4.9 (hinnangu 

kokkuvõte) ja lisas 2 (põhjalikum hinnang). KSH seisukohast on võimalik mõlema asukohaalternatiivi 

edasine arendamine, seega asukoht valitakse planeeringu edasisel menetlusel. 

4.5. Maakonnaplaneeringu elluviimise võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku 

aladele  

Arvestades maakonnaplaneeringu suurt üldistustaset piirdutakse Natura aladele mõju 

hindamisel eelhindamise etapiga ning esitatakse soovitused ja nõuded tegevusteks 

järgnevatel planeerimistasanditel.2 Natura eelhindamise põhimõtetele on viidatud juba KSH 

programmis. 

Saare maakonnaplaneering ei ole Natura alade kaitsekorraldusega otseselt seotud ega 

selleks vajalik. Maakonnaplaneeringuga ei tehta ettepanekut kaitsealade kaitserežiimi 

algatamiseks, muutmiseks ega lõpetamiseks. 

Natura alad ja -liigid on siseriiklikult kaitstud looduskaitseseaduse alusel kaitsealade, hoiualade ja 

püsielupaikade kaudu (vt kaitse-eesmärgid KSH aruande Lisas 1 esitatud tabelis).  

                                                
2 Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis. A. Aunapuu, 

R. Kutsar. MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing. Tartu-Tallinn, 2013  
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Iga kaitseala kohta on koostatud/koostamisel kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava (KKK). Kaitse-

eeskiri on õigusjõudu omav dokument, millega määratakse kaitseala erinevad vööndid (siht-

kaitsevööndid, piiranguvööndid) ning vööndites lubatud ja keelatud tegevused. KKK on kaitseala 

rakenduslik tegevusplaan. KKKde koostamist korraldab Keskkonnaamet. KKK sisaldab järgmist 

teavet: 

- olulised keskkonnategurid ja nende mõju kaitstavale loodusobjektile; 

- kaitse eesmärgid, nende saavutamiseks vajalikud tööd ja meetmed, tööde tegemise 

eelisjärjestus, ajakava ning maht; 

- kava elluviimise eelarve. 

Hoiualade kohta individuaalseid kaitse-eeskirju ei koostata. Hoiualade kaitserežiim tuleneb loodus-

kaitseseadusest ning kaitse korraldamiseks koostatakse reeglina alapõhised kaitsekorralduskavad. 

Käesoleva KSH aruande koostamise hetkeks (aprill, 2016) on Keskkonnaamet ligi pooltele 

hoiualadele koostanud ka KKKd (vt KSH aruande Lisas 1 esitatud tabel). Kõigi kaitstavate alade 

kaitse korraldamisel on osa ka erinevate kavandatavate tegevuse mõju hindamisel, mida tuleb teha 

igakordselt ja iga kaitstava loodusväärtuse puhul eraldi. Liigikaitse toimub looduskaitseseaduse 

alusel. Natura loodus- ja linnualade koosseisus on ka liikide püsielupaiku.  

Osade kaitsealuste liikide (I kaitsekateooria ja osade II kategooria kaitstavad liigid) kohta on 

koostatud kaitse tegevuskavad. Tegevuskava on vajalik kaitse korraldamiseks, liigi soodsa seisundi 

tagamiseks või liigi ohjamiseks. Ajaperioodi määramisel tegevuskavale soovitakse vajalikud 

tegevused teha selle aja jooksul. Pärast tegevuskavas märgitud aastate lõppemist juriidilist jõudu 

tegevuskaval ei ole (tegevused peaksid olema tehtud). Kuni uut kava ei ole või ei tehta (mõnel juhul 

ei ole vaja teha), on tegevuskaval informatiivne tähendus. Tegevuskava on sel juhul teabeallikas, 

sest sisaldab teavet liigi spetsiifika ja nõudluse ning ohutegurite kohta.3  

4.5.1. Saare maakonnas asuvate Natura alade iseloomustus 

Keskkonnaregistri andmetel (seisuga veebruar 2016) kuulub Saare maakonnas üleeuroopalisse 

Natura 2000 alade võrgustikku 86 loodusala ja 15 linnuala. Natura alade iseloomustus – kaitsekord 

(kaitse-eeskirjad), kaitsekorralduskavad ja liigi kaitse tegevuskavad – on koondatud KSH aruande 

Lisas 1 esitatud tabelisse.  

4.5.2. Kavandatava tegevuse mõju prognoosimine Natura aladele 

Natura eelhindamise puhul on tegemist võimaliku mõju prognoosimisega, mille tulemusena saab 

otsustada, kas järgmistel planeerimistasanditel on vaja läbi viia asjakohane hindamine. Eelhinnang 

viiakse läbi kaardianalüüsi põhjal ja võttes arvesse potentsiaalselt mõjutatavate Natura alade kaitse-

eesmärke ning kasutades olemasolevaid liikide ja elupaikade levikuandmeid, uuringuid ja kaitse-

korralduskavasid. Kaardipõhise analüüsi tulemusel tuvastatakse tähelepanu vajavad kohad, kus 

maakonnaplaneeringuga (MP) kavandatavad tegevused, maakasutus või objektid võivad mõjutada 

Natura alasid. Hinnangust jäävad välja olemasolevad ja erinevate varasemate planeeringute ja 

projektidega kavandatud tegevused ja objektid, sest eeldatakse, et nendele on Natura hindamine 

vajadusel läbi viidud. 

Sõltuvalt kavandatavast objektist või tegevusest ei pruugi MP tasandil eelhindamise käigus 

prognoositav võimalik mõju Natura alale kavandatavat objekti või tegevust automaatselt välistada, 

vaid seda tuleb täpsustada edaspidi asjakohase hindamise käigus. Vajadusel ja võimalusel tehakse 

ettepanekuid leevendusmeetmete rakendamiseks. 

Maakonnaplaneeringuga kavandatava tegevuse mõju prognoos Saare maakonna Natura aladele on 

esitatud alljärgnevas tabelis (Tabel 1). 

                                                
3 Selgitus: Keskkonnaministeeriumi avalike suhete nõuniku Pille Kalda 21.01.2015 e-kiri LoodusAja listis 
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Tabel 1. Kavandatava tegevuse mõju prognoosimine Saare maakonna Natura aladele 

Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 
liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 
terviklikkusele

? 

Abruka loodusala 
EE0040401 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Allirahu loodusala 
EE0040402 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Asva loodusala 

EE0040403 

Ala läbib olemasolev 110 kV 

elektriliin, täiendavaid 
tegevusi ei kavandata 

Täiendavad mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Gretagrundi 

loodusala 
EE0040500 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Haavassoo 

loodusala 
EE0040404 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Järise loodusala 

EE0040407 

Ala kattub suures osas 

Järise ja Pelissoo 
turbamaardlatega, mille 
kasutuselevõtt ei ole 
loodusalal võimalik; 

(Ala Piirneb tegutseva 

Kuumi 
turbakaevandusalaga) 

MPga seoses negatiivsed 

mõjud puuduvad  

(Jätkuvad turba 
kaevandamisega seotud 
kuivendusest tingitud 
negatiivsed mõjud 

sooelupaikadele) 

ei ei Puuduvad 
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Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

Järve loodusala 

EE0040408 

Kattub MP puhkealaga 

(tegemist olemasoleva 
puhkealaga) 

Valitseb mõningane oht 

tallamise näol kaitse-
eesmärgiks olevatele 
elupaikadele ja taimeliigile. 
Puhkeala arendamisel ja 
kasutuse planeerimisel 
koostöös kaitseala valitsejaga 

täiendavaid negatiivseid 
mõjusid alale ega selle kaitse-

eesmärkidele tõenäoliselt ei 
avaldu  

ei/jah ei Puhkeala arendamine ja 

kasutuse planeerimine 
tuleb kooskõlastada 
kaitseala valitsejaga 

Kaarma loodusala 

EE0040409 

Kattub väikeses ulatuses 

puhkealaga 

Kaitse-eesmärgiks olevatele 

elupaikadele mõjud 
tõenäoliselt puuduvad 

ei ei Puhkeala arendamine ja 

kasutuse planeerimine 
loodusalaga kattuval osal 
tuleb kooskõlastada 
kaitseala valitsejaga 

Kaarmise loodusala 
EE0040410 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Kahtla-Kübassaare 

loodusala 
EE0040412 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Kalli soo loodusala 

EE0040483 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Karala-Pilguse 

loodusala 
EE0040414 

Alal paikneb Austla 

kruusamaardla (alal endine 
karjäär), mille uuesti 

Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 
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Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

kasutusele võtmine ei ole 
Natura alal ilmselt võimalik 

Karida loodusala 
EE0040415 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Karujärve 

loodusala 
EE0040416 

Piirneb MP puhkealaga 

(tegemist olemasoleva 
puhkealaga) 

Karujärve lasketiiru 
alternatiivid paiknevad alast 
2,8 ja 4 km kaugusel 

Valitseb teoreetiline oht 

veekvaliteedi kaudu kaitse-
eesmärgiks olevale vee-
elupaigale. Puhkeala 

arendamisel ja kasutuse 
planeerimisel koostöös 

kaitseala valitsejaga 
täiendavaid negatiivseid 
mõjusid alale ega selle kaitse-
eesmärkidele tõenäoliselt ei 
avaldu; 

Karujärve lasketiiru 

alternatiivid loodusalale 
mõjusid ei avalda 

ei/jah ei Puhkeala arendamine ja 

kasutuse planeerimine 
loodusalaga piirneval osal 
tuleb kooskõlastada 

kaitseala valitsejaga 

Kasemetsa 
loodusala 

EE0040427 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Kasti lahe 
loodusala 

EE0040418 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 
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Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

Kaugatoma-Lõu 

loodusala 
EE0040441 

Ala läbib olemasolev 35 kV 

elektriliin, täiendavaid 
tegevusi ei kavandata 

Lasketiiru Sõrve alternatiiv 
paikneb 2,4 km kaugusel  

Elektriliiniga seoses 

täiendavad mõjud puuduvad; 

Lasketiir ei mõjuta ala ega 
selle kaitse-eesmärgiks 
olevaid elupaiku ega taimeliiki  

ei ei Puuduvad 

Kaunispe loodusala 

EE0040420 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Kerju loodusala 

EE0040421 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Kesknõmme 
loodusala 

EE0040422 

Alal paikneb Kõljala 
turbamaardla, mille 

kasutuselevõtt ei ole 
otstarbekas ega loodusalal 
võimalik 

Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Kingli loodusala 

EE0040423 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Koigi loodusala 

EE0040425 

Alal paikneb Koigi 

turbamaardla, mille 
kasutamine ei ole loodusalal 
võimalik  

(ala piirneb tegutseva Saikla 
turbatootmisalaga) 

MPga seoses negatiivsed 

mõjud puuduvad; 

(Jätkuvad turba 
kaevandamisega seotud 
kuivendusest tingitud 
negatiivsed mõjud 
sooelupaikadele); 

ei ei Puuduvad 
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Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

Koimla loodusala 

EE0040495 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Kooljamägede 
loodusala 

EE0040426 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Koorunõmme 
loodusala 

EE0040428 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Kotlandi loodusala 
EE0040429 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Kudjape loodusala 
EE0040433 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Küdema lahe 

loodusala 
EE0040432 

Kattub väikeses ulatuses 

Panga puhkealaga 

Valitseb mõningane oht 

tallamise, põlengute ja 
prügistamise näol kaitse-
eesmärgiks olevatele 

elupaikadele. Puhkeala 

arendamisel ja kasutuse 
planeerimisel koostöös 
kaitseala valitsejaga 
täiendavaid negatiivseid 
mõjusid alale ega selle kaitse-
eesmärkidele tõenäoliselt ei 
avaldu 

ei/jah ei Puhkeala arendamine ja 

kasutuse planeerimine 
loodusalaga kattuval osal 
tuleb kooskõlastada 

kaitseala valitsejaga 
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Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

Küdema loodusala 

EE0040430 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Laasi loodusala 
EE0040498 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Laasu loodusala 
EE0040435 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Laidunina 

loodusala 
EE0040436 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Lannasmaa 

loodusala 
EE0040437 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Liigalaskma-

Orinõmme 
loodusala 
EE0040438 

Ala läbib olemasolev 110 kV 

elektriliin; 

Alal paikneb olemasolev 
jäätmejaam 

Täiendavaid mõjusid alale ei 

avaldu 

ei ei Puuduvad 

Liiva-Putla 
loodusala 
EE0040439 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Lindmetsa 

loodusala 
EE0040440 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 
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Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

Mullutu-Loode 

loodusala 
EE0040443 

Alal paikneb Mullutu-

Suurlahe 
meremudamaardla; 

Ala kattub väga väikeses 
osas puhkealaga; 

Ala läbib olemasolev 35 kV 
elektriliin 

Maardla kontrollimatu 

kasutamine võib avaldada 
mõjusid loodusalale, maardla 
arukas kasutamine 
loodusalale tõenäoliselt olulisi 
mõjusid ei avalda; 

Puhkeala arukas kasutamine 

loodusalale ega selle kaitse-
eesmärkidele tõenäoliselt 

negatiivseid mõjusid ei avalda 

ei/jah ei Maardla kasutamine peab 

toimuma kooskõlastatult 
kaitseala valitsejaga; 

Puhkeala arendamine ja 
kasutuse planeerimine 
loodusalaga kattuval osal 
tuleb kooskõlastada 

kaitseala valitsejaga 

 

Mäe loodusala 

EE0040442 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Nihatu loodusala 
EE0040446 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Nässumaa 
loodusala 
EE0040445 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Nõmmküla 
loodusala 
EE0040447 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Odalätsi loodusala 
EE0040448 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Ohessaare 

loodusala 
EE0040449 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 
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Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

Paatsa loodusala 

EE0040451 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Pammana 
loodusala 

EE0040452 

Ala läbib olemasolev 35 kV 
elektriliin, mille pinget on 

kavas tõsta 110 kV-le 

Liinikoridori laiendamisel 
võivad avalduda mõjud 

kaitse-eesmärgiks olevatele 
elupaikadele 

jah/ei ei Tegevus eeldab Natura 
mõjude hindamist 

planeerimise/ projek-
teerimise järgmises etapis 

Põduste luha 

loodusala 

EE0040454 

Ala kattub väikeses osas 

puhkealaga 

Puhkeala arukas kasutamine 

loodusalale ega selle kaitse-

eesmärkidele tõenäoliselt 
negatiivseid mõjusid ei avalda 

ei ei Puhkeala arendamine ja 

kasutuse planeerimine 

loodusalaga kattuval osal 
tuleb kooskõlastada 
kaitseala valitsejaga 

Põduste-Upa 

loodusala 
EE0040455 

Ala läbib olemasolev 110 kV 

elektriliin 

Täiendavaid mõjusid alale ei 

avaldu 

ei ei Puuduvad 

Pühametsa 

loodusala 
EE0040456 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Ranna loodusala 

EE0040405 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Ranna-Põitse 
loodusala 

EE0040458 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Rannaniidi 
loodusala 

EE0040457 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 
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Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

Riksu ranniku 

loodusala 
EE0040461 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Saaremetsa 

loodusala 
EE0040463 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Sandla loodusala 

EE0040465 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Sepa loodusala 
EE0040466 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Sepamaa loodusala 
EE0040467 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Siiksaare-Oessaare 

loodusala 
EE0040469 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Simiste-Oina 

loodusala 
EE0040470 

Ala läbivad olemasolevad 

110 kV elektriliinid 

Täiendavaid mõjusid alale ei 

avaldu 

ei ei Puuduvad 

Siplase loodusala 

EE0040406 

Ala kattub väikses osas 

Siplase turbamaardlaga 

Maardla kasutuselevõtt ei ole 

otstarbekas ega loodusalal 
võimalik 

ei ei Puuduvad 

Sutu lahe 

loodusala 
EE0040472 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 



Saare maakonnaplaneering 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Heakskiidetud 28.11.2016 

23 / 63  

Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

Suuremõisa lahe 

loodusala 
EE0040473 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Suurissoo 

loodusala 
EE0040474 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Säärenõmme 

loodusala 

EE0040464 

Ala kattub väikeses osas 

Liigalaskma dolomiidi-

maardlaga, mille 
kasutuselevõtt ei ole 
loodusalal võimalik 

Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Tagamõisa 

loodusala 
EE0040476 

Ala kattub väikeses osas 

Jaagarahu lubjakivi-
maardlaga, mille 
kasutuselevõtt ei ole 
loodusalal võimalik 

Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Tahula-Reo 

loodusala 
EE0040477 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Tammese 

loodusala 
EE0040478 

Ala kattub osaliselt 

Jaagarahu lubjakivi-
maardlaga, mille 
kasutuselevõtt ei ole 
loodusalal võimalik 

Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 
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Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

Tammuna 

loodusala 
EE0040479 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Teesu loodusala 

EE0040480 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Tehu loodusala 
EE0040481 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Tumala loodusala 
EE0040484 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Tõnija loodusala 

EE0040482 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Uustalu loodusala 

EE0040475 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Vahtrissoo 

loodusala 
EE0040485 

Ala piirneb Lagenõmme 

kruusamaardlaga, 
kaevandamine loodusala 

piiril on tõenäoliselt 
vastunäidustatud, kuna 
võiksid esineda mõjud 
loodusala veerežiimile 

Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Vana-Lahetaguse 
loodusala 
EE0040487  

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 
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Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

Vanalõve loodusala 

EE0040488 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Vedruka raba 
loodusala 

EE0040489 

Ala kattub suures osas 
Jäinassoo turbamaardlaga, 

mille kasutuselevõtt ei ole 
loodusalal võimalik 

Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Vesitükimaa 

loodusala 

EE0040490 

Ala kattub väikeses ulatuses 

Sääre puhkealaga 

Puhkeala arukas kasutamine 

loodusalale ega selle kaitse-

eesmärkidele tõenäoliselt 
negatiivseid mõjusid ei avalda 

ei ei Puhkeala arendamine ja 

kasutuse planeerimine 

loodusalaga kattuval osal 
tuleb kooskõlastada 
kaitseala valitsejaga 

 

Viidu loodusala 

EE0040492 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Viidumäe loodusala 

EE0040493 

Ala kattub väikeses ulatuses 

Lümanda ja Järvesoo turba-

maardlatega ja Lagenõmme 
kruusamaardlaga. Maardlate 
kasutuselevõtt ei ole 
loodusalal võimalik 

Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Viieristi loodusala 
EE0040494 

Ala piirneb kasutatava 
Viieristi kruusamaardlaga, 
ning kattub osaliselt sama 
maardlaga. Maardla 

kasutamine ei ole loodusalal 
võimalik.  

