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1 SISSEJUHATUS
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aluseks strateegiliseks planeerimisdokumendiks on „Rapla
maakonnaplaneering 2030+“ (edaspidi ka maakonnaplaneering) ning hindamise objektiks selle alusel
kavandatavad arengusuunad.
Rapla maakonna haldusterritooriumi maakonnaplaneeringu koostamine on algatatud Vabariigi
Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 „Maakonnaplaneeringute algatamine“. Planeeringu
koostamise aluseks on nii Siseministeeriumi poolt koostatud lähteseisukohad kui Rapla Maavalitsuse
poolt koostatud täpsustatud lähteseisukohad.
Maakonnaplaneeringu eesmärk on Rapla maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt
üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele
ning teistest üleriigilistest ja maakonna arengudokumentidest tulenevatest planeerimisseaduse § 7
lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamisest kogu Rapla maakonna haldusterritooriumil. Seega on
Rapla maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks näha ette võimalused maakonna
tasakaalustatud arenguks.
Rapla maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on Rapla Maavalitsus. Maakonnaplaneeringu
koostamise konsulteerimiseks on Rapla Maavalitsus sõlminud konsultatsioonilepingu OÜ-ga
Hendrikson & Ko. Maakonnaplaneeringu kehtestaja on Rapla maavanem. Keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi ka KeHJS) § 33 lg 1 p 2 kohaselt on
maakonnaplaneeringu koostamisel kohustuslik enne selle kehtestamist viia läbi keskkonnamõju
strateegiline hindamine (edaspidi ka KSH). Maakonnaplaneeringu alusel kavandatava tegevuse KSH
on algatatud Rapla maavanema korraldusega nr 1-1/415 29.08.2013. Algatamise aluseks on Vabariigi
Valitsuse seaduse § 87 lõige 1, KeHJS § 33 lõige 1 ning § 35 lõiked 1, 2 ja 5 ning planeerimisseaduse §
10 lõige 3.
Tulenevalt KeHJS § 2 lg 2 on KSH eesmärk arvestada keskkonnakaalutlusi strateegilise
planeerimisdokumendi koostamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ja edendada säästvat
arengut. KeHJS § 40 lg 1 sätestab, et KSH aruanne on osa strateegilisest planeerimisdokumendist.
Keskkonnamõju
strateegilisel
hindamisel
tuginetakse
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses KSH protseduurile ja sisule esitatud nõuetele. KeHJS § 56 lg 8
sätestab, et enne 01.07.2015 algatatud keskkonnamõju hindamine või keskkonnamõju strateegiline
hindamine viiakse lõpule selle algatamise ajal kehtinud keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kohaselt. Seetõttu on KSH läbi viimisel ja käesoleva aruande
koostamisel lähtutud 29.08.2013 jõustunud KeHJS redaktsioonist.
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2 PLANEERINGU

SISU

JA

PEAMISTE

EESMÄRKIDE

ISELOOMUSTUS
Keskkonnamõju strateegilise hindamise objektiks on Rapla maakonna haldusterritooriumi kohta
koostatava ajakohastatud maakonnaplaneeringuga kavandatavad ruumilise arengu põhimõtted ja
suundumused.
Maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel ning selle
peamiseks eesmärgiks on sisendi andmine kohaliku tasandi ruumilise arengu kavandamiseks, tuues
tasakaalustatud arengu kontekstis välja olulised riikliku tasandi vajadused.
Käesoleval ajal kehtib Raplamaal maakonnaplaneering, mis on kehtestatud juba 22.09.1999 Rapla
maavanema korraldusega nr 916. Maakonnaplaneeringu täpsustamiseks on hiljem koostatud
teemaplaneeringuid. Koostatava maakonnaplaneeringu ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele
planeeringule 2030+.
Maakonnaplaneeringu ülesanded tulenevad planeerimisseadusest ning nendeks on:


tasakaalustatud ja kestliku asustuse, sealhulgas keskuste võrgustiku toimimist ja rahvastiku
paiknemist suunavate oluliste tingimuste määramine ja keskuste planeerimise põhimõtete
määratlemine;



transpordivõrgustiku ja muu taristu, sealhulgas riigimaanteede, avaliku raudtee, veeteede,
lennuväljade ja sadamate võimaliku asukoha määramine;



regionaalse tähtsusega
määramine;



avalike veekogude kasutamise üldiste põhimõtete määramine;



maardlate ja kaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimuste määramine;



kultuuripärandi säilitamiseks üldiste kasutustingimuste määramine;



väärtuslike põllumajandusmaade,
kasutustingimuste määramine;



oluliste puhke- ja virgestusalade ning nende üldiste kasutustingimuste määramine;



rohevõrgustiku toimimise tagamiseks üldiste kasutustingimuste määramine;



riigikaitseliste alade ja nende mõjualade paiknemise ning nende üldiste kasutustingimuste
määramine;



üldplaneeringu koostamiseks suuniste andmine;



muude üleriigilisest planeeringust tulenevate või käesolevas lõikes nimetatud teemadega
seonduvate ülesannete lahendamine.

jäätmekäitluskohtade,

maastike

sealhulgas

ja

prügilate

looduskoosluste

võimaliku

säilitamiseks

asukoha

üldiste

Maakonnaplaneering koosneb seletuskirjast ja kaartidest (asustuse suunamine ja ruumilised
väärtused, looduskeskkondlikud väärtused ning tehniline taristu). Peamine tähelepanu on pööratud
toimepiirkondade ja keskusasulate võrgustikule, ühendusteedele ning kultuuriliselt või looduslikult
väärtuslike piirkondadele.

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

5

Raplamaa maakonnaplaneeringu 2030+ KSH aruanne

3 KESKKONNAMÕJU

STRATEEGILISE

HINDAMISE

PÕHIMÕTTED
Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel tuginetakse KeHJS-s KSH protseduurile ja sisule esitatud
nõuetele. KeHJS § 56 lg 8 sätestab, et enne 01.07.2015 algatatud keskkonnamõju hindamine või
keskkonnamõju strateegiline hindamine viiakse lõpule selle algatamise ajal kehtinud keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kohaselt. Seetõttu on Raplamaa
maakonnaplaneeringu KSH läbi viimisel lähtutud 29.08.2013 jõustunud KeHJS redaktsioonist.
KSH aruande koostamise lähtekohaks on Keskkonnaameti kirjaga 17.08.2015 nr HJR 6-8/15/17832heakskiidetud KSH programm.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aluseks strateegiliseks planeerimisdokumendiks on Raplamaa
maakonnaplaneering ning hindamise objektiks selle alusel kavandatavad arengusuunad.
Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel on arvestatud maakonnaplaneeringu mõjuga nii Rapla
maakonna territooriumil kui asjakohasusel ka sellest väljaspool (naabermaakondades või Eestis
laiemalt).
Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel on lähtutud põhimõttest, et hinnata tuleb planeeritud
tegevuste elluviimisega kaasnevaid muutusi keskkonnas. Seega tuleb silmas pidada seda, et
planeeringulahendused/soositud arengusuundumused ei avalda reaalset otsest mõju senikaua, kuni
neid ei realiseerita. Planeering on vaid tegevuste suunatult ellu viimise elluviimise võimalus.
Teiseks on oluline, et KSH täpsusaste ei saa olla suurem selle aluseks oleva strateegilise
planeerimisdokumendi täpsusastmest. Maakonnaplaneeringuga seatavad arengusuunad täpsustuvad
üldplaneeringute, detailplaneeringute ja arenguprojektide tasemel. Eeltoodust tulenevalt on
käesolevas aruandes esitatud mõju hinnangutes küllalt suur määramatus ning üldistusaste, võrreldes
eelkõige objektipõhiste keskkonnamõju hindamistega, aga ka madalama taseme planeeringutega.
Samuti on oluline märkida, et maakonnaplaneeringu lahendus kajastab kahte liiki suuniseid:


maakonnaplaneeringu alusel kavandatav/määratav,



teemaplaneeringute ja/või (eel)projektide alusel kavandatav määratav.