Täiendavaid mõjusid ei 
kaasne 

ei ei Karjääri laiendamise 
korral loodusala piiril tuleb 
hinnata mõjusid Natura 
alale 
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Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

Vilsandi loodusala 

EE0040496 

Ala idaserva (alale või selle 

piirile) Kihelkonna-Lümanda 
maantee äärde 
kavandatakse 
kergliiklusteed 

Tõenäoliselt olulised mõjud 

alale ja selle kaitse-
eesmärkidele puuduvad 

ei ei Juhul kui kergliiklustee 

rajatakse alale või 
vahetult selle piirile, tuleb 
tegevus kooskõlastada 
kaitseala valitsejaga ning 
vajadusel hinnata mõjusid 
Natura alale. 

Väikese väina 

loodusala 
EE0040486 

Ala kattub väikeses osas 

Orissaare savimaardlaga ja 
Koguva dolomiidimaardlaga, 
maardlate kasutuselevõtt ei 

ole loodusalal võimalik; 

Ala läbib olemasolev 110 kV 
elektriliin 

Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Väinamere 

loodusala 
EE0040002 

Oitme puhkeala paikneb 

kogu ulatuses loodusalal; 

Ala läbib olemasolev 110 kV 

elektriliin 

Ala kattub väikeses osas 
Orissaare, Leisi-Parasmetsa 
ja Leisi-Pärsamaa 

savimaardlatega, maardlate 
kasutuselevõtt ei ole 
loodusalal võimalik; 

Puhkeala arukas kasutamine 

ei põhjusta eeldatavalt olulisi 
mõjusid alale ega selle kaitse-
eesmärgiks olevatele 

elupaikadele; 

Olemasolev elektriliin 
täiendavaid mõjusid 

loodusalale ei põhjusta 

ei ei Kõik loodusalal 

teostatavad tegevused 
nõuavad kooskõlastamist 
kaitseala valitsejaga ning 

vajadusel Natura mõjude 
hindamist 
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Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

Loodusala läbivad Saaremaa 
püsiühenduse jaoks 
broneeritud trassikoridorid 

Võrsna loodusala 
EE0040497 

Ala kattub väikeses osas 
Valjala savimaardlaga, 
maardla kasutuselevõtt ei 

ole loodusalal võimalik 

Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Kahtla-Kübassaare 

linnuala 
EE0040412 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Karala-Pilguse 
linnuala 
EE0040414 

Alal paikneb Austla 
kruusamaardla, mille uuesti 
kasutusele võtmine ei ole 

Natura alal ilmselt võimalik 

Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Kasti lahe linnuala 
EE0040418 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Kaugatoma-Lõu 
lahe linnuala 
EE0040441 

Ala läbib olemasolev 35 kV 
elektriliin, täiendavaid 
tegevusi ei kavandata 

Lasketiiru Sõrve alternatiiv 

paikneb alast 2,4 km 
kaugusel  

Elektriliiniga seoses 
täiendavad mõjud puuduvad; 

Lasketiir ei mõjuta ala ning 
tõenäoliselt ei mõjuta oluliselt 

ka selle kaitse-eesmärgiks 
olevaid linnuliike  

ei ei Vajadusel tuleb lasketiiru 
mõjusid täpsustada 
Natura hindamise käigus 

Koigi linnuala 

EE0040425 

Alal paikneb Koigi 

turbamaardla, mille 

MPga seoses negatiivsed 

mõjud puuduvad 

ei/jah ei Tuulepargi rajamisel tuleb 

võimalikud mõjud kaitse-
eesmärgiks olevatele 
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Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

kasutamine ei ole linnualal 
võimalik;  

(ala piirneb tegutseva Saikla 

turbatootmisalaga); 

linnuliikidele täpsustada 
Natura hindamise käigus 

Koorunõmme 
linnuala 

EE0040428 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Kura kurgu 
linnuala 
EE0040434 

Lasketiiru Sõrve alternatiiv 
paikneb alast 1,6 km 
kaugusel; 

Ala piirneb kasutatava 
Viieristi kruusamaardlaga, 
ning kattub osaliselt sama 
maardlaga. Maardla 
kasutamine ei ole loodusalal 
võimalik; 

Ala kattub väikeses ulatuses 

Sääre puhkealaga 

Lasketiir ei mõjuta ala ning 
tõenäoliselt puuduvad ka 
olulised mõjud ka kaitse-

eesmärgiks olevatele 
linnuliikidele; 

Puhkeala arukas kasutamine 
linnualale ega selle kaitse-
eesmärkidele tõenäoliselt 
negatiivseid mõjusid ei avalda 

ei/jah ei Vajadusel tuleb lasketiiru 
mõjusid täpsustada 
Natura hindamise käigus; 

Karjääri laiendamise 
korral loodusala piiril tuleb 
hinnata mõjusid Natura 
alale; 

Puhkeala arendamine ja 
kasutuse planeerimine 

loodusalaga kattuval osal 

tuleb kooskõlastada 
kaitseala valitsejaga 

 

Küdema lahe 

linnuala 
EE0040432 

Kattub väikeses ulatuses 

Panga puhkealaga 

Puhkeala arukal kasutamisel 

negatiivseid mõjusid alale ega 
selle kaitse-eesmärkidele 
tõenäoliselt ei avaldu 

ei ei Puhkeala arendamine ja 

kasutuse planeerimine 
linnualaga kattuval osal 
tuleb kooskõlastada 
kaitseala valitsejaga 
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Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

Mullutu-Loode 

linnuala 
EE0040444 

Alal paikneb Mullutu-

Suurlahe 
meremudamaardla; 

Ala kattub väga väikeses 
osas puhkealaga; 

Ala läbib olemasolev 35 kV 
elektriliin 

Maardla kontrollimatu 

kasutamine võib avaldada 
mõjusid linnualale ja kaitse-
eesmärgiks olevatele liikidele, 
maardla arukas kasutamine 
alale tõenäoliselt olulisi 
mõjusid ei avalda; 

Puhkeala arukas kasutamine 
linnualale ega selle kaitse-

eesmärkidele tõenäoliselt 
negatiivseid mõjusid ei avalda 

ei/jah ei Maardla kasutamine peab 

toimuma kooskõlastatult 
kaitseala valitsejaga; 

Puhkeala arendamine ja 
kasutuse planeerimine 
linnualaga kattuval osal 
tuleb kooskõlastada 

kaitseala valitsejaga 

Raudrahu 

loodusala 
EE0040499 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Riksu ranniku 

linnuala 
EE0040461 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Ruhnu loodusala 

EE0040462 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Siiksaare-Oessaare 
lahtede linnuala 

EE0040469 

Alal ja naabruses puuduvad Olulised negatiivsed mõjud 
tõenäoliselt puuduvad 

ei ei Puuduvad 

Sutu lahe linnuala 
EE0040472 

Alal ja naabruses puuduvad Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 
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Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

Tagamõisa linnuala 

EE0040476 

Ala kattub väikeses osas 

Jaagarahu lubjakivi-
maardlaga, maardla 
kasutuselevõtt ei ole 
loodusalal võimalik 

Negatiivsed mõjud puuduvad ei ei Puuduvad 

Vilsandi linnuala 

EE0040496 

Ala idaserva (alale või selle 

piirile) Kihelkonna-Lümanda 
maantee äärde 

kavandatakse 
kergliiklusteed 

Tõenäoliselt olulised mõjud 

alale ja selle kaitse-
eesmärkidele puuduvad 

ei ei Juhul kui kergliiklustee 

rajatakse alale või 
vahetult selle piirile tuleb 

tegevus kooskõlastada 
kaitseala valitsejaga ning 
vajadusel hinnata Natura 

mõjusid. 

Väinamere linnuala 
EE0040001 

Oitme puhkeala paikneb 
kogu ulatuses linnualal; 

Ala läbib olemasolev 35 kV 
elektriliin mille pinget on 
kavas tõsta 110 kV-le; 

Ala läbib olemasolev 110 kV 
elektriliin 

Ala kattub väikeses osas 
Orissaare, Leisi-Parasmetsa 

ja Leisi-Pärsamaa 
savimaardlatega ning 
Koguva dolomiidimaardlaga, 
maardlate kasutuselevõtt ei 
ole loodusalal võimalik; 

Puhkeala arukas kasutamine 
ei põhjusta eeldatavalt olulisi 

mõjusid alale ega selle kaitse-
eesmärgiks olevatele 
linnuliikidele; 

Olemasolev ja asendatav 

elektriliin eeldatavalt olulisi 
mõjusid linnualale ei põhjusta 

ei ei Kõik linnualal teostatavad 
tegevused nõuavad 

kooskõlastamist kaitseala 
valitsejaga ning vajadusel 
Natura mõjude hindamist 
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Natura ala 

nimetus / 

Registrikood 

MPga kavandatav 

tegevus 

Tõenäoliselt kaasnevate 

negatiivsete mõjude 

prognoos 

Tõenäoliselt olulise 

negatiivse mõju tuvastamine: 

kas võib kaasneda 

tõenäoliselt oluline 

negatiivne mõju … 

Soovitused järgnevates 

etappides / Vajadusel 

hinnang tõenäoliselt 

olulise mõju 

leevendamiseks 

… kaitstavatele 

liikidele ja 

elupaikadele? 

… ala 

terviklikkusele

? 

Linnuala läbivad Saaremaa 
püsiühenduse jaoks 
broneeritud trassikoridorid 
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4.5.3. Natura eelhindamise tulemused ja järeldus 

Natura 2000 võrgustikku kuuluvate loodus- ja linnualadega on Saare MP koostamise protsessis 

suhteliselt hästi arvestatud ning planeeringu ruumilised lahendused võtavad Natura alade paiknemist 

juba arvesse. MPsse on üle võetud objekte erinevatest teemaplaneeringutest, kavadest ja kohalike 

omavalitsuste üldplaneeringutest, mille puhul MP käigus mõjusid enam uuesti ei hinnata. Ka üle 

võetud planeeringute koostamisel on Natura aladega reeglina juba varasemalt arvestatud ning 

negatiivseid mõjusid on püütud vältida või minimeerida. Nii on tööstusalade (tuulepargialad) ja 

infrastruktuuriobjektide rajamisel enamasti Natura alade läbimist välditud või minimeeritud. 

Suuremal osal Natura aladest ei paikne MPga kavandatud või MPsse üle võetud objekte ning neile ei 

avaldu MP elluviimisel mingeid otseseid ega kaudseid olulisi mõjusid. Mitmeid alasid läbivad 

olemasolevad maanteed (või teed kulgevad ala piiril), mida ei saa käsitleda MPga kavandatava 

tegevusega, kuigi nende rekonstrueerimisega võivad kaasneda täiendavad mõjud. Sel juhul tuleb 

võimalikke mõjusid hinnata rekonstrueerimise projekti koostamise käigus. 

Mõningatele aladel või nende lähedusse on siiski kavandatud erinevat maakasutust, rajatisi või 

infrastruktuuri objekte: perspektiivsed 110 kV kõrgepingeliinid olemasoleva madalama pingega 

(35 kV) liini trassil (Pammana loodusala, Väinamere linnuala), tuuleenergeetika arendusalad (Koigi 

loodus- ja linnuala, Siiksaare-Oessaare lahtede loodus- ja linnuala) ja kergliiklustee (Vilsandi loodus- 

ja linnuala) ning Kaitseliidu lasketiiru asukohaalternatiiv Sõrves (Kura kurgu linnuala). Enamus 

juhtudel mõjutavad need rajatised või objektid Natura alasid kaudselt või nende servades üsna 

väikeses ulatuses ega mõjuta otseselt kaitse-eesmärgiks olevaid elupaiku või liike. 

Mitmetele Natura aladele (Järve loodusala, Kaarma loodusala, Karujärve loodusala, Küdema lahe 

loodus- ja linnuala, Mullutu-Loode loodus- ja linnuala, Põduste luha loodusala, Vesitükimaa 

loodusala, Kura kurgu linnuala, Väinamere linnuala) jäävad varasema teemaplaneeringuga 

määratletud puhkealad. Kuna puhkealade puhul ei ole tegemist uute, vaid juba väljakujunenud 

tegevustega, siis olulisi negatiivseid mõjusid Natura aladele MPga selles osas reeglina ei kaasne. 

Puhkealade kasutamise planeerimine ja arendamine peab olema kooskõlas alade kaitse-

eesmärkidega ja toimuma koostöös kaitstavate alade valitsejaga (Keskkonnaamet), seda eelkõige 

eesmärgiga vältida mõjusid inimpelglikele liikidele ja tallamisõrnadele elupaikadele. 

Paljud Natura võrgustiku alad kattuvad maardlatega. MP uusi maardlaid ei määratle ega 

olemasolevate kasutusse võtmist otseselt ei määra. Natura aladega kattuvatel maardlaosadel ei ole 

kaevandamise alustamine reeglina võimalik, Natura alade piiril või naabruses eeldab kaevandamise 

alustamine mõjude hindamist. Erandiks on Mullutu-Loode loodus- ja linnualal paiknev Mullutu-

Suurlahe meremudamaardla, mida kasutatakse meremuda varumiseks. 

Mõne kavandatava või planeeringusse ülevõetud tegevuse (110 kV kõrgepingeliin, kergliiklustee, 

tuulepargid) puhul ei saa täielikult välistada Natura alade mõjutamist või ebasoodsaid mõjusid alade 

kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele või elupaikadele. Sellised tegevused eeldavad Natura asjakohast 

hindamist järgmistes planeerimise ja projekteerimise staadiumides. Maakonnaplaneeringu 

üldistusastmes ja praeguste teadmiste põhjal ei ole sageli võimalik öelda, kas ja millisel määral 

kaitse-eesmärkidele konkreetsed mõjud avalduvad, välja saab tuua vaid mõjude võimalikkuse. 

Seetõttu on eelhindamise tulemusena välja toodud soovitused nendele aladele, millele tuleb lähtudes 

MPga kavandatust edaspidi enam tähelepanu pöörata (Tabel 1). Konkreetsete mõjude avaldumine 

selgub edasiste arendustegevuste ning detailsema planeerimise ja Natura asjakohase hindamise 

käigus. 

Natura 2000 võrgustiku alad, mille puhul on võimalik negatiivsete mõjude avaldumine alade kaitse-

eesmärgiks olevatele liikidele või elupaikadele, on Pammana loodusala, Mullutu-Loode loodus- 

ja linnuala, Järve loodusala, Vilsandi loodus- ja linnuala, Küdema lahe loodusala, 

Siiksaare-Oessaare lahtede linnuala, Kura kurgu linnuala ja Koigi linnuala. Kõigi nende alade 

puhul on tegemist pigem nõrkade või mõõdukate mõjude võimalusega, mis ei pruugi avalduda või 

võivad olla leevendatavad. 
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Planeeringulahenduses kajastuvad ka olemasolevad infrastruktuuriobjektid nagu maanteed, 

elektriliinid, samuti asustusalad ja olemasolevad tööstusalad, mis paiknevad mitmetel juhtudel 

Natura võrgustiku aladel või nende naabruses. Kuna tegemist on olemasolevate objektidega, millega 

ei kaasne uusi mõjusid, siis nende osas mõjusid Natura aladele käesoleva KSH mahus ei hinnatud. 

Natura alade kaitset siseriiklikult tagavate kaitstavate loodusobjektide andmete muutumine, sh uute 

kaitse-eeskirjade ja KKKde kinnitamine, maakonnaplaneeringu koostamise ajal ei mõjuta 

maakonnaplaneeringu põhilahendust. Järgmiste tasandite planeeringute ja projektide koostamisel 

tuleb igakordselt arvestada Natura alade aktuaalsete andmetega vastavalt konkreetse 

planeeringu/projekti koostamise aja hetkeseisule. 

4.6. Mõju looduskeskkonnale 

4.6.1. Kliimamuutuste mõju ja mõju kliimamuutustele 

Kliima muutumisest tingitud võimalike tagajärgede ennustamine maakonnaplaneeringu reali-

seerumise perioodil (eeldatavalt 15 aastat) on spekulatiivne ning maakonnaplaneeringu mõju 

kliimamuutustele vähetõenäoline. Samuti ei ole võimalik kliima muutustest põhjustatud tagajärgede 

avaldumine, sest maakonnaplaneeringu perioodil saab vaadelda ilma ja ilmastiku muutumist, mitte 

kliima muutumist. Samas on kliima muutumine pikaajaline protsess ja maakonnaplaneeringuga 

kavandatakse mitmeid aspekte, mis võivad kaudselt kliimale mõju avaldada. Seda enam, et 

maakonnaplaneering annab ka suunised üldplaneeringute koostamiseks, on kliimamuutustele 

tähelepanu juhtimine ja võimalike tagajärgedega arvestamine juba maakonnaplaneeringu tasandil 

vajalik. 

Kliima muutumise üheks teguriks loetakse eelkõige inimtekkeliste kasvuhoonegaaside hulga 

suurenemist atmosfääris. Kliimamuutuste võimalikeks tagajärgedeks arvatakse olevat keskmise 

temperatuuri kasv, meretaseme tõus, ekstreemsete ilmastikunähtuste sagenemine (tormid, põuad, 

üleujutused). Kliimamuutuste ohjamisel peetakse oluliseks eelkõige fossiilsete kütuste põletamise 

vähendamist. 

Võimalik kliimamuutuste mõju on kokkuvõtvalt lahti kirjutatud alljärgnevalt. 

Saare maakonnaplaneeringu mõju hindamiseks kliimamuutustele on kasutatud Säästva Eesti 

Instituudi poolt välja töötatud veebipõhist töövahendit4, mis on loodud selleks, et aidata Läänemere 

piirkonna kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid jne kliimamuutuste mõjude käsitlemisel strateegilisel 

planeerimisel. 

Saare maakonda mõjutab enim võimalik meretaseme tõus. IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) kliimastsenaariumite kohaselt võib aastaks 2030 meretase Hiiumaa rannikul tõusta 

ca 5 cm, seevastu 2100 aastaks 25-45 cm5. Saare maakonnas on üleujutusohuga seotud riskipiir-

kondadeks maa-ala Kuressaare linnas ja Nasva alevikus, lisaks Mullutu-Suurlahe ja Linnulahe äärsed 

alad. Üleujutuse tekkepõhjuseks on rannikualade üleujutamine meretaseme tõusu tõttu. Üld- ja 

detailplaneeringute koostamisel tuleks edaspidi põhjalikult kaaluda ehituskeeluvööndi vähendamise 

vajadust rannikupiirkondades ja kalda ääres. 

Maakonnaplaneeringu üheks tähtsamaks ülesandeks on teenuste kättesaadavuse tagamine läbi 

sidustatud asustussüsteemi võrgustiku ning seega elamisvõimaluste tagamine kõigis asustatud 

paikades. Optimaalselt ja logistiliselt hästi kättesaadavad teenused, hea ühistranspordivõrk ning 

sidus kergliiklusteede võrgustik vähendavad eeldatavalt autostumist ja seega kasvuhoonegaaside 

emissioone. Maakonnaplaneeringus on välja toodud põhimõte, mille kohaselt peab olema loodud 

                                                
4 www.toolkit.balticclimate.org/et/kliimamuutuse-moju/kliimamuutuse-moju-stsenaariumid 

(viimati kasutatud 26.06.2015) 
5 Kui palju tõuseb meretase Eesti rannikul. A. Rosentau, E. Karro, M. Muru, M. Uppin 

www.geograafia.ut.ee/sites/default/files/geograafia/kati_alar_rosentau_190515.pdf 

http://www.toolkit.balticclimate.org/et/kliimamuutuse-moju/kliimamuutuse-moju-stsenaariumid
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kiired ja sagedased bussi otseühendused praegustest vallakeskustest Kuressaarde ning linnaliinide 

pikendamine linna lähiümbrusesse. Kohapeal tuleb alternatiivina isiklike sõiduautode kasutamisele 

tagada võimalused inimeste pääsuks praegustesse vallakeskustesse kombineeritud õpilas- ja 

töölisbussidega või sotsiaaltranspordiga. Samas on inimeste liikumine seotud eelkõige töökohtade 

olemasoluga. Maakonnaplaneeringuga ei saa luua kodulähedasi töökohti, vaid saab aidata kaasa 

heade elamistingimuste saavutamisele, mis tagaks inimeste paigalejäämise ja seega kohapealsete 

teenuste tarbimise.  

Taastuvenergiaallikate soosimine aitab vähendada fossiilsete kütuste põletamist ja CO2 emissiooni. 

Saare maakonnas on suur perspektiiv päikeseenergia tootmiseks (maakonnaplaneeringu seletuskiri 

ptk 4.2.2 Päikeseenergia) eelkõige tänu keskmisest väiksemale pilvisusele ja suurele hulgale 

lagedatele aladele, mis ei kuulu väärtuslike põllumajandusmaade hulka. Samuti on Saare maakonnas 

potentsiaali arendada ka tuuleenergeetikat. Päikeseenergeetika arendamisel on soodustatud 

mikrotootmine, mille osas maakonnaplaneering piiranguid ei sea. 

4.6.2. Mõju pinna- ja põhjavee kvaliteedile 

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Eestis on moodustatud kolm vesikonda: Ida-Eesti, Lääne-Eesti ning Koiva. Saare maakond paikneb 

Lääne-Eesti vesikonnas. Esimesed veemajanduskavad (perioodiks 2009-2015) kinnitati Vabariigi 

Valitsuse 01.04.2010 korraldusega nr 118. Veemajanduskavad on koostatud vee kaitse ja 

kasutamise abinõude planeerimiseks. Vesikonna veemajanduskava (VMK) koostamisel lähtutakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu veepoliitika raamdirektiivis (2000/60/EU) ja veeseaduses sätestatud 

eesmärkidest ja nõuetest. Veepoliitika raamdirektiivis kehtestatud tegevusraamistik hõlmab kõiki 

teisi veealaseid direktiive ning seab veekaitse põhieesmärgiks kõikide vete (pinnavee, sh rannikuvee, 

ja põhjavee) hea seisundi saavutamise. Uued ajakohastatud veemajanduskavad on koostatud 

aastateks 2015-2021 (kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 07.01.2016). 

Kaitset vajav ala on maismaa- või veeala, kus kehtivad tavapärasest rangemad keskkonnanõuded 

ning neist tulenevad piirangud. Kaitset vajavate aladena on veeseaduse alusel määratletud: 

- nende veehaarete sanitaarkaitsealad, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada joogivee 

võtmiseks ja mille projektikohane tootlikkus ööpäevas on rohkem kui 10 m3 või mis 

teenindavad enam kui 50 inimest; 

- alad, mis on mõeldud puhkeotstarbeks, sh supluskohad;  

- toitainete suhtes tundlikud alad; 

- elupaikade ja liikide kaitseks looduskaitseseaduse alusel määratud alad, kus vee seisundi 

säilitamine või parandamine on oluline kaitsetegur, ning alad, mis on mõeldud 

majanduslikult oluliste vees kasvatatavate liikide kaitseks; 

- reostustundlikud heitveesuublad. 

Kui veekogumi või kaitset vajava ala suhtes kehtib samal ajal rohkem kui üks keskkonnaeesmärk, 

kohaldatakse neist kõige rangemat. 

Pinnavesi 

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 2015-20216 kohaselt on kõigi Saare maakonna rannikuvee-

kogumite seisund halb. Seisuveekogumitest on kesises ökoloogilises seisundis Oessaare laht, teiste 

seisuveekogumite seisund on hea või väga hea. Kesise ökoloogilise seisundiga7 vooluveekogud on 

Irase peakraav, Leisi, Laugi, Lõve, Pidula, Põduste (alamjooks) jõgi. Kõigi nende veekogude heasse 

                                                
6 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 2015-2021 (kinnitatud 07.01.2016)  
7 Hinnatud ongi ainult ökoloogilist seisundit, keemilist seisundit hinnatud ei ole 
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seisundisse jõudmine ei ole 2021. aastaks tõenäoliselt saavutatav ja seega on seatud nendele 

veekogudele erand (vt põhjendusi Tabel 2).  

Tabel 2. Veekogumite erandi seadmise põhjendused 

Veekogu Erandi seadmise põhjendus 

Oessaare laht Tehniline teostatavus - parandused saavutatavad 

etappidena, mis ületavad tähtaja. 

Looduslikud tingimused - nt pikk viibeaeg, ärakuivamine. 

Irase peakraav, Laugi ja Lõve jõgi Tehniline teostatavus - parandused saavutatavad 

etappidena, mis ületavad tähtaja. 

Paranduste lõpetamine tähtaja jooksul on kulukas. 

Pidula, Leisi ja Põduste jõgi Tehniline teostatavus - parandused saavutatavad 
etappidena, mis ületavad tähtaja. 

Eelmises veemajanduskavas perioodiks 2009-20158 olid kesises ökoloogilises seisundis Põduste, 

Laugi, Võlupe, Maadevahe ja Lõve jõed, Irase peakraav ja Koigi järv. Seega on vahepealsel ajal 

halvenenud Oessaare lahe ja Pidula jõe ökoloogiline seisund, seevastu paranenud Võlupe ja 

Maadevahe jõe ning Koigi järve ökoloogiline seisund. 

Muhumaad Saaremaast eraldav Väike väin on jagatud tammi poolt kaheks suletud ja omavahel mitte 

ühenduses olevaks laheks. Väikese väina seisundi parandamise võimaluste uuringu kohaselt oli väina 

põhjaosa ökoloogiline seisund fütoplanktoni biomassi ja chl a9 alusel hea ja lõunaosa kesine. 

Põhjataimestikul baseeruv hinnang on nii põhja- kui ka lõunapool kesine, põhjaloomastiku puhul oli 

Väikese väina seisund halvem tammist lõunapool (vastavalt kesine ja hea) ning füüsikalis-keemiliste 

parameetrite põhjal oli Väikese väina seisund põhjapool tammi parem kui lõunapool (seisund  kesine, 

aga üldfosfori sisaldus lõunapool viitas halvale seisundile).10 Väikese väina halba seisundit eeldatavalt 

parandava meetmena on maakonnaplaneeringus kajastatud avad Väikese väina tammis. Uuringu11 

kohaselt suurendaks tammiavade ehitamine tammi lähedal veevahetust 5-50%. Avade rajamine 

põhjustaks ainult minimaalseid muutusi parameetrite kvaliteedisuhete indeksi väärtustes ning 

klassipiiride ületamist siiski ei toimuks. Seega võib uuringu põhjal väita, et tammiavade ehitamine ei 

oma olulist mõju bioloogilistele ja keemilistele kvaliteedielementidele ja seega mõju rannikumere 

veekvaliteedile. Seevastu võib hoopis ehitustöödest tingitud mõju ning hilisem pidev süvendamine 

avade käigushoidmiseks hoopis mõjutada negatiivselt nii fütoplanktilisi kooslusi kui ka põhja-

loomastikku. Seevastu kalastikule oleksid läbivooluavad ilmselt positiivse mõjuga ja seda eriti 

kevadperioodil seoses kalade rändega kudealadele. Samasugusele järeldusele on jõutud ka 1999. a 

teostatud uuringus12, mis tõi välja, et avade mõju ulatub vaid väga piiratud vee-alale avade vahetus 

läheduses, seevastu avadest kaugemal on mõju ja muutused tühised. Tammi mõju kaoks juhul, kui 

avade vahed oleksid 2 korda suuremad avade laiusest ja hõlmaksid tammi ulatusest umbes 

kolmandiku. Uuringus jõutakse järelduseni, et Väikese väina olukorra parandamine on pikk protsess 

ning avade võimalikul mõjul veekvaliteedile võib olla kaks võimalust: 1) kas olukord paraneks 

tasapisi või 2) olukord ei paranekski, sest eutrofeerumine hakkaks iseennast taastootma. 

Seega on küsitav avade rajamise positiivne mõju Väikese väina ökoloogilisele seisundile ning enne 

tuleks läbi viia uued uuringud, mille põhjal välja selgitada täpsed avade suurused, nende arv ja 

paiknemine. 

                                                
8 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 2009-2015 (kinnitatud 01.04.2010) 

www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/2010.04.07kinnitatudlaane-

eestivesikonnaveemajanduskava.pdf 

9 Klorofüll a 
10 Väikese väina seisundi parandamise võimaluste uuring. TÜ Eesti Mereinstituut, 2009. Lk 57 
11 Väikese väina seisundi parandamise võimaluste uuring. TÜ Eesti Mereinstituut, 2009. Ptk 4.2 
12 Väikese väina tammi kavandatavate avade keskkonnamõju hindamine hüdrodünaamiliste mudelite abil. Eesti 

Mereinstituut, MTÜ Eurohouse, 1999 
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Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis võiksid pinnaveekogumite seisundit halvendada 

või takistada VMKga seatud eesmärkide saavutamist. Samuti ei kavandata tegevusi, mis omavad 

olulist negatiivset mõju maakonna pinnaveekogudele. 

Põhjavesi 

Valdaval osal Saaremaast ja Muhumaast on aluspõhi kaetud pinnakatte kihiga. Pinnakatte paksus on 

Saaremaal väga muutlik (mõnest sentimeetrist alvaritel kuni 122,4 meetrini Sõrve poolsaare 

ürgorgudes), seevastu keskmine tüsedus kuigi suur ei ole kõikudes enamasti 5-10 m piires.13 

Kaitsmata põhjaveega alad on Saaremaal Karala, Tagamõisa ja Ninase poolsaarel, Kuressaare linnast 

põhja poole jääv ala kuni Lääne-Saaremaa kõrgustikuni, Tagavere-Randküla piirkond ja suur osa 

Muhu saarest. Nõrgalt kaitstud alad haaravad suurema osa Ida-Saaremaast. Suhteliselt kaitstud ja 

hästi kaitstud alad on Lääne-Saaremaa kõrgustikul ja Sõrve poolsaarel (Joonis 1).14 

 

Joonis 1. Põhjavee kaitstuse kaart  

Saare maakonnas on neli põhjaveekogumit:  

- Siluri Saaremaa põhjaveekogum, mis on moodustunud Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi 

põhjaveekihtidest ja kuhu kuulub Saaremaa koos Muhu saarega; 

- Kesk-Alam-Devoni ja Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumid Devoni kihtide all Lääne-Eesti 

vesikonnas Ruhnu saarel; 

- Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas, mis hõlmab peaaegu 

kogu Saaremaa, v.a Sõrve poolsaar. 

                                                
13 Saare maakonna põhjavee kaitstuse digitaalse kaardi 1:50 000 koostamine. Eesti Geoloogiakeskus OÜ, 2004 
14 Saare maakonna põhjavee kaitstuse digitaalse kaardi 1:50 000 koostamine. Eesti Geoloogiakeskus OÜ, 2004 



Saare maakonnaplaneering 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Heakskiidetud 28.11.2016 

37 / 63  

Kõigi põhjaveekogumite seisund on Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 2015-2021 andmetel 

hea. Saare maakonnas võetakse tarbeveeks põhjavett peamiselt Siluri Saaremaa põhjaveekogumist. 

Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumist võetakse vett Kuressaare linnas mineraalveeks.15 

Siluri Saaremaa põhjaveekogumi looduslik veeressurss on 170 555 200 m3/aastas ehk 467 274 

m3/ööpäevas. Registreeritud veevõtt puurkaevudest oli 2013. a 4150 m3/ööpäevas. Seega on 

looduslik põhjaveeressurss kümneid kordi suurem kui veevõtt. Arvestades ühe inimese 

potentsiaalseks veevajaduseks 120 l/ööpäevas, on registreeritud veevõtt enamasti väiksem 

haldusüksuse potentsiaalselt veevajadusest. Siiski on mitmeid omavalitsusi, kus tegelik veevõtt on 

prognoossest veevajadusest suurem (nt Lääne-Saare vald endine Kärla vald, Pihtla, Pöide, Salme ja 

Torgu vald). Ilmselt on see tingitud leketest, veekadudest, ebatäpsest veearvestusest jm põhjustest. 

Haldusüksuste looduslik veeressurss on siiski rohkem kui 100 korda suurem nende potentsiaalsest 

veevajadusest.16  

Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogumi looduslik ressurss on 83 490 m3/aastas ehk 2287 m3/ööpäevas. 

Teine põhjaveekogum, mis ulatub Ruhnu saarele, on Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni 

kihtide all Lääne-Eesti vesikonnas. Nimetatud põhjaveekogumi looduslik ressurss on 39 830 000 

m3/aastas ehk 109 123 m3/ööpäevas. Veevõtt puurkaevudest oli 2013. a 10 387 m3/ööpäevas. 

Ruhnu saarel kinnitatud põhjaveevarusid põhjaveekogumist ei ole. Ruhnu saare ligi 100 elaniku 

veevajaduse rahuldamiseks on põhjaveeressurss küllaldane. Ruhnu saarel puuduvad registreeritud 

veevõtuga kaevud, seega võib kinnitada, et põhjavee looduslik ressurss ületab mitmekordselt 

tegelikku veevõttu.17 

Arvestades põhjavee looduslikku ressurssi, elanike arvu, elanike ja ettevõtjate veevajadust, 

kinnitatud põhjaveevaru ja 2010-2013. a veevõtu andmeid, tuleks põhjaveekogumi hea koguselise 

seisundi säilitamiseks arvutada põhjavee prognoosvaru Kaarma18 vallale. Lisaks potentsiaalsele 

veevajadusele (534 m³/d) lõpeb 2017. aastal Nasva varupiirkonnas kasutamisaeg, aga jätkuvalt on 

probleeme põhjavee kvaliteediga (suur kloriidide sisaldus) Nasva-Järve piirkonnas.19 Lisaks Nasva 

põhjaveemaardla piirkonnale lõpeb 2017. a põhjaveevaru kasutusaeg ka Kuressaare, Kuressaare-1, 

Kuressaare-2, Unimäe ja Orissaare põhjaveemaardla piirkondades.20  

Põhjavee seisundi kaitseks on maakonnaplaneeringusse lisatudseatud tingimus, mille kohaselt tuleb 

nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega aladele ehitamisel ja majandustegevuse arendamisel 

kasutada täiendavaid abinõusid põhjavee reostuse vältimiseks. 

Maakonnaplaneeringus on seatud tingimus, mille kohaselt tuleb sätestada üldplaneeringuga 

Kuressaare linna veehaarde toitealal maakasutus- ja ehitustingimused, mis tagavad põhjavee 

kvaliteedi ja kaitse.  

Kuressaare linna ühisveevärgi veehaardele veehoiuala moodustamise kohta on 2008. a teostatud 

uuring, mis toob välja konkreetsed ettepanekud nii Unimäe kui ka Tõlli-Ansi veehaarde sanitaar-

kaitsealal ja veehoiualal. Tõlli-Ansi veehaare ja selle 200-meetrine sanitaarkaitseala paiknevad 

nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, kus valitsevad keerulised hüdrogeoloogilised tingimused. Kogu 

põhjaveekihi toitumine toimub 5 kuni 10 km kaugusel veehaardest põhja pool alvaritel ja Anepesa 

ning Kaarmise karstialadel. Põhjaveevarude hindamisel määrati hüdrogeoloogiliste arvutustega 

veehaarde veehoiuala (veehaarde toiteala), kus majandustegevus võib mõjutada põhjavee kvaliteeti. 