Maakonnaplaneeringu KSH keskendub maakonnaplaneeringu suunatavatele arengutele. Muude
strateegiliste planeerimisdokumentide alusel kavandatava tegevuse mõju on hinnatud/hindamisel
vastavate teemaplaneeringute raames. Niisamuti kui maakonnaplaneeringuga ei avata nende
teemaplaneeringute menetlust, ei korda maakonnaplaneeringu KSH vastavaid keskkonnamõju
(strateegilisi) hindamisi. Lähtutud on eeldusest, et teemaplaneeringute välja töötamise käigus on
juba selgitatud parimad arengualternatiivid, mis on endiselt ajakohased, ning välja on töötatud
vajalikud leevendusmeetmed. Taolisi maakonnaplaneeringusse kantud objekte analüüsitakse
täiendavalt ulatuses, kus tekib positiivne või negatiivne koosmõju teiste maakonnaplaneeringuga
suunatavate arengutega ning kus see on vajalik tervikpildi mõistmiseks.
Toimuvaid arenguid on hinnatud erinevate keskkonnakomponentide (välisõhk, pinnavesi, põhjavesi
jne) lõikes. Seejuures on arvestatud, et reaalne tunnetatav keskkonnamõju avaldub läbi vahendavate
keskkonnakomponentide
n.ö.
lõppvastuvõtjale
elanikkonnale,
elusloodusele
ja
majanduskeskkonnale.
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KSH viidi läbi kvalitatiivse hindamisena eksperdigrupi koostööna. Eksperdihinnangute andmisel
kasutati töövõtetena olemasolevate andmete ja taustamaterjalide läbi töötamist, sisend-väljund
analüüse, ruumilisi analüüse ning konsulteerimist osapooltega. KSH läbi viimise lõimimiseks
planeeringu koostamisse tutvus KSH ekspert ka planeeringu vaheversioonidega ning osales
planeeringulahenduse välja töötamise aruteludel.
Hindamisel on tuginetud olemasolevatele andmetele, täiendavaid uuringuid KSH raames teostatud ei
ole.
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4 RAHVUSVAHELISTE,

EUROOPA

LIIDU

KESKKONNAKAITSE
EESMÄRKIDEGA
PLANEERINGU KOOSTAMISEL

JA
EESTI
ARVESTAMINE

Rahvusvahelised keskkonnakaitse eesmärgid on sarnased Eesti ja Euroopa Liidu omadega ehk
eesmärgiks on keskkonna kaitstuse kõrge tase. Liikmesmaana on Eesti keskkonnakaitse eesmärkide
koostamisel arvestatud Euroopa Liidu keskkonnakaitse eesmärkidega ning samuti erinevatest EL
direktiividest ning rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevate kohustuste ja soovitustega.
Lähtudes eelpooltoodust ning sellest, et Raplamaa maakonnaplaneeringu näol on tegu regionaalse
taseme planeerimisdokumendiga, on käesolevas peatükis keskendutud ülevaatele Eesti
keskkonnakaitse eesmärkidest ning planeerimisdokumendi vastavusest nendele.
Eesti keskkonnakaitse eesmärgid on püstitatud kahes peamises strateegilises „katusdokumendis“ –
riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“ ning „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030“. Lisaks on
püstitatud kitsamate valdkondade eesmärke (nt looduskaitse arengukava, veemajanduskavad), mida
kõiki ei ole planeeringudokumendi iseloomu arvestades otstarbekas siinkohal eraldi käsitleda.
Läbivalt on KSH aruandes arvestatud keskkonnavaldkonda reguleerivate õigusaktidega.