See on piirkond, mis ulatub kohati rohkem kui 2 km kaugusele veehaardest põhja poole ja ligi 800 

                                                
15 www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=74&lang=et 

(külastus 04.07.2016) 
16 Selliste piirkondade väljaselgitamine, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks 

arvutada põhjavee prognoosvaru. Eesti Geoloogiakeskus OÜ, 2015 
17 Tõenäoliselt heas seisundis põhjaveekogumiste seisundi hindamine. OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2015 
18 täna Lääne-Saare vald 
19 Selliste piirkondade väljaselgitamine, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks 

arvutada põhjavee prognoosvaru. Eesti Geoloogiakeskus OÜ, 2015 
20 Keskkonnaministri 06.04.2006 käskkiri nr 404 „Saare maakonna põhjaveevarude kinnitamine“ 

www.envir.ee/sites/default/files/2006_kk_saaremaa.pdf 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=74&lang=et
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m lõuna poole, ja haarab lääne-loode osas, kus ühinevad Karida ja Kaarmise peakraavid, ka tükikese 

Kärla valla Karida küla maid. Valdavalt on tegemist eramaadega, kus hetkel majandustegevust ei 

toimu või see on aegade jooksul vaibunud, kuid maaomanike soovid võiva aegade jooksul muutuda 

ning tekitada siis probleeme. Unimäe piirkonnas on tarbitava, Kuressaare-Paadla veekihi kvaliteet 

moodustunud keerulistes hüdrogeoloogilistes tingimustes. Ühelt poolt sõltub see infiltreeruvatest 

sademetest ja teiselt poolt soolaka merevee ning sügavamate veekihtide vee koosmõjust. Unimäe 

veehaarde puhul näitavad keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate suured muutused veekihi seotust 

sügavamate soolakate veekihtidega ja nõrka kaitstust maapealse reostuse eest. Seega on igasugune 

ettearvamatu käitumise tagajärjel tekkinud avariil veehaardele halvad tagajärjed.21 

Objektide rajamisel ja käitamisel ning maa kasutamisel tuleb järgida õigusaktidega sätestatud 

veekaitsenõudeid ja arvestada veemajanduskavaga seatud eesmärke. Samuti saab taotleda toetust 

hajaasustuse programmist, mille eesmärk on maapiirkondades elavatele peredele tagada head 

elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse 

majapidamiste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi.22 

Põhjavee seire korraldamisega tegeleb Keskkonnaamet. Põhjavee seisundi muutusi jälgitakse riiklikul 

vaatlusvõrgul, mis on koostatud vastavalt veepoliitika raamdirektiivi nõudmistele ja katab Eesti 

erinevad põhjavee veekogumid. Põhjaveekogumite seire eesmärk on põhjavee keemilise seisundi ja 

kvantitatiivse seisundi määramine ja muutuste jälgimine. Põhjavee seire põhimõtted ja seirevõrgu 

kirjeldus on esitatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava peatükis 3.4. 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju põhjavee 

kogusele ja kvaliteedile. 

4.6.3. Mõju kaitstavatele loodusobjektidele 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata uute alade või objektide kaitse alla võtmist ega 

muudeta olemasolevate kaitstavate loodusobjektide kaitserežiimi, samuti ei anta 

soovitusi alade kaitse alla võtmise ega kaitserežiimi osas. Loodusobjektide kaitse alla võtmine, 

sh kohaliku omavalitsuse tasandil, toimub omaette menetlusega, mida reguleerib looduskaitse-

seadus.23 Kaitstavate loodusobjektide kaitserežiimi reguleerivad looduskaitseseadus ja selle alusel 

kehtestatud/kehtestatavad alamaktid. Loodusobjektide kaitse alla võtmisel ja kaitse-

eeskirjade uuendamisel tuleb lisaks mõjule looduskeskkonnale (mis on ilmselgelt 

positiivne) pöörata enam tähelepanu ka objekti/ala piirkonnas elavatele ja tegutsevatele 

inimestele ja ettevõtetele avalduvatele sotsiaalsetele ja majanduslikele mõjudele ning 

vajadusel välja töötada vastavad leevendavad meetmed. Kohalike elanike ja ettevõtete 

põhjendatud huvide ja vajadustega arvestamine kaitserežiimi väljatöötamisel ja rakendamisel aitab 

kujundada igakülgselt tasakaalustatud keskkonda, võimaldab teha koostööd kohaliku kogukonnaga 

ning vähendab võimalikku vastuseisu looduskaitselistele piirangutele. Eriti puudutab see teema 

suurema pindalaga kaitstavaid alasid, kus tuleb jätta tegevusruumi ka kohalikule kogukonnale ja 

ettevõtlusele.  

Maakonnaplaneeringu koostamisel on arvestatud maakonnas paiknevate kaitstavate alade ja 

üksikobjektidega ning infrastruktuuriobjektide ja muude olulise mõjuga rajatiste ruumilisel 

planeerimisel on püütud kaitstavaid alasid vältida või mõjutada võimalikult vähe.  

Mõningatele kaitstavatele aladele või nende lähedusse on siiski kavandamisel (sh teiste planeeringute 

ja projektide alusel) erinevat maakasutust, rajatisi või infrastruktuuri objekte: perspektiivsed 110 kV 

kõrgepingeliinid olemasoleva madalama pingega (35 kV) liini trassil (Pammana hoiuala) ja 

kergliiklustee (Vilsandi rahvuspark). Enamusel juhtudel mõjutavad need rajatised või objektid 

                                                
21 Kuressaare linna ühisveevärgi veehaardele veehoiuala moodustamine. AS Maves, 2008 
22 Saare Maavalitsuse koduleht http://saare.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm (külastus 12.04.2016) 
23 www.riigiteataja.ee/akt/123032015122?leiaKehtiv (2.ptk Kaitse alla võtmine) 

http://saare.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm
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kaitstavaid alasid kaudselt või nende servades üsna väikeses ulatuses ega mõjuta otseselt kaitse-

eesmärgiks olevaid maastikke, elupaiku, kooslusi või liike. 

Mitmetele kaitstavatele aladele (Järve luidete maastikukaitseala, Kaarma hoiuala, Karujärve hoiuala, 

Panga maastikukaitseala, Linnulahe kaitseala, Põduste luha hoiuala, Vesitükimaa laidude kaitseala, 

Kura kurgu hoiuala) jäävad ka teemaplaneeringuga varasemalt määratletud puhkealad. Kuna 

puhkealade puhul ei ole tegemist uute, vaid juba väljakujunenud tegevustega, siis olulisi negatiivseid 

mõjusid kaitstavatele aladele MPga puhkealade osas reeglina ei kaasne. Puhkealade kasutamise 

planeerimine ja arendamine peab olema kooskõlas alade kaitse-eesmärkidega ja toimuma koostöös 

kaitstavate alade valitsejaga (Keskkonnaamet), seda eelkõige eesmärgiga vältida mõjusid 

inimpelglikele liikidele ja tallamisõrnadele elupaikadele. 

Paljud kaitstavad alad kattuvad maardlatega. MP uusi maardlaid ei määratle ega olemasolevate 

kasutusse võtmist otseselt ei määra. Kaitstavate aladega kattuvatel maardlaosadel ei ole 

kaevandamise alustamine reeglina võimalik, kaitstavate alade piiril või naabruses eeldab 

kaevandamise alustamine mõjude hindamist. Erandiks on Mullutu-Loode hoiualal paiknev Mullutu-

Suurlahe meremudamaardla, mida kasutatakse meremuda varumiseks. 

Väikese väina tammi avade rajamise efektiivsus väina seisundi parandamise osas on väike, samas 

on võimalik setete ümberkandumine, mis võib põhjustada negatiivseid mõjusid Väikese väina hoiuala 

veekvaliteedile ning elustikule. Teemat on põhjalikumalt käsitletud KSH aruande ptk-s 4.6.2. 

Projekteeritavate kaitstavate aladele või alade laienduste puhul ei esine olulisi kattuvusi ega konflikte 

MPga kavandatavate tegevustega, välja võib siiski tuua mõningate alade osalise kattuvuse 

maardlatega. 

4.6.4. Mõju rohelise võrgustiku toimimisele 

Saare maakonna roheline võrgustik on määratletud maakonna teemaplaneeringuga „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (kehtestatud 2008). Käesolevas planeeringus arutelu 

rohelise võrgustiku teemal ei avatud. 

Üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+ (kehtestatud 2012) tulenevalt ei asu Saaremaa rahvus-

vaheliselt ja riiklikult olulises rohevööndis ning maakonnas esineb vaid riigi tasandi väikesi 

tuumalasid (Joonis 2). 

Maakonna roheline võrgustik hõlmab 60,6% maakonna territooriumist. Rohelise võrgustiku katvus 

on suur kuna sellesse on lisaks metsa- ja sooaladele hõlmatud ka poollooduslike koosluste 

domineerimisega alasid ning rannikualasid. Roheline võrgustik on võrdlemisi ühtlase tihedusega ning 

hõlmab suhteliselt hästi kogu maakonna. Tuumalad ja rohekoridorid on konstrueeritud loogiliselt ning 

järgivad suhteliselt hästi üldist maastikustruktuuri. Tulenevalt asustusstruktuurist ja suuremast 

põllumaade osakaalust on Saaremaa lõunaosas rohealade ning ka rohelise võrgustiku osakaal 

mõnevõrra väiksem ning esineb vähem suuri tuumalasid. Seda aitab tasakaalustada väiksemate 

tuumalade ja rohekoridoride rohkus. Maakonna rohelises võrgustikus ei esine liiga suuri katkestusi 

ega tühikuid. Seega võib maakonna rohelise võrgustiku katvust ning sidusust hinnata heaks ning 

rohelisele võrgustikule seatud eesmärkide täitmise jaoks piisavaks. Täiendavate alade rohevõrku 

hõlmamist ning uute tuumalade või koridoride moodustamine ei ole vajalik. 

Teemaplaneeringus on rohelist võrgustikku ohustava probleemine välja toodud Kuressaare 

piirkonnas toimuva valglinnastumise, mille tendentsid on täheldatavad linna piirist kuni 10 km 

kaugusel, Mändjala-Järve suunal ka kuni 15 km kaugusel. Asustuse koordineerimatu laialivalgumine 

ohustab rohelise võrgustiku toimimist, kuna linna tagamaal olevad loodus- ja põllumajandus-

maastikud muudetakse hoonestatud aladeks. 

Olemasolevad maanteed ei põhjusta olulist barjääriefekti ega vähenda arvestataval määral 

rohevõrgustiku sidusust. Suurima liiklustihedusega Kuivastu-Kuressaare maantee avaldab loomade 

liikumisele enim häiringuid ning tekitab rohevõrgustikku lõigates konfliktikohti. 
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Joonis 2. Eesti rohelise võrgustiku riigi tasandi tuumalad ja koridorid 

(Allikas: Üleriigiline planeering Eesti 2030+, kehtestatud 2012) 

Maakonnaplaneeringus kajastatavatest tegevustest võivad rohevõrgustiku aladele ja rohelise 

võrgustiku toimimisele mõju avaldada maavarade kaevandamine ja tuuleparkide rajamine. 

Suurem osa maakonnas paiknevatest maardlatest ning ka osa aktiivsetest mäeeraldistest asuvad 

rohelise võrgustiku aladel. Valdavalt on rohelise võrgustiku aladel paiknevate aktiivsete mäeeraldiste 

korral tegemist väikesepindalaliste karjääridega. Uute karjääride avamisel võib tekkida vastuolu 

rohelise võrgustiku eesmärkidega ning esineda lokaalne negatiivne mõju, kuid rohelise võrgustiku 

sidusust see otseselt ei ohusta. Siiski tuleks karjääride avamisel eelistada rohelisest võrgustikust 

väljapool asuvaid maardlaid või maardlaosi. Vältida tuleks karjääride rajamist rohekoridoride alal 

juhul, kui karjäär hõlmaks olulise osa koridori laiusest ning põhjustaks koridori funktsionaalsuse 

olulist vähenemist (põhjustaks barjääriefekti). 

Tuuleparkideks sobivad piirkonnad (arendusalad) paiknevad inimasustusest kaugemal ja seetõttu 

enamusel juhtudest just rohelise võrgustiku aladel. Kuna tuuleparkide arendamisel loodusmaastik 

ning kooslused valdaval osal tuuleparkide alast säilivad ning tuulikute vahekaugus on suur, siis ei 

muutu tuulepargid rohevõrgustiku aladena tingimata sobimatuks. Siiski väheneb tuuleparkide alal 

roheala kvaliteet ning alad muutuvad linnustiku ja inimpelglikemate liikide jaoks vähemsobivaks. 
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Maakonnaplaneeringuga ei kavandata uusi asustusalasid ega tööstusalasid, mis võiks mõjutada 

rohelise võrgustiku kvaliteeti, sidusust või toimimist.  

Suur osa maakonnaplaneeringuga määratud puhkealadest asuvad rohelise võrgustiku aladel. 

Puhkealade kasutusega ei ole siiski ette näha olulisi täiendavaid mõjusid rohelise võrgustikuga, kuna 

tegemist ei ole uute, vaid juba kasutuses olevate puhkealadega. Rohelise võrgustiku alade 

kasutamine puhkealadena võib põhjustada mõningaid lokaalseid häiringuid loomastikule, kuid ei 

mõjuta rohelise võrgustiku sidusust ja toimimist tervikuna. 

Maakonna elektrivõrgu uuendamine, maanteede renoveerimine ja õgvendamine ning kergliiklusteede 

rajamine ei põhjusta olulisi mõjusid rohelisele võrgustikule, kuna need arendused toimuvad 

olemasolevate infrastruktuuriobjektide joonel ning ei põhjusta uusi konfliktikohti ega muuda suures 

ulatuses maastikku. 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad ulatuslikku või olulist negatiivset mõju 

maakonna rohelise võrgustiku sidususele või toimimisele. 

4.7. Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale 

4.7.1. Teenuste paiknemine ja kättesaadavus 

Tööturu territoriaalsed muutused, rahvastiku mobiilsuse kasv ja rahvaarvu ebaühtlane kahanemine 

on ümber kujundamas elanike elu ruumilist korraldust. Rahvastiku lühiperioodilise edasi-tagasi 

liikumise alusel elukohast tööle, õppima või teenuseid tarbima kujunevad asustuses tõmbekeskuste, 

sõlmpunktidega seotud areaalid, mis on Saaremaal vaadeldavad järgmiselt jooniselt (Joonis 3).24 

Saare maakonnas on peamiseks tööalase pendelrände (töörände) tõmbekeskuseks Kuressaare linn. 

Võrreldes 2000. ja 2011. a rahvaloenduste andmeid selgub, et tööränne Kuressaarde on üle 

maakonna intensiivistunud ja toimub üha kaugemalt. Varasema 19% asemel käib maakonna-

keskusse tööle 30% valdade hõivatutest. Umbes 1/3 Kuressaare töökohtadest täidavad tänaseks ligi 

2000 pendeldajat valdadest. Orissaare alevik pakub tööd küll 12-19% Laimjala, Pöide ja Muhu valla 

hõivatutest, aga paljud Orissaare valla elanikud käivad tööle Kuressaarde.25 

Maakonnaplaneeringu ülesanne on teenuste kättesaadavuse tagamine ning seega elanike 

elamistingimuste ja heaolu parandamine. Püsiasustuse alalhoidmiseks peab kõigis maakohtades 

olema aasta ringi sõidukõlblik avalik teedevõrk, võimalus liituda mõistliku hinna eest elektrivõrguga 

ja kiire andmesidevõrguga ning saada kvaliteetset joogivett. Elanik peab saama lähikonnast 

otstarbekal viisil esmatähtsaid teenuseid ja pääsema ühissõidukiga iga päev maakonnakeskusesse. 

Teenuste kvaliteet ja nende hea kättesaadavus on oluline selleks, et säilitada elanike arvu, mis on 

vajalik omavalitsuse jätkusuutlikkuse tagamiseks. 

Teenuskeskuste ja teenuste määratlemisel on maakonnaplaneeringus lähtutud Tartu Ülikooli 

sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) poolt koostatud uuringust (edaspidi RAKE 

uuring)26. Maakonnaplaneering on lähtunud kõigi teenuste ja teenuskeskuste määramisel RAKE 

uuringust ja muudatusi võrreldes selle uuringuga tehtud ei ole. 

Saare maakond moodustab ühe toimepiirkonna, tugi-toimepiirkondi Saare maakonnaplaneeringuga 

ei moodustata. 

 

                                                
24 Saare maakonna arengustrateegia 2020 
25 Saare maakonnaplaneering 2030+, ptk 2 
26 Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest 

maakonnaplaneeringutes. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE, 2015 
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Joonis 3. Kuressaare toimepiirkond 2011. a rahvaloenduse andmete alusel27 

Maakondlikuks keskuseks on Kuressaare linn. Kuressaare rahuldava kättesaadavuse piirkonda (kuni 

40 km, 60 min ühistranspordiga) kuulub 41 paikkonda. 21 paikkonda jääb sellest piirkonnast 

välja.Elanike arv hea kättesaadavusega teenuspiirkonnas oli 2011. a üle 26 000 inimese. Võrdluseks, 

et kogu Saaremaal elas 2011. a Statistikaameti andmetel28 veidi üle 32 000 inimese. Seega on 

Kuressaares paiknevate teenuste hea kättesaadavus tagatud üle 80% kogu Saare maakonnas 

elavatest inimestest. Kuressaares on olemas regionaalsete teenuste osutamiseks vajalik taristu 

(haigla, gümnaasium, kutsekool, staadion, pangakontor, kultuurikeskus, raamatukogu). Samuti 

paiknevad Kuressaares ka kõigi olulisemate elanikele ja asutustele suuremas mahus teenuseid 

osutavate riigiasutuste regionaalsed struktuuriüksused või teeninduspunktid.29 

Piirkondlikuks keskuseks on Saaremaal Orissaare alevik, kuhu kuulub 14 paikkonda. Piirkondliku 

keskuse arvestuslik elanike arv on >4500. 2030. aastaks langeb RAKE uuringu kohaselt Orissaare 

elanike arv ca 3800 elanikuni ja seega jääb allapoole teenuste majandusliku tasuvuse kriteeriumit. 

Samas toob RAKE uuring välja, et Orissaare alevik on kohalike kvaliteetteenuste kättesaadavuse 

tagamisel oluline. Vastasel juhul jääks Ida-Saaremaa paikkonnad Kuressaarest liialt kaugele ja 

teenuste kättesaadavus neile inimestele halveneks. 

Eeldatavasti suureneb aasta-aastalt inimeste liikuvus tänu paremate teede ja kvaliteetsema 

ühistranspordi tõttu. Seega võib suureneda ka toimepiirkonna raadius ja keskuste rahuldava 

kättesaadavuse piirkond. See omakorda võib tuua kaasa asjaolu, et inimesed eelistavad tarbida 

                                                
27 Tõnurist, A., Servinski, M. Valgma, Ü. 2014. Toimepiirkondade määramine. Raport Siseministeeriumile 
28 Statistikaameti kodulehekülg www.stat.ee/ppe-44944 (viimati külastatud 06.04.2016) 
29 Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest 

maakonnaplaneeringutes. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE, 2015, lk 151 

http://www.stat.ee/ppe-44944
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teenuseid suuremates keskustes, kus on valikuvõimalus parem. Seega võivad need lähi- ja kohalikud 

keskused, kus on juba tänaste prognooside kohaselt elanike arv väiksem kui on majanduslikuks 

tasuvuseks vajalik, teenuseid mitte pakkuda. Sellisteks keskusteks on RAKE uuringu kohaselt 

2030. a elanike arvu prognoosi kohaselt Orissaare, Leisi, Kärla, Liiva, Valjala, Lümanda-Kihelkonna, 

Laimjala-Kahtla. 

Saaremaa koosseisu kuulub ka Ruhnu saar, kus on elanike arv hea kättesaadavusega teenus-

piirkonnas 2030. aastaks 46 inimest ja Sõrve säär, keskusega Iides ja vastavalt 182 elanikku. Need 

on maakonnaplaneeringus kajastatud kui saarelised keskused. Maakonnaplaneeringu kohaselt peab 

nendes keskusteks hoolimata vähesest elanike arvust olema tagatud kõik lähikeskuse teenused ja 

lisaks haridus I-III kooliastmes, postiteenus universaalse postiteenuse mõttes ning esmatasandi 

tervishoiuteenus tervisekeskuse filiaali näol või telemeditsiini vahenditega. Saarelisest asukohast 

tingituna peab riigi regionaalstrateegia võimaldama nimetatud teenuste pakkumist kohapeal. 

Enamike maakonnaplaneeringus käsitletud teenuste, mis peavad teenuskeskustes olema 

kättesaadavad, tarbijaks on peamiselt kohalikud inimesed. Ehkki Saaremaal suureneb hooajaliste 

elanike arv ja eriti suvisel perioodil, ei saa neid inimesi arvestada kohaliku omavalitsuse poolt 

suunatavate teenuste tarbijateks. Sellisteks teenusteks on nt lasteaed, kool, noortekeskus, 

päevakeskus, sotsiaaltöötaja vastuvõtt jms. Turistide jaoks võivad osutuda vajalikuks hoopis 

erateenused: kütuse müügikoht, kauplus, sularaha automaat, apteek jms, mille pakkumisel lähtub 

eraettevõtja majanduslikust tasuvusest. 

4.7.2. Puhke- ja veealad 

Puhkealad  

Saare maakonna puhkealad on määratud teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ (2007). Puhkealadena on määratletud:  

- Turismi sihtkohad, mis on seotud atraktiivsete vaatamisväärsustega ning turistide 

teenindamisega; 

- Tervisespordiks (nt matkamine, jooks, suusatamine, kepikõnd) sobivad alad, mida 

kasutavad peamiselt lähimate omavalitsuste elanikud, kuid need on sobivad ka maakonna 

spordivõistluste korraldamiseks; 

- Lühiajalise puhkuse veetmise paigad nii kohalikele elanikele kui külastajatele peamiselt 

veekogude ääres supluseks, kalastuseks, veespordiks jmt. Reeglina on seal võimalus ka 

ööbimiseks kämpingus või telkimisplatsil. Alad on hästi ligipääsetavad ja funktsionaalsed; 

- Erilised loodusturismi sihtkohad, kus suur külastatavus tingib vajaduse ehitada välja 

teenindav infrastruktuur (matkarajad, viidad, puhkekohad jmt). 

Tihtipeale on puhkealadel ja turismi sihtkohtades nimetatud funktsioonid ühendatud, seejuures on 

peamised Saaremaa puhke- ja turismisihtkohad järgmised (Tabel 3): 

Tabel 3. Saaremaa peamised puhke- ja turismisihtkohad 

Saaremaa peamised puhke- ja turismisihtkohad 

Turismi sihtkohad 

Sääre (Sõrve poolsaare tipp) Torgu vallas 

Maasi ordulinnuse varemed Orissaare vallas 

Panga pank Mustjala vallas 

Kaali kraater Pihtla vallas 

Angla tuulikud Leisi vallas 
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Saaremaa peamised puhke- ja turismisihtkohad 

Kaarma maalinn ja kirik Kaarma vallas 

Sääre (Sõrve poolsaare tipp) Torgu vallas 

Tervisespordipiirkonnad 

Karujärve tervisespordikeskus Kihelkonna vallas 

Kudjape - Upa tervisespordirajad Kaarma vallas alates Kudjape 
küla spordiväljakust kuni Suure Tõllu puhkekülani Upa külas 

Pöide tervise- ja spordirajad Pöide vallas 

Lühiajalise puhkuse 
veetmise kohad 

Järve-Mändjala puhkeala (Nasva, Mändjala, Keskranna, Järve ja 

Tehumardi külade rannad Kaarma ja Salme vallas) 

Karujärve kalda-ala Kärla vallas 

Oitme rand Leisi vallas 

Loodusturismi sihtkohad 

Vilsandi Rahvuspark Kihelkonna ja Lümanda vallas 

Abruka saar Kaarma vallas 

Loode tammik ja Loodenina rand Kaarma vallas 

Puhkeala piirkond 
Kuressaare linnas 
Roomassaare poolsaarest 
kuni Linnulaheni 

Tervisepark, Linnastaadion, Kuressaare supelrand, Kuressaare 
linnus ja Lossipark, Kuressaare sadam (jahisadam), Kuressaare 
golfiväljak ning Musumännik (Tuulte Roosi männik) 

 

Tegemist on piirkondadega, mida kasutab arvestatav hulk inimesi puhkamiseks, tervisespordi 

tegemiseks või elamuste saamiseks. Mitmed puhkealad, piirnevad, kattuvad täielikult või osaliselt 

kaitsealade, hoiualadega ja väärtuslike maastikega. Eelnimetatud puhkealad on juba kasutusel ning 

seni ei ole kaitse- või hoiualadele olulist negatiivset mõju ilmnenud. Edasisel kasutusel on oluline 

jälgida, et puhke- või turismiobjekti külastatavus ei ületaks piirkonna taluvuspiiri: nii sotsiaalset 

(kohalikud elanikud) kui ka looduslikku (looduskeskkond) taluvust. 

Maakonnaplaneeringus on toodud puhkealade ja -maastike ning turismisihtkohtade kasutus-

tingimused, mis on asjakohased nende säilimiseks ja puhke- ja tervisevõimaluste suurendamiseks. 

Puhkealade kasutamine tuleb korraldada nii, et looduskeskkond ei saaks kahjustatud, nt 

piirata/suunata autode liikumist, korraldada parkimine ja prügimajandus, rajada telkimis-/puhke-

/lõkkekohad, käimlad, õppe- ja matkarajad. 

Veealad  

Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonna-

tingimused“ (kehtestatud 2007) kohaselt on ranna-alad kõige suurema avaliku huvi objektiks 

maakonnas. Saaremaa randades on esindatud kõik Eestis levinud rannatüübid – pankrand, kliburand, 

liivarand, moreenrand ja möllirand. Neist suurimat avalikku huvi tekitab liivarand, kuid nende osakaal 

randadest on piiratud (16%) ja surve nende külastatavusele on seetõttu ka suurim.  

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 2015-2021järgi on kõigi Saare maakonna rannikuvee-

kogumite seisund halb. Seisuveekogumitest on kesises seisundis Oessaare laht, teiste seisuvee-

kogumite seisund on hea või väga hea. Kesise seisundiga vooluveekogud on Irase peakraav, Leisi, 

Laugi, Lõve, Pidula, Põduste (alamjooks) jõgi.30 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju maakondlikult 

olulistele puhke- ja veealadele. 

                                                
30 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava 2015-2021 (kinnitatud 07.01.2016) 
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4.7.3. Teedevõrk ja transpordiühendused 

Saaremaa põhilised transpordiühendused on maanteed, kergliiklusteed, ühistransport, sadamad ja 

lennuväli. 

Sadamad 

Sadamad on saarte taristu oluline osa, mis võimaldavad majandusel areneda ja ettevõtetel 

tegutseda. Saare maakonnas on kokku 43 sadamat, neist 8 on reisi- ja kaubasadamad: Kuivastu, 

Veere, Roomassaare, Triigi, Saaremaa sadam, Abruka, Mõntu ja Ringsu. Nimetatud sadamatel on 

potentsiaali arendamaks rahvusvahelisi ühendusi Saaremaa ja Rootsi, Soome ning Läti sadamate 

vahel. Maakondliku tähtsusega väikesadamad on need, mis kannavad laiemale piirkonnale vajalikku 

avalikku funktsiooni (nt merepääste, turism, avalik juurdepääs merele, sildumise võimaldamine) ja 

on kantud Veeteede Ameti Sadamaregistrisse: Atla, Soela, Papissaare, Vikati (Vilsandi), Kaunispe, 

Nasva meresadam, Salme jõesadam, Läätsa, Pae, Kärsa, Kungla, Lalli, Koguva ja Kesse-Jaani. 

Maakonnaplaneeringus toodud sadamate arendamise põhimõtted näevad ette sadamate 

multifunktsionaalset kasutamist, maakondlike tähtsusega sadamate võrgustiku loomist ning 

sadamate ühendamist kergliiklusteede ja tolmuvaba kattega sõiduteedega. Sadamate arendamisel 

on oluline positiivne sotsiaal-majanduslik mõju, samuti on positiivne mõju ettevõtlusele ja turismile. 

Maanteed 

Vastavalt maakonnaplaneeringu seletuskirjale on Saare maakonna riigimaanteede võrgustik piisav 

ja selle tihendamiseks vajadus puudub. Maakonnas on üks põhimaantee – Risti-Virtsu-Kuivastu-

Kuressaare. Teised riigiteed on tugi- ja kõrvalmaanteed. Peamine eesmärk riigiteede osas on 

sõidumugavuse parandamine ja liiklusohutuse tagamine. 

Teede arendamise puhul on oluline jätkata kõrvalmaanteede tolmuvaba katte alla viimist. 

Maakonnaplaneeringuga planeeritakse viia kõik kõrvalmaanteed tolmuvaba katte alla hiljemalt 

aastaks 203031. Erandiks on üksikud teelõigud, mis ajaloolistel, esteetilistel või muudel kaalutlustel 

peaksid jääma kruusakattega. Tolmuvaba katte rajamisel on prioriteetsed teelõigud, mis on kõige 

suurema kasutusega (sagedus üle 50 autot/ööp), arvestades elanikkonna paiknemist ja tee 

kasutamise intensiivsust sh raskeliiklust, tolmu mõju, teede kasutajaid, võrgulist tähtsust, 

bussiliinide olemasolu, jalgrattatrasse ja tasuvust. 

Saare maakonnaplaneeringus on näidatud võimaliku Suure väina püsiühenduse trassikoridoride 

maismaa-osa põhimõttelised asukohad32 Muhu saarel Kuivastu ja Võiküla külas. Koridoride 

põhimõtteliseks laiuseks on 100 m, v.a lõunapoolsema trassi lõunapoolsemal lõigul, mille laiuseks 

on 300 m võimaldamaks tunneli rajamist. Võimaliku püsiühenduse mõjusid keskkonnale on 

kirjeldatud „Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava“ KSH aruandes.33 

Saare maakonnaplaneeringus on kajastatud põhimõtted trassi alade kasutuseks (reserveeritakse 

koridorid), kuid püsiühenduse arendamine, sh seonduvate keskkonnamõjude hindamine, toimub 

teiste strateegiliste planeerimisdokumentide raames (vt planeeringu seletuskirja ptk 4.1.1). 

Maakonnaplaneeringu seletuskirjas on toodud põhimõtted, millest maanteede arendamisel 

lähtutakse. Tolmuvaba kattega teede väljaehitamine on positiivse mõjuga õhukvaliteedile, sh inimese 

tervisele ja heaolule, kuna tolmuvaba katendi paigaldamine parandab teenuste kättesaadavuse, töö- 

ja haridusrände kiirust ja mugavust. Lisaks paraneb teeäärsete inimeste elukeskkonna kvaliteet, 

kuna tolmu tase väheneb. 

                                                
31 Vabariigi Valitsuse 05.05.2011 korraldusega nr 209 vastu võetud „Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 

2011-2015“, millega on püstitatud eesmärk koostada ja rakendada riiklik programm "Eesti teed tolmuvabaks 

aastaks 2030" 
32 Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava alusel 
33 OÜ Hendrikson&Ko, WSP, 2011. Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava. KSH 

www.mnt.ee/public/saaremaapysiyhendus/suur_vain_ksh_aruanne_heakskiitmiseks_est_2011-05-31.pdf 
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Lennuühendus 

Saare maakonnas on kaks rahvusvahelist lennuvälja (Kuressaare ja Ruhnu), Roomassaare 

vesilennuväli ning kopteriväljak Salmel.  

Kiire transpordiühendus on positiivse mõjuga ettevõtlusele ja turismile. Igapäevase lennu-

ühendusega kaasnev pidev ning katkestusteta ühepäevaste ärireiside võimalus välismaalt 

Saaremaale ja vastupidi on rahvusvaheliste majandussidemete sujuva toimimise oluline eeldus. 

Maakonnaplaneeringuga soovitakse lisaks leida võimalusi, kuidas käivitada lende lähiriikide vahel.  

Väikelennuväljade ja kopteriväljakute asukohtade määramisel tuleb arvestada lennuvälja 

lähiümbruse määretlemise korraga ja tuleb ette näha nende kasutamiseks vajalik taristu. 

Kvaliteetne ühendus mandriga aitab ühelt poolt parandada saarlase elukvaliteeti, teisalt toetab 

turismi ja majandusarengut. Lennuühenduse jätkumine mandriga ja lennuväljade arendamine on 

maakonna arengule olulise tähtsusega. 

Kergliiklusteed 

Maakonnaplaneeringu kohaselt on kergliiklusteede rajamine vajalik ka nende kohalike ja lähikeskuste 

vahel või sees, kus potentsiaalseid kergliiklustee kasutajaid on piisavalt, kuid maanteel on suure 

liiklustiheduse tõttu jalgrattaga sõitmine ohtlik. Sellest lähtuvalt on kergliiklusteed kavandatud 

järgmistele teelõikudele: 

- Muhu-Orissaare  

- Kihelkonna-Lümanda  

- Mändjala-Tehumardi 

- Kaali-Kõljala 

- Leisi alevi sisene tee 

- Laimjala-Kahtla 

- Orissaare-Saikla  

- Kuressaare linna läbivad teed  

Ühenduste pidamiseks vajalikes sadamates peab olema tagatud ohutu liiklemine jalgrattaga. 

Kuivastu ja Triigi sadamate juurdepääsuks on samuti vajalik rajada kergliiklusteed. 

Kergliiklusteede rajamisel ja kergliiklusteedevõrgu arendamisel on oluline positiivne sotsiaal-

majanduslik mõju, sh positiivne mõju õhukvaliteedile. Ohutud kergliiklusteed aitavad propageerida 

tervislikku eluviisi omades positiivset mõju inimese tervisele, heaolule ja ka varale. 

Bussiühendus 

Keskkonnahoiu, majandusliku säästlikkuse ja terve eluviisi edendamise huvides on vaja tõsta avaliku 

bussitranspordi konkurentsivõimet. Maakonnaplaneeringus on põhimõtteks kiirete ja sagedaste bussi 

otseühenduste loomine praegustest vallakeskustest Kuressaarde ning nn linnaliinide pikendamine 

linna lähiümbrusse. Ühistransport peab toimima teenuskeskuste vahel, mis aitab parandada inimeste 

elukvaliteeti ja on positiivse sotsiaal-majandusliku mõjuga. 

Kokkuvõte 

Maakonnaplaneeringuga on seatud tingimused maakondliku ühistranspordi korraldamiseks, üldised 

tingimused ja põhimõtted teede ning jalg- ja jalgrattateede planeerimiseks ja projekteerimiseks. 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju teedevõrgule ja 

transpordile. Maakonnaplaneeringuga seatud tingimused on positiivse sotsiaal-majandusliku mõjuga 

ning aitavad kaasa sidusama ruumistruktuuri tekkele ning loovad eeldused paremaks töökohtade, 

hariduse jms teenuste kättesaadavuseks. 
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4.7.4. Jäätmemajandus 

Üleriigiliselt ja maakondlikult on oluline üldise jäätmetekke vähendamine ning jäätmete taas-

kasutamine. 

Jäätmemajanduse arendamiseks tuleks omavalitsuse tasandil: 

- soodustada ja luua elanikele paremaid võimalusi jäätmete liigiti kogumiseks, rajades 

selleks nt jäätmete kokkukande punkte/jäätmemajasid, korraldades ohtlike jäätmete 

kogumisringe ning harides elanikke jäätmete taaskasutamise/vältimise teemadel; 

- tagada optimaalne ehitus-lammutusjäätmete ning probleemtoodetest tekkinud jäätmete 

kogumis- ja käitlusvõrgustik, pöörates erilist rõhku biolagunevate jäätmete kogumisele; 

Biojäätmete sorteerimist segaolmejäätmetest tuleb suurendada (tiheasustusalad, asulate 

kortermajad), et saavutada riigi jäätmekavas seatud eesmärke; 

- tagada elanikkonnale jäätmete taaskasutuse kindlustamiseks mõistlikus kauguses ja mahus 

liigiti kogutavate jäätmete kogumisvõrgustik; 

- võimaldada kalmistujäätmete nõuetekohase sorteerimise võimalus, vältimaks kalmistu-

jäätmete puhul (eelkõige lehed ja oksad) prügikottide või muude mitte biolagunevate 

jäätmete sattumist konteinerisse. 

Vastavalt keskkonnaministri 16.01.2007 määruse nr 4 §-le 41 peab alates 01.01.2016 jäätmejaama 

lahtioleku aeg tagama elanikele sorditud ja liigiti kogutud jäätmete üleandmise sobival ajal kolm 

korda nädalas, sh ühel puhkepäeval, kokku 24 h jooksul. Jäätmete sorteerimise ja taaskasutamise 

edendamiseks ning soodustamiseks peab elanikel olema võimalus jäätmeid jäätmejaama tuua ka 

töövälisel ajal. 

Maakonnaplaneeringu kohaselt on Saare maakonnas kaks jäätmejaama – Kudjapel ja Maasis ning 

viis kompostimisväljakut (osaliselt neid ei kasutata). Riigi jäätmekava kohaselt on Saaremaale 

täiendavalt vajalik 2-3 jäätmejaama, sh Põhja-Saaremaale Leisi valda.  

Ida-Saaremaa valdade ühise jäätmekava 2016-2020 kohaselt kavandatakse 2018-2019 vastavalt 

kehtestatud detailplaneeringule uue jäätmejaama rajamist Leisi alevikku. Leisi jäätmejaamas 

hakatakse vastu võtma paberit ja kartongi, plasti, metallijäätmeid, klaasi, aia- ja haljastujäätmed, 

puitu, suurjäätmeid, segaolmejäätmeid, ehitus-lammutusjäätmeid, vanarehve, elektroonikaromusid 

ja ohtlikke jäätmeid. Leisi jäätmejaama rajamise ja käigushoidmisega seotud võimalikud negatiivsed 

keskkonnamõjud on lokaalse iseloomuga. Ehitusperioodi jooksul võib ette näha mürataseme ja 

õhusaaste ajutist tõusu, kuid ehitustööde suhteliselt väikese mahu ning elamute kauguse tõttu see 

olulist mõju ei avalda. Arvestades jäätmejaama tegevuse iseloomu, ei kaasne sellega tõenäoliselt 

olulist vibratsiooni, valgusreostust, õhusaastet, soojuse, tolmu ega kiirguse eraldumist, mis võiks 

põhjustada pöördumatuid muutusi jäätmekäitluskohta lähipiirkonnas. Jäätmekäitlusega seotud 

transpordi mõjud on sarnased tavapärase transpordivoo mõjudega.34 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju jäätme-

majandusele. Samuti ei kavandata jäätmemajanduses täiendavaid tegevusi, millel võib olla oluline 

negatiivne keskkonnamõju. 

4.7.5. Taastuvenergeetika 

Eesti energiamajanduse arengukava 2030 eelnõu (seisuga 13.02.2015) kohaselt peaks taastuvatest 

energiaallikatest elektri tootmise maht moodustama 30% sisemaisest elektri lõpptarbimisest. 

Võrdluseks, et Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 kohaselt tuli tõsta taastuvate 

energiaallikate osakaalu kogu energiatarbimises võrreldes referentsaastaga (2005) 25%-ni. See 

näitab, et Eesti pikaajalised eesmärgid on seotud taastuvenergeetika osakaalu suurendamisega. 

                                                
34 Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020 

www.riigiteataja.ee/aktilisa/4270/1201/6039/kava.pdf 
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Kõige rohkem elektri tootmises kasutatavad taastuvad energiaallikad Eestis on biomass ja tuul. 

Tuuleenergia Assotsiatsiooni kodulehe andmetel oli 2014. a lõpu seisuga Eestis töös 138 

elektrituulikut tootmisvõimsusega 302,7 MW ja tuuleenergia kogutoodang oli 552 GWh. Võrguga 

liitumislepinguid omavaid maismaa tuuleparkide arendusprojekte on hetkel töös 11, millede 

kogutootmisvõimsus on 1403,6 MW. Meretuuleparkide arendusi on hetkel töös kolm, kogu-

tootmisvõimsusega 1490 MW. Biomassi ja biolagunevaid olmejäätmeid kasutavaid elektrijaamasid 

on Eestis installeeritud võimsusega 100 MW elektritoodanguga ligikaudu 700 GWh. Geograafiliste 

tingimuste tõttu on Eestis madal potentsiaal hüdroenergia kasutamiseks ning päikeseenergia 

kasutamine elektri tootmisel on leidnud rakendust peamiselt väikelahendustena. Praegu toodetakse 

35% soojusenergiast biomassist, kuid seda on võimalik suurendada kuni ca 70%-ni kogu toodetud 

soojusenergiast, biogaasi saab kasutada mootorikütusena ning asendada seega ca 30% imporditud 

vedelkütusest. Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ kohaselt on energiatootmise eesmärk eelkõige 

energiajulgeoleku tagamine, mitte niivõrd ekspordile orienteerumine. Seetõttu on oluline 

keskenduda hajutatud piirkondlikule energiatootmisele, mis võimaldab paremini ära kasutada 

kohalikke energeetilisi ressursse, pakkuda tööd kohalikele inimestele ning luua võimalusi majandus-

arenguks. Samuti on mõistlik keskenduda elektri- ja soojuseenergia koostootmisele.35 

Elektrituulikute paigaldamiseks ja tuulikuparkide rajamiseks sobivad arendusalad ja arendus-

piirkonnad ning ülekandeliinide põhimõttelised asukohad määratleti Saare maakonna tuule-

energeetika teemaplaneeringuga, mille lahendus on kantud maakonnaplaneeringusse ning 

täiendavaid alasid ei määrata. Elektrituulikute asukohtade sobivuse analüüsiga selgitati maakonna 

territooriumi hõlmava süstemaatilise käsitluse kaudu elektrituulikute rajamiseks sobivad või 

mittesobivad alad ning anti informatsiooni ruumipunktide tõenäolise sobilikkuse kohta elektri-

tuulikute püstitamiseks.  

Saare maakonnaplaneeringu kohaselt on maakonnas keskmisest väiksemast pilvisusest ja suuremast 

albeedost36 tingituna Eesti parim potentsiaal päikeseenergia tootmiseks. Saaremaal on tuhandetes 

hektarites päikeseparkide rajamiseks sobivat maad – alasid, mis on lagedad ja ei kuulu väärtuslike 

põllumajandusmaade hulka. Määravaks teguriks üle 50 kW võimsusega päikeseparkide rajamisel on 

piisava tugevuse ja võimsusega elektriliinide ning alajaamade olemasolu ja kaugus neist. 

Maakonnaplaneeringuga soodustatakse taastuvenergia rakendamist nii oma tarbeks majapidamistes 

kui tööstuslikuks tootmiseks päikesekollektorite, -paneelide kui ka väiketuulikute näol. Objektide 

rajamisel ja käitamisel ning maa kasutamisel tuleb järgida keskkonnanõudeid ja riigikaitselisi 

piiranguid. 

4.7.6. Ettevõtlus ja majandusareng 

Saare maakonna sisemajanduse koguprodukt (SKP) jooksevhindades oli 2014. aastal 303,08 miljonit 

eurot, ühe elaniku kohta oli see 9552,0 eurot. Selle osatähtsus Eest riigi SKPst moodustas 1,5%37 

Ettevõtete arv Saare maakonnas on aasta-aastalt kasvanud ning 2014. a seisuga oli registreeritud 

ettevõtteid 447738. Saare maakonna majanduses, nagu ka kogu Eesti majanduses, on ülekaalus 

teenused ehk tertsiaarsektor, mis vastavalt Statistikaameti andmetele moodustas maakonna 

lisandväärtusest39 54,6%. Tööstus ja ehitus moodustasid maakonna lisandväärtusest 38,3% ning 

põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 7,1%. 

Teeninduse ja turismi valdkonnas on vastavalt Saare maakonna arengustrateegiale 2020 kesksel 

kohal Kuressaares asuvad spaahotellid. Saaremaa turism on tugevalt sesoonse iseloomuga, umbes 

pool mahust koondub suvekuudele. Valdav osa turiste saabub maakonda parvlaevadel. Aastati 

                                                
35 Skepast&Puhkim AS. Hiiu maakonnaplaneering. KSH aruande eelnõu (seisuga 02.02.2016) 
36 Albeedo on mingi pinna valguse peegeldumise näitaja (http://ilm.ee/?45584, külastatud 04.04.2016) 
37 Statistikaamet. Maakondade võrdlus, ettevõtlus www.stat.ee (külastatud 28.03.2016) 
38 Statistikaamet www.stat.ee/ppe-44958 (külastatud 28.03.2016) 
39 Regionaalne lisandväärtus – regiooni residendist majandusüksuste (ettevõtete, asutuste, organisatsioonide 

või nende struktuuriüksuste) tootmisprotsessis lisandunud väärtus (toodang miinus vahetarbimine) 

http://ilm.ee/?45584
http://www.stat.ee/
http://www.stat.ee/ppe-44958
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kõikuva suurusega on olnud kruiisiturism Saaremaa sadamast. Järkjärgult on kasvanud mereturism 

väikelaevadega. Turistide arv on aasta-aastalt suurenenud, samuti on kasvanud majutuskohtade arv 

(Statistikaameti andmetel oli 2014. a seisuga Saare maakonnas 222 majutuskohta) ning sise- ja 

välisturistide arv oli seejuures enamvähem võrdne. Maakonnaplaneeringus toodud põhimõtted 

puhkealade, sadamate, teede ja lennuvälja arendamisel on olulise positiivse mõjuga turismisektorile 

ning inimeste liikuvuse parandamisele. 

Statistikaameti andmete kohaselt oli 2015. a seisuga Saare maakonnas töötuse määr40 5,1%. 

Ettevõtlus ja majandusareng tagavad elanikele töökohad ning sissetuleku, suureneb inimeste 

elatustase ja heaolu. Seega on ettevõtluse toetamine kahaneva rahvastiku kontekstis väga oluline. 

Saare maakonnas on peamiseks tööalase pendelrände (töörände) tõmbekeskuseks Kuressaare linn 

ning seetõttu on hea transpordiühenduse tagamine (sh ühistranspordi arendamine) Kuressaare ja 

ümberkaudsete piirkondade vahel väga oluline. Maakonnasisene liikuvus on esmatähtis nii paljude 

ettevõtete jaoks, kelle töötajaskond elab hajali, kui ka inimeste jaoks, kellele liikuvus tagab tööturul 

kodukoha lähiümbrusega võrreldes suurema valikuvabaduse. Keskkonnahoiu, majandusliku 

säästlikkuse ja terve eluviisi edendamise huvides on vaja tõsta avaliku bussitranspordi ja lühemate 

distantside puhul kergliikluse konkurentsivõimet. Lähtudes neist eesmärkidest on maakonna-

planeeringuga kavandatul positiivne mõju töökohtade kättesaadavuse suurendamisele ning ette-

võtetele töötajate leidmisel. 

Saare maakonna ettevõtlus on seni arenenud ilma ettevalmistatud tööstus- ja logistikaaladeta. Ka 

ettenähtavas tulevikus puudub vajadus suuremate tööstusalade järele ning seevastu tuleks pigem 

toetada väiketootmist. Sellest tingituna ei ole maakonnaplaneering määranud uusi ulatuslikke 

tootmisalasid, vaid eesmärk on olemasolevate alade laiendamine. Väikeettevõtlus ongi maakonnas 

omandamas olulisemat funktsiooni – kasvamas on loome-, rohe- ja sinimajandus. Vastavalt Saare 

maakonna arengustrateegia 2020 andmetele on loomemajanduses hõivatud 160 inimest ehk 

ligikaudu 1%. Põhiosa sellest hõivest annavad käsitöö, muuseumid ja raamatukogud. Loome-

majanduse müügikäivet Saaremaal teevad peamiselt käsitöö, kirjastamine ja disain. Rohemajanduse 

nn rohetöökohti leidub Saaremaal eelkõige mahepõllumajanduses, rannakalanduses, palkmajade 

tootmises, agariku töötlemises, bioenergeetikas ning rookatuste ehitamises. Hinnanguliselt on neid 

400 ümber ehk ca 2,5% kogu hõivest. Sinimajandus ehk meremajandus on mere ja rannikualadega 

seotud tegevusalade kogum. Saaremaal on see täna väga oluline. Kalandus, meretransport, 

väikelaevaehitus ja turism pakuvad 9% tööhõivest ja annavad 25% müügikäibest. Ühe olulise 

positiivse mõjutajana aitab just maapiirkondade väikeettevõtluse arengule kaasa lairibaühenduse 

rajamine Saare maakonda. Uue põlvkonna lairibavõrgu väljaarendamine maapiirkondades teeb 

võimalikuks kasutada uusi infoühiskonna teenuseid (e-pangandus, e-riik, e-õpe, e-meditsiin, e-

kaubandus, meelelahutus, jms) ning seeläbi tekib inimestel taas võimalus saada teenuseid oma 

kodukohas. Ka ettevõtetele muudab juurdepääs lairibavõrgule maapiirkonnad nende jaoks oluliselt 

atraktiivsemateks tegevuskohtadeks41. Eesmärk on, et aastaks 2018 peab olema valmis fiiberoptiliste 

kaablite võrk, mis jõuab kõikide asulateni Eestis, sh Saare maakonnas. Selle tulemusena peavad 

98% majapidamistest, ettevõtetest ja asutusest olema võrgule lähemal kui 1,5 km. Saare 

maakonnas saavad lairibaühenduse kõik kohalikud ja lähikeskused ning riigimaanteede äärde jäävad 

suuremad külad (vt Saare maakonnaplaneeringu seletuskirja joonis 10). 

Ekspordivõimelt on Saare maakond keskmiste hulgas. 2015. a seisuga oli eksportivaid ettevõtteid 

191. Samas jäi eksport alla impordile.42 Ekspordi, aga ka kogu ettevõtluse edukust mõjutab olulisel 

määral ühendus mandriga. Seetõttu on maakonnaplaneeringuga kavandatud kvaliteetne teedevõrk 

ja sadamate (sh püsiühenduse saare ja mandri vahel) arendamine olulise positiivse mõjuga.  

Kuigi ettevõtluse areng on maakonna jätkusuutlikkuse tagamiseks oluline, peab tootmis- ja 

tööstusalade planeerimisel arvestama kaasnevate keskkonnamõjudega. Maakonnaplaneeringuga 

määratud põhimõtted tööstusalade arendamisel soodustavad ettevõtluse arengut ning on kooskõlas 

                                                
40 Töötuse määr ehk tööpuuduse määr – töötute osatähtsus tööealises rahvastikus 
41 Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendusvisioon. Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, 2009  
42 Statistikaamet. Maakondade võrdlus www.stat.ee/ppe-45351 (külastatud 28.03.2016) 

http://www.stat.ee/ppe-45351
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looduskaitse põhimõtetega (nt uusi alasid ei määratleta, mis võiks kaitsealasid mõjutada). Samuti ei 

näe maakonnaplaneering ette põhjendamatuid piiranguid ettevõtluse arendamiseks. 

4.7.7. Väärtuslikud põllumajandusmaad 

Saare maakonnas loetakse väärtuslikuks põllumajandusmaaks haritava maa, püsirohumaa ja 

püsikultuuride all oleva maa maa-ala, mis moodustab ühtse põllumajandusmaa massiivi, mille 

boniteet on võrdne või suurem Saare maakonna kaalutud keskmisest boniteedist, milleks on 

35 hindepunkti. Maakonnaplaneeringus kajastatakse väärtuslike põllumajandusmaadena põllu-

massiive, mille mulla reaalboniteeti vähemalt 35 hindepunkti, suurus on vähemalt 5 ha ja mille 

sihtotstarve on maatulundusmaa. Lisaks loetakse Saare maakonnas väärtuslikeks kõik maa-

parandussüsteemidega põllumajandusmaad ja inventeeritud pool-looduslikud kooslused. Oluline on, 

et jätkuks seni kasutusel olnud viljakate põllumajanduslike maade, samuti poollooduslike koosluste, 

sihipärane kasutamine.  

Saare maakonnas ei ohusta väärtuslikke põllumajandusmaid olulisel määral alternatiivne 

maakasutus. Valglinnastumine võib ohustada väärtuslikke põllumajandusmaid vähesel määral 

Kuressaare läheduses, kuid valdavalt on uusarendused koondunud rannikualadele ning muudesse 

looduslikult kaunimatesse paikadesse. 

Väärtuslike põllumajandusmaadega kattuvad mõned varasema planeeringuga määratletud tuule-

energia arendusalad (S3, S6, S8; S9, S12), mis ei välista siiski elektrituulikute rajamist, kuna 

tuulikute ja kommunikatsioonide alune pind moodustab väga väikese osa tuulepargi alast ning 

ülejäänud maad saab jätkuvalt põllumajanduses kasutada. Elektrivõrgu uuendamine, maanteede 

renoveerimine ja õgvendamine ning kergliiklusteede rajamine ei põhjusta olulisi mõjusid 

väärtuslikele põllumajandusmaadele, kuna need arendused toimuvad olemasolevate infra-

struktuuride alal või piiril ning reeglina ei nõua olulisel määral uusi maa-alasid ega põhjusta 

põllumajandusmaade killustamist. 

Maakonnaplaneeringuga on määratud tingimused väärtusliku põllumajandusmaa kasutamiseks, mis 

aitavad tagada väärtuslike põllumajandusmaade sihtotstarbelise kasutuse. Tingimused vastavad 

maakonnaplaneeringu täpsusastmele. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad 

ulatuslikku või olulist negatiivset mõju väärtuslikele põllumajandusmaadele. 

4.7.8. Maavarade kaevandamine ja varustuskindlus 

Maavarade varustuskindlust on analüüsitud maakonnaplaneeringu ruumilise arengu analüüsi ptk-s 

1.1.1. Analüüsi kohaselt on maakonnas kaevandatavate ehitusmaavarade, turba ja meremuda 

varustuskindlus suuremas osas tagatud vähemalt 17 aastaks või pikemaks ajaks, erandiks on 

täitekruus, mis on tagatud vaid 5 aastaks. Avalik huvi on maakonnas eelkõige ehitusmaavarade (liiv, 

kruus, dolokivi, lubjakivi) vastu. 

Maakonnaplaneeringuga uusi maardlaid ega konkreetsete maardlate kasutuselevõttu ei määrata vaid 

antakse üldised maardlate ja kaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimused.  

Uute ehitusmaavarade maardlate kasutuselevõtt on maakasutust arvestades tõenäoliselt võimalik. 

Mõne maardla puhul ei ole see võimalik kaitstava alaga kattumise tõttu, konflikt võib tekkida ka 

väärtuslike põllumajandusmaade esinemisega maardla alal.  

Suurem osa ehitusmaavarade maardlatest paikneb rohelise võrgustiku aladel, mistõttu võib nende 

kasutuselevõtuga tekkida teatav konflikt. Juhul kui rohelise võrgustiku alale rajatav karjäär on 

väikesepindalaline ning ei katkesta rohelise võrgustiku elemente, võib eeldada, et avaldub küll 

lokaalne negatiivne mõju, kuid rohelise võrgustiku, kui terviku sidusust ega toimimist, see tugevalt 

ei mõjuta. 

Maardlate paiknemine võib omakorda piirata asustuse ja infrastruktuuri arendamist, kuna maapõue-

seaduse kohaselt ei tohi ehitustegevusega halvendada ligipääsu maardlale. Seni ei ole teravaid 
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konflikte esinenud ning arendusalad on leitud väljaspool maardlaid, samuti ei ole tekitanud konflikte 

maavarade kaevandamine. 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju maavarade, sh 

halvendaksid maavara kaevandamisväärsena säilimist või juurdepääsu maavaravarule. 

4.7.9. Väärtuslikud maastikud 

Saare maakonna väärtuslikud maastikud on määratletud maakonna teemaplaneeringuga „Asustust 

ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (kehtestatud 2007).  

Kokku on Saare maakonnas määratletud 68 väärtuslikku kultuurmaastikku. Neist potentsiaalse 

riikliku tähtsusega alasid on 9, maakondliku tähtsusega alasid 26 ja kohaliku tähtsusega alasid 33. 

Maakonnaplaneering seab üldised tingimused väärtuslike maastike säilitamiseks, lisaks on seatud 

kultuurilis-ajaloolise väärtusega maastike maakasutustingimused ning esteetilise väärtusega ja 

puhkemaastike maakasutustingimused. Loodusväärtusega maastikele planeeringuga täiendavaid 

maakasutustingimusi ei seata kuid nende kaitse on reeglina tagatud kaitsealade ja kaitstavate 

objektide võrgustikuga ning looduskaitseseadusega. 

Osad väärtuslike maastike alad (Põhja-Muhu, Pöide, Orinõmme, Leisi, Linnaka, Metsküla, Paatsa-

Tuiu, Pidula, Üru-Varkja, Valjala, Sakla, Kurevere-Kehila, Vilsandi rahvuspark, Sõmera küla, Sõrve 

„selgroog”) kattuvad osalisel maardlatega, kuid kokkuvõttes on väärtuslike maastike ja maardlate 

kattuvus maakonnas väikene. Siiski võib konkreetsete maardlate kasutuselevõtu korral tekkida 

konflikt ning sattuda ohtu maastiku väärtused. Väärtuslike maastike kasutustingimuste järgi on 

maakondliku ja piirkondliku tähtsusega väärtuslikel maastikel kaevandamine võimalik. Arvestades, 

et valdav osa maardlatest ei paikne väärtuslike maastike alal, peaks olema võimalik tagada 

maavarade varustuskindlust ilma väärtuslikel maastikel kaevandusi avamata.  

Elektrivõrgu uuendamine, maanteede renoveerimine ja õgvendamine ning kergliiklusteede rajamine 

ei põhjusta olulisi mõjusid väärtuslikele maastikele, kuna need arendused toimuvad olemasolevate 

infrastruktuuride joonel ning nendega ei rajata uusi oluliselt maastiku muutvaid või tugeva visuaalse 

mõjuga objekte. 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis omavad olulist negatiivset mõju väärtuslikele 

maastikele. 

4.7.10. Üleujutusohuga seotud riskid 

Üleujutusohuga seotud risk veeseaduse kohaselt on üleujutuse esinemise tõenäosus koos üle-

ujutusest inimese tervisele, varale, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele 

põhjustatud võimalike kahjulike tagajärgedega.43  

Üleujutusohuga seotud risk on oluline, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest44:  

- üleujutus takistab operatiivteenuste, haiglate, koolide ja avalike-õiguslike hoonete tööd;  

- üleujutus ohustab keskkonnakompleksloa kohustusega käitist või üle 2000 IE puhastit45;  

- üleujutus avaldab olulist negatiivset mõju keskkonnale;  

- üleujutus hävitab või kahjustab kultuuriväärtust;  

- üleujutus esineb planeeringuga määratud tiheasustusalal;  

- üleujutus seab reaalsesse ohtu inimese elu. 

                                                
43 Veeseaduse § 331 www.riigiteataja.ee/akt/106012016014?leiaKehtiv 
44 Lääne-Eesti vesikonna üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava (kinnitatud 07.01.2016) 

www.envir.ee/sites/default/files/laane-eesti_maandamiskava.pdf  
45 Inimekvivalent (lühendatult IE) – ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku veereostuskoormuse 

ühik. Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) kaudu väljendatud IE väärtus on 60 g hapnikku ööpäevas 

http://www.envir.ee/sites/default/files/laane-eesti_maandamiskava.pdf
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Saare maakonnas on Keskkonnaministeerium määratlenud üleujutusohuga seotud riskipiirkondadeks 

maa-ala Kuressaare linnas ja Nasva alevikus, lisaks Mullutu-Suurlahe ja Linnulahe äärsed alad. 

Üleujutuse tekkepõhjuseks on siin rannikualade üleujutamine rannikumere üleujutuse tõttu (Joonis 

4).46 

Vastavalt keskkonnaministri 28.05.2004 määrusele nr 58 „Suurte üleujutusaladega siseveekogude 

nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord“47 on üleujutusohuga alaks määratud 

Mullutu-Suurlaht ja Nasva jõgi kogu ulatuses ning Riksu laht kogu kalda ulatuses. 

Üldplaneeringute koostamise käigus tuleb eelnimetatud üleujutusalade kõrgveepiiri täpsustada. 

Põhjendatud vajadusel võib üldplaneeringuga määrata piirkondi (nt jõgede lammialad jms), kus 

üleujutus võib osutuda probleemiks kohalikul tasandil ja kus tuleb nt vältida ehitamist või rakendada 

meetmeid (tehnilisi lahendusi), mis arvestavad üleujutusohuga (nt hoonete vundamendid, sademe-

veesüsteemid, juurdepääsuteed jms). See tähendab, et ehituskeeluvööndi vähendamise otsuseid 

tuleb edaspidi põhjalikumalt kaaluda. 

Maakonnaplaneeringu ptk-s 4.3.2 Üleujutusohuga seotud riskid on esitatud üleujutusohuga seotud 

riskide maandamiseks administratiivsed ja ehituslikud meetmed. 

 

Joonis 4. Üleujutusohuga seotud riskipiirkonnad ja üleujutuse esinemise tõenäosus 

(Allikas: Maa-amet) 

                                                
46 Keskkonnaministeeriumi koduleht www.envir.ee/et/uleujutusohuga-seotud-riskide-esialgne-hinnang 

(külastatud 17.03.2016) 
47 www.riigiteataja.ee/akt/765431 

http://www.envir.ee/et/uleujutusohuga-seotud-riskide-esialgne-hinnang
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4.8. Kultuuripärandi säilitamine 

Saare maakonnaplaneeringus käsitletakse kultuuriväärtustena eelkõige kinnismälestisi ja pärand-

kultuuriobjekte. Planeeringus on viidatud kultuurimälestiste riiklikkusse registrisse48 kantud maa-

konnas paiknevatele kultuuriväärtustele ja inventeeritud XX sajandi arhitektuuripärandi objektidele, 

samuti Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) andmebaasi49 kohastele pärandkultuuriobjektidele. 

Kultuurimälestiste ja pärandkultuuriobjektidega arvestamine on oluline, kuna need näitavad 

piirkonna ning kultuurmaastiku ajaloolist mitmekihilisust, need on osa Saare maakonna kultuurist ja 

rahvuslikust pärandist. 

Üldplaneeringute koostamisel tuleb lisaks kultuurimälestistele arvestada ka seni kaitse staatuseta 

XX sajandi arhitektuuripärandi- ja pärandkultuuriobjektidega, kaaludes vajadust nende kaitse alla 

võtmiseks ning kaitse- ja kasutustingimuste seadmist. Samuti tuleks tähelepanu pöörata nende 

väärtustamisele (eksponeerimine, tähistamine) nagu on maakonnaplaneeringus ka välja toodud. 

Maakonnaplaneeringu kohaselt vajavad väärtustamist ka vanad tehnilise taristuga seotud objektid 

nagu Salme jõgi kui veeliiklusobjekt, Kuressaare Kivisild, Papissaare vesilennukite angaarid, Vanad 

valge-sinised kilomeetripostid ja Saaremaa laiarööpmeline raudtee (1951-1955). Nende 

väärtustamine toimuks läbi tähistamine ja eksponeerimise. 

Maakonnaplaneeringuga määratakse üldised kasutustingimused kultuuripärandi säilimiseks. 

Lisaks ehitistele ja objektidele on oluline ka kultuuriteenuste kättesaadavuse tagamine, külaseltside 

ja huviringide tegevus ning kultuuripärandi ja traditsioonide edasikandmine põlvest põlve. Selle 

saavutamiseks on vajalik nt rahvamaja, raamatukogu, kultuuriasutuste olemasolu ning keskustega 

toimiva ühenduse tagamine. Eelkõige mõjutab nende kättesaadavust aga maakonna rahvastiku 

pidev vähenemine (vt ka KSH aruande ptk 4.7.1).  

Eeltoodust lähtudes võib öelda, et maakonnaplaneeringus on arvestatud kultuuripärandi säilimise ja 

väärtustamise vajadusega. Seega on planeeringu elluviimisel kultuuripärandi säilimisele positiivne 

mõju. 

4.9. Riigikaitse  

Riigikaitselistest objektidest on KSHs käsitletud võimalikke keskkonnamõjusid seoses kavandatava 

300 m lasketiiru asukoha leidmisega arvestades maakonnaplaneeringu üldistusastet ja eesmärki. 

Tänane olukord – Karujärve 200 m lasketiir 

Täna kasutab Kaitseliidu Saaremaa malev laskeväljaõppe läbiviimiseks Kihelkonna vallas Karujärve 

külas asuvat 200 m lasketiiru (Kihelkonna metskond 11, KÜ 30101:004:0666, maatulundusmaa 

100%, 591,15 ha). Lasketiiru kasutuskoormuse osas on RMKga kehtivate kokkulepete kohaselt 

lubatud ohuala sulgeda laskmiste läbiviimiseks kuni sajal päeval aastas. Kuna Kaitseliidus saavad 

väljaõpet peamiselt vabatahtlikud, siis toimub laskeväljaõpe valdavalt nädalavahetustel ja võimalusel 

ühtlaselt aastaringselt. 

Kavandatava 300 m lasketiiru võimalikud asukohad 

Kaitseliit soovib Saare maakonnaplaneeringu (MP) koostamise raames leida asukoha 300 m 

lasketiirule. Olemasoleva 200 m lasketiiru asukoha arendamine ei ole Kaitseliidu hinnangul reaalne, 

kuna selle ohualasse jääb lisaks riigimaale (RMK) ka osaliselt või täielikult 10 erakinnistut, mistõttu 

ei ole tõenäoline, et saavutatakse kokkulepped kõigi erakinnistute omanikega.  

                                                
48 Kultuurimälestiste riiklik register https://register.muinas.ee/public.php  
49 RMK pärandkultuuriobjektide andmebaas www.rmk.ee/metsa-majandamine/parandkultuur/tutvu-

objektidega/andmebaas  

https://register.muinas.ee/public.php
http://www.rmk.ee/metsa-majandamine/parandkultuur/tutvu-objektidega/andmebaas
http://www.rmk.ee/metsa-majandamine/parandkultuur/tutvu-objektidega/andmebaas
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Seega on MP koostamisel vaja leida uus asukoht 300 m lasketiiru rajamiseks. Lasketiiru asukoha 

eelvalikul arvestati järgmiste kriteeriumitega:  

- Riigimaa (võimalusel täies ulatuses) 

- Piisavalt suur ala ja võimalusel laskesuund põhja 

- Elamud minimaalselt 1 km kaugusel 

- Looduskaitseliste piirangute puudumine 

Eelvaliku analüüsi tulemusena pakuti Maavalitsuse ja Kaitseliidu koostöös välja kaks võimalikku 

asukohta Karujärve (Joonis 5) ehk olemasoleva lasketiiru piirkonnas ning üks alternatiivne asukoht 

Sõrve poolsaarel (Joonis 6).  

Kavandatava tegevuse lühikirjeldus 

Kavandatavas 300 m lasketiirus on planeeritud kasutada samu relvi, mis täna olemasolevas 

Karujärve 200 m lasketiirus: püstolid, püstolkuulipildujad ja revolvrid kaliibri piiranguta; vintraudsed 

relvad kaliibriga kuni 7,62 mm (k.a võimalusel trasseeriv laskemoon); sileraudsed relvad kaliibri 

piiranguta; tankitõrjerelvad alakaliibriga kuni 9 mm. 

Ala suurus:  

- lasketiir (300 m pikk, ca 10 ha suurune ala) 

- ohuala (täisohuala 2900 m, ca 260 ha ala; vähendatud ohuala 1830 m, ca 120 ha ala) 

- õhuohuala kuni 660 m 

Ala kasutuskoormus: kuni 100 päeva aastas (st ohuala sulgemine laskmiste ajal), ehk sama, mis 

tänase lasketiiru puhul. Kasutuskoormus (kuni 100 päeva aastas) on seotud metsamajandamisega. 

300 m lasketiiru väljaehitamisel lõpetatakse tänases lasketiirus väljaõppealane tegevus. 

Käsitletavad alternatiivid: 

- Karujärve 1 – kagupoolne 

- Karujärve 2 – põhjapoolne 

- Sõrve 

Põhjalikum ülevaade lasketiiru rajamisega seotud kriteeriumitest ja tingimustest on toodud 

Kaitseliidu väljaõppeehitiste asukoha kriteeriumite kirjelduse dokumendis. 
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Joonis 5. Karujärve lasketiiru asukohaalternatiivide paiknemine 

 

Joonis 6. Sõrve lasketiiru asukohaalternatiivi paiknemine 
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Asukohtade mõju hinnang 

Järgnevalt on toodud kokkuvõtlik keskkonnamõjude hinnang väljapakutud asukohtadele arvestades 

tõenäolist mõju Natura 2000 aladele, kaitstavatele loodusobjektidele, rohelise võrgustiku toimimisele 

ja kohalikele elanikele. Põhjalikumad hinnangud on toodud KSH aruande Lisas 2. 

Väljapakutud lasketiiru asukohtade puhul võib antud etapis eeldada, et oluline negatiivne mõju 

Natura 2000 aladele, kaitse- ja hoiualadele ning I ja II kaitsekategooria linnuliikidele puudub kõigi 

alternatiivide puhul. 

Projekteeritav Linnasoo looduskaitseala kattub osaliselt Karujärve alternatiiv 1 asukohaga. 

Mõlema Karujärve alternatiivi puhul jääb lasketiiru ohuala projekteeritavale kaitsealale. Lasketiiru 

paiknemine kaitseala naabruses võib mõnevõrra suurendada põlengute riski kaitsealal. Tuleohu 

minimeerimiseks kasutatakse praktikas tuleohtlikul ajal lasketiirudes trasseeriva laskemoona 

kasutamise keeldu. Keskkonnaamet on täpsustamas, mis etapis on kaitseala loomise menetlus (kas 

on tõenäoline, et lähiaastatel ala kinnitatakse kaitsealana). Täpsustada tuleb ka ala kaitse alla 

võtmise eesmärki. 

Lasketiiru ohutuse tagamiseks tuleb tiiru ohuala looduses püsivalt tähistada, milleks võib olla vajalik 

raiuda 2 m laiune piirisiht, võimalusel kasutatakse piiri tähistamiseks siiski olemasolevaid sihte, teid, 

kraave vms objekte. Ohuala tähistamisega ja piirisihi rajamisega võivad kaasneda mõjud 

kaitstavatele liikidele ja metsakooslustele, mis on ajutised ja eeldatavasti väheolulised.  

Kuna Karujärve mõlemad lasketiiru alternatiivid jäävad tedre ja sookure (III kaitsekategooria 

liigid) elupaikade lähedusse (võrreldes tänase lasketiiru asukohaga nihkuvad oluliselt lähemale), siis 

kaasnevad nendele elupaikadele häiringute näol tõenäoliselt negatiivsed mõjud, kuid suuremas osas 

siiski säilib elupaikade sobivus sookure ja tedre jaoks. Mõjusid aitaks leevendada lasketiiru kasutuse 

ajaline piirang kevadisel pesitsusperioodil, kuid see ei võimaldaks lasketiiru kasutust Kaitseliidule 

vajalikus mahus. 

Juhul kui tiiru rajamisel on vajalik ala kuivendamine, võivad mõlema alternatiivi korral avalduda 

mõningased negatiivsed mõjud tiiruala naabrusse jäävatele II ja III kaitsekategooria taimeliikide 

elupaikadele. Mõjude minimeerimiseks on soovitatav kuivendada vaid laskepositsioonide osa ning 

vete ärajuhtimisel vältida sügavaid lahtisi kraave (kasutada maa-alust drenaaži). 

Sõrve alternatiivi puhul jäävad lasketiiru lähedusse mõned II ja III kaitsekategooria taimeliigid, 

milledele mõju puudub, kui vältida lasketiiru kasutamisest tulenevaid põlenguid. 

Nii Karujärve alternatiivid kui Sõrve alternatiiv jäävad rohelise võrgustiku tuumalale, mis toob 

kaasa häiringu ja lokaalsed negatiivsed mõjud eelkõige loomastikule. Olulisim on mõju Sõrve 

alternatiivi korral kuna selle puhul oleks tegemist täiesti uue häiringualaga. Olulist negatiivset mõju 

piirkonna rohevõrgustiku, kui terviku, sidususele ja funktsionaalsusele, samuti barjääriefekti, siiski 

eeldatavalt ei kaasne ühegi alternatiivi korral. 

Karujärve lasketiiru viimisel Karujärve puhkealast ja asutusest kaugemale (Karujärve alternatiivid 

1 ja 2) vähenevad lasketiiru kasutamisest tulenevad võimalikud häiringud (müra, liikumispiirangud, 

suureneb ohutus), millel on positiivne mõju nii kohalike elanike heaolule kui vabaaja veetmise 

võimalustele. Kuigi välistatud ei ole ka Sõrve alternatiivi elluviimine, oleks antud piirkonnas 

tegemist uue tegevusega, mis võib tekitada kohalikele elanikele ja Sõrve poolsaare külastajatele 

teatud määral häiringuid. Samuti pikeneb Sõrve alternatiivi korral tiiru kasutajatele teekond tiiruni. 

Lähtudes eeltoodust võib järeldada, et võimalik on mõlema asukohaalternatiivi edasi arendamine 

arvestades maakonnaplaneeringu üldistusastmes teadaolevat informatsiooni. Eelistatud asukoht 

valitakse planeeringu edasise menetluse50 ja lasketiiru arendamise käigus. 

                                                
50 Saare maakonnaplaneeringu (MP) põhilahenduses on teemat kajastatud ptk-s 4.3.1 Riigikaitselised ehitised. 

MP seletuskirja kohaselt määrati MPga lasketiiru asukohaks Karujärve lähtudes KSH tulemustest ning 

ajaloolistest ja logistilistest eelistest. Lasketiiru ja selle piiranguvööndi piirid täpsustatakse üldplaneeringuga. 
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5. Leevendus- ja seiremeetmed 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) kohaselt peab KSH 

aruanne sisaldama strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise keskkonna-

mõju: 

- vältimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmeid; 

- seireks kavandatud meetmete ja mõõdetavate indikaatorite kirjeldust. 

Keskkonnamõju KeHJSi tähenduses on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju 

inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale. Keskkonnamõju on 

oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas 

pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. 

Seiremeetmete eesmärk on teha varakult kindlaks, kas strateegilise planeerimisdokumendi ellu-

viimisega kaasneb oluline negatiivne keskkonnamõju ja rakendada seda ennetavaid ja leevendavaid 

meetmeid. Kehtestatud seiremeetmed on strateegilise planeerimisdokumendi elluviijale järgimiseks 

kohustuslikud. Seirel võib kasutada olemasolevat keskkonnaseiresüsteemi või strateegilise 

planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva keskkonnamõju jälgimiseks kavandatud seiret. Seire 

võib toimuda ühe või mitme strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatud tegevuse raames. 

KSHga seiremeetmeid ei kavandata, kuna olulise negatiivse keskkonnamõjuga tegevusi MPga ei 

planeerita. Seiratavad keskkonnanäitajad määratakse õigusaktide alusel vastavate seire-

programmide ja keskkonnalubadega. 

Maakonnaplaneeringu koostamine toimus koostöös KSH ekspertidega ja vajadusel arvestati olulist 

negatiivset keskkonnamõju leevendavaid ja positiivseid mõjusid suurendavaid asjaolusid juba 

planeeringulahenduse väljatöötamisel. Planeeringu koostamise käigus on arvestatud järgnevate 

leevendusmeetmetega: 

- Nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega aladele ehitamisel ja majandustegevuse 

arendamisel tuleks kasutada täiendavaid abinõusid põhjavee reostuse vältimiseks; 

- Üld- ja detailplaneeringute koostamisel tuleks edaspidi põhjalikult kaaluda ehituskeeluvööndi 

vähendamise vajadust rannikupiirkondades ja kalda ääres. Üldplaneeringute koostamise 

käigus tuleb üleujutusalade (Mullutu-Suurlaht ja Nasva jõgi kogu ulatuses, Riksu laht kogu 

kalda ulatuses) kõrgveepiiri täpsustada. Põhjendatud vajadusel võib üldplaneeringuga 

määrata piirkondi (nt jõgede lammialad jms), kus üleujutus võib osutuda probleemiks 

kohalikul tasandil ja kus tuleb nt vältida ehitamist või rakendada meetmeid (tehnilisi 

lahendusi), mis arvestavad üleujutusohuga (nt hoonete vundamendid, sademevee-

süsteemid, juurdepääsuteed jms); 

- Maakonnaplaneeringus kajastatud puhkealade (sh Natura aladega kattuvatel aladel) 

kasutamise planeerimine ja arendamine peab olema kooskõlas alade kaitse-eesmärkidega ja 

toimuma koostöös kaitstavate alade valitsejaga (Keskkonnaamet), seda eelkõige eesmärgiga 

vältida mõjusid inimpelglikele liikidele ja tallamisõrnadele elupaikadele. Negatiivse mõju 

vältimiseks avalikele liivarandadele on vajalik säilitada ja parandada infrastruktuuri (ligipääs, 

viidad, parkimine), teostada regulaarset hooldust ja mõelda läbi puhkerajatiste asukohad; 

- Natura aladega kattuvatel maardlaosadel ei ole kaevandamise alustamine reeglina 

võimalik, Natura alade piiril või naabruses eeldab kaevandamise alustamine mõjude 

hindamist. Erandiks on Mullutu-Loode loodus- ja linnualal paiknev Mullutu-Suurlahe 

meremudamaardla, mida kasutatakse meremuda varumiseks; 

- Mõne kavandatava või planeeringusse ülevõetud tegevuse (110 kV kõrgepingeliin, 

kergliiklustee, tuulepargid) puhul ei saa täielikult välistada Natura alade mõjutamist või 

ebasoodsaid mõjusid alade kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele või elupaikadele. Sellised 

tegevused eeldavad Natura asjakohast hindamist järgmistes planeerimise ja projekteerimise 
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staadiumides. Natura 2000 võrgustiku alad, mille puhul on võimalik negatiivsete mõjude 

avaldumine alade kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele või elupaikadele, on Pammana 

loodusala, Mullutu-Loode loodus- ja linnuala, Järve loodusala, Vilsandi loodus- ja 

linnuala, Küdema lahe loodusala, Siiksaare-Oessaare lahtede linnuala, Kura kurgu 

linnuala ja Koigi linnuala. Kõigi nende alade puhul on tegemist pigem nõrkade või 

mõõdukate mõjude võimalusega, mis ei pruugi avalduda või võivad olla leevendatavad; 

- Kavandatava Karujärve lasketiiru arendamisel (kehtib mõlema alternatiivi kohta) jääb tiiru 

ohualasse projekteeritav Linnasoo looduskaitseala. Tuleohu minimeerimiseks tuleks 

tuleohtlikul ajal keelata trasseeriva laskemoona kasutamine (meedet rakendatakse juba täna 

teiste lasketiirude kasutamisel). Juhul kui tiiru rajamisel on vajalik ala kuivendamine, tuleks 

tiiruala naabrusse jäävate II ja III kaitsekategooria taimeliikide elupaikadele negatiivsete 

mõjude leevendamiseks kuivendada vaid laskepositsioonide osa ning vete ärajuhtimisel 

vältida sügavaid lahtisi kraave (kasutada maa-alust drenaaži). 

Maakonnaplaneeringu elluviimisel, üldplaneeringute koostamisel ja elluviimisel, samuti muude 

seonduvate arendustegevuste elluviimisel tuleb jälgida eelnimetatud meetmete ja soovitustega 

arvestamist ning analüüsida, kas nende järgimine aitas kaasa negatiivse keskkonnamõju vältimisele 

või vähendamisele. 
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6. Ülevaade maakonnaplaneeringu KSH menetlusest 

6.1. Osapooled 

Maakonnaplaneeringute koostamise algatas Vabariigi Valitsus. 

Saare maakonnaplaneeringu (MP) koostamise ja KSH korraldaja ning MP kehtestaja on Saare 

maavanem. Maakonnaplaneeringut koostab Saare Maavalitsus (aadress: Lossi 1, 93819 

Kuressaare, info@saare.maavalitsus.ee), kontaktisik arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne 

Peetersoo. 

Planeeringu järelevalvet teostab Rahandusministeerium. 

KSH järelevalvet teostab Keskkonnaameti Lääne regioon. 

Maakonnaplaneeringu KSH läbiviimise konsultant on Skepast&Puhkim OÜ51 (aadress: Laki 34, 

12915 Tallinn, info@skpk.ee), kontaktisik Veronika Verš. KSH töörühma koosseis oli järgmine: 

- Veronika Verš – KSH juhtekspert, aruande koostamine, hindamise alused ja põhimõtted, 

sotsiaal-majanduslikud mõjud, kultuuripärand, riigikaitse (MSc keskkonnakorraldus, 

Tallinna Ülikool); 

- Kristiina Ehapalu – keskkonnaekspert; sotsiaal-majanduslikud (teenused, jäätmemajandus, 

üleujutusoht) ja looduskeskkonna mõjud (kliimamuutused, pinna- ja põhjavesi) 

(MSc keskkonnatehnoloogia, Tartu Ülikool; EMÜ keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia 

doktoriõpe); 

- Raimo Pajula – looduskeskkonna (kaitstavad loodusobjektid, Natura alad, roheline 

võrgustik) ja sotsiaal-majanduslikud (väärtuslikud põllumajandusmaad, väärtuslikud 

maastikud, maavarad, riigikaitse) mõjud (MSc geoökoloogia, Tallinna Ülikool); 

- Esta Rahno – sotsiaal-majanduslikud mõjud (puhke- ja veealad, teedevõrk ja 

transpordiühendused, taastuvenergeetika, ettevõtlus ja majandusareng) 

(MSc keskkonnatehnika, Tallinna Tehnikaülikool). 

KSH juhtekspert Veronika Verš vastab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 

seaduse § 34 lõikes 3 toodud nõuetele, kuna omab vastavat haridust ja töökogemust, on läbinud 

KSH alase koolituse ning tunneb KSH põhimõtteid, protseduuri ja seonduvaid õigusakte: 

- kõrgharidus: Tallinna Ülikool (2005) – keskkonnakorraldus, MSc (Magistritöö teema: Kesk-

konnamõju hindamine strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel Eestis); Tallinna 

Tehnikaülikool (2001) – keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia, BSc (Bakalaureusetöö 

teema: Keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamine Eestis).  

- töökogemus: 9-aastane töökogemus KMH/KSH keskkonnaeksperdina (alates 05.03.2007) ja 

enne seda 6-aastane töökogemus KMH/KSH süsteemi arendamise ja järelevalvajana 

(01.01.2001-02.03.2007, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia 

osakonnas), mis hõlmas muuhulgas ca 40 KMH/KSH üle järelevalve teostamist ning 

KMH/KSH alaste õigusaktide väljatöötamist ning seonduvates töörühmades osalemist nii 

Eestis kui Euroopa Komisjoni ja ÜRO majanduskomisjonis. 

- strateegilise planeerimise ja projektijuhtimise koolitused: 2003-2004 ja 2013 läbitud 

kursused ja täiendkoolitused: „Strateegiline planeerimine” (120 h, Tallinna Ülikool); 

„Rahvusvaheliste projektide juhtimine” (12 h, Eesti Euroopa Liikumine); „Strateegiline 

planeerimine ja huvigruppide kaasamine otsustusprotsessi” (16 h, Avaliku Teenistuse 

Arendus- ja Koolituskeskus); 2013. a septembris 2-päevane projektijuhtimise koolitus 

(koolitja Ramboll Soome). 

                                                
51 Endine ärinimi Ramboll Eesti AS 

mailto:info@saare.maavalitsus.ee
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- KSH põhimõtete, protseduuri ja seonduvate õigusaktide tundmine: 6-aastane töökogemus 

ametnikuna (2001-2007) ja 9-aastane töökogemus KMH/KSH keskkonnaeksperdina (2007 – 

kuni praeguseni); 2004-2005 koostatud magistritöö teemal „Keskkonnamõju hindamise 

korraldamine strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel Eestis“. Läbitud kursused 

(aastatel 2004-2012): 2012. a sügissemester „Keskkonnamõju hindamine ja audit“ (6 AP, 

Tallinna Ülikool, lektorid Tõnis Põder, Kaupo Heinma – hinne „A“); 2010. a 3-päevane KSH 

kursus otsustajatele (korraldaja: Emieco, lektor Kaja Peterson) ja „Planeeringud ja KSH. 

Kuidas integreerida KSH tulemused planeeringu lahendusse“ (4 h, korraldaja: Punane Puu 

koolituskekus, lektor Tuulikki Laesson); 2006. a 3-päevane KSH kursus Inglismaal 

(korraldaja: Imperial College London); 2005. a „Keskkonnaõigus” (120 h, Tallinna Ülikool) ja 

„Keskkonnaeetika” (120 h, Tallinna Ülikool); 2004. a „Strateegilise keskkonnamõju 

hindamine” (160 h, Tallinna Ülikool); 2016. a KSH juhteksperdi koolitus (60 h, MTÜ Eesti 

Keskkonnamõju Hindajate Ühing). 

Lisaks eelnevalt mainitule on maakonnaplaneeringu koostamise ja elluviimisega seotud paljud 

asutused, piirkonnad ettevõtted, organisatsioonid ja elanikud ja maakonna külastajad (Saare 

maakonna omavalitsused, Lääne Maavalitsus, Hiiu Maavalitsus, Siseministeerium, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Kaitseministeerium, 

Maaeluministeerium, Kultuuriministeerium, Keskkonnaamet, Muinsuskaitseamet, Maa-amet, 

Kaitseliit, Politsei- ja piirivalveamet, Päästeamet, Terviseamet, Maanteeamet, Lennuamet, Tehnilise 

Järelevalve Amet, AS Elering, Elektrilevi OÜ, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Saaremaa Vabatahtlik 

Merepääste Selts). Maakonnaplaneeringu menetlust, sh asutuste ja avalikkuse kaasamist, korraldab 

Saare Maavalitsus. 

6.2. KSH menetluse ülevaade 

Saare maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on algatatud Saare 

maavanema 10.10.2013 korraldusega nr 1-1/2013/413. 

KSH programmi koostas Saare Maavalitsus. KSH programmi avalik väljapanek toimus 04-17.08.2014 

ja avalik arutelu 26.08.2014. KSH programm on heakskiidetud Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare 

regiooni 25.11.2015 kirjaga nr HLS 6-8/15/25766-2. 

Kuna KSH algatati enne 01.07.2015 jõustunud KeHJSi muudatusi, siis viiakse KSH lõpuni vastavalt 

KSH algatamise hetkel kehtinud nõuetele. 

KSH aruande koostas Skepast&Puhkim OÜ Saare maakonnaplaneeringu eskiislahenduse (seletuskiri 

ja joonised) alusel. Aruannet täiendati vastavalt planeeringu põhilahendusele (lasketiiru osas). 

KSH aruande eelnõu avalikustati koos planeeringu eskiislahendusega aprillis 2016, sh avalik arutelu 

toimus Saare Maavalitsuses 28.04.2016. Avalikustamisel ja kooskõlastamisel esitatud asjakohaste 

märkuste alusel KSH aruannet täiendati. Maakonnaplaneering on Saare maavanema poolt 

vastuvõetud 06.09.2016. 

KSH aruande avalikustamine toimus koos maakonnaplaneeringu avalikustamisega septembrist 

oktoobrini 2016. Avalik väljapanek kestis 14.09-12.10.2016. Avalikustamisest teavitati osapooli 

(vt KSH aruande ptk 6.1) e-kirjaga, ajalehtedes Meie Maa ja Saarte Hääl, Saare Maavalitsuse 

kodulehel ja väljaandes Ametlikud Teadaanded. Materjalidega sai tutvuda Saare Maavalitsuse 

kodulehel ja kontoris. Ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid sai kirjalikult ja elektroonselt esitada 

Saare Maavalitsusele. 

Avalikustamise käigus KSH aruande kohta ettepanekuid ei esitatud. Maanteeameti kirjas viidati 

vastuolule Saare maakonnaplaneeringu seletuskirja ja KSH aruande vahel seoses Väikese väina 

seisundi ja tammi avade vajalikkusega. Saare Maavalitsus vastuolu ei tuvastanud. 
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Avalikustamise tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus 21.10.2016 Saare Maavalitsuses. Arutelul 

selgitati planeeringule esitatud märkustega arvestamist ja mittearvestamist ning anti ülevaade 

edasisest menetlusest. KSH aruande kohta küsimusi, ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. 

KSH aruande avalikustamisega seotud materjalid (avalikustamise teated, Maanteeameti kiri ja Saare 

Maavalitsuse vastuskiri ning avaliku arutelu protokoll) on esitatud KSH aruande Lisas 3. 

Maakonnaplaneeringu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda Saare Maavalitsuse 

kodulehel http://saare.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering. 

6.3. KSH läbiviimisel esinenud raskused 

Olulisi raskusi maakonnaplaneeringu KSH aruande koostamisel ei esinenud.  

Mainida võib vaid asjaolu, et maakonnaplaneeringu eesmärk ja ülesanne ei ole paljudele osapooltele, 

sh ametiasutustele, selge. Seetõttu esitati planeeringu menetluse käigus ka märkusi ja ettepanekuid, 

mis ei olnud lahendatavad maakonnaplaneeringu raames. Sellest lähtuvalt on soovitatav enne 

järgmiste analoogsete planeeringte koostamisele asumist teha ära riigi poolt põhjalikum teavitustöö, 

sh kokku leppida terminid ja üldised suunised. 

Samuti tasub mainida, et maakonnaplaneeringuga kavandatu realiseerumisel on oluline, et vastav 

dokument oleks aluseks ka riigi tasandil teostatavatele strateegilistele otsustele (nt haldusreform, 

kaitsealade/püsielupaikade moodustamine, teehoiukavade koostamine jne). 

http://saare.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering
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