4.1

Säästev Eesti 21

Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“ (edaspidi ka SE21) on Eesti riigi ja ühiskonna
arendamise strateegia aastani 2030, sihiga ühendada globaalsest konkurentsist tulenevad edukuse
nõuded säästva arengu põhimõtete ja Eesti traditsiooniliste väärtuste säilitamisega. SE21 järgi ei tohi
üks põlvkond halvendada oma heaolutaotluste realiseerimisega järgmiste põlvkondade võimalusi.
SE21 neli säästva arengu üldeesmärki on:


Eesti kultuuriruumi elujõulisus (eesti rahvuse ja eesti kultuuri jätkusuutlikkus);



heaolu kasv (inimeste materiaalsete, sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste rahuldatus, millega
kaasnevad võimalused ennast teostada ja oma püüdlusi ning eesmärke realiseerida);



sidus ühiskond (nii sotsiaalne kui ka regionaalne tasakaalustatus, ülemäära suurte Eesti-siseste
erinevuste ületamine) ning



ökoloogiline tasakaal (looduse isetaastumisvõime lülitamine looduskasutusse, ressursside ja
looduskeskkonna harmooniline ja tasakaalustatud haldamine).

Raplamaa maakonnaplaneering ei ole vastuolus SE21 eesmärkidega. Maakonnaplaneering panustab
strateegia eesmärkide saavutamisele
läbi integreeritud planeerimise, mille aluseks on
keskkonnakaalutluse arvestamine, ning tasakaalustatud ruumistruktuuri kujunemise/säilimise
suunamise.

4.2

Keskkonnastrateegia aastani 2030

“Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030” (edaspidi ka keskkonnastrateegia) on keskkonnavaldkonna
arengustrateegia, mis juhindub Eesti säästva arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21”
põhimõtetest ja on katusstrateegiaks valdkondlikele arengukavadele. Keskkonnastrateegia
eesmärgiks on määratleda pikaajalised arengusuunad looduskeskkonna hea seisundi hoidmiseks,
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lähtudes samas keskkonna valdkonna seostest majandus- ja sotsiaalvaldkonnaga ning nende
mõjudest ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimesele.
Keskkonnastrateegia rakendusplaaniks on Eesti keskkonnategevuskava. Keskkonnategevuskava
koostati aastateks 2007-2013. Järgmiseks perioodiks heaks kiidetud tegevuskava eksperdi andmetel
puudub.
Eesti keskkonnastrateegias püstitatud eesmärgid on jagatud nelja plokki:


Loodusvarade säästlik kasutamine ja jäätmetekke vähendamine

Aastal 2030 on tekkivate jäätmete ladestamine vähenenud 30% ning oluliselt on vähendatud
tekkivate jäätmete ohtlikkust. Saavutada pinnavee ja põhjavee hea seisund ning hoida veekogusid,
mille seisund juba on hea või väga hea. Maavarade keskkonnasõbralik kaevandamine, mis säästab
vett, maastikke ja õhku, ning maapõueressursi efektiivne kasutamine minimaalsete kadude ja
minimaalsete jäätmetega. Metsakasutuses ökoloogiliste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike
vajaduste tasakaalustatud rahuldamine väga pikas perspektiivis. Tagada kalapopulatsioonide hea
seisund ning kalaliikide mitmekesisus ja vältida kalapüügiga kaasnevat kaudset negatiivset mõju
ökosüsteemile. Tagada jahiulukite ja muude ulukiliikide mitmekesisus ning asurkondade elujõulisus.
Keskkonnasõbralik mulla kasutamine. Loodus- ja kultuurmaastike toimivus ja säästlik kasutamine.


Maastike ja looduse mitmekesisuse säilitamine

Mitmeotstarbeliste ja sidusate maastike säilitamine. Elustiku liikide elujõuliste populatsioonide
säilimiseks vajalike elupaikade ja koosluste olemasolu tagamine.


Kliimamuutuste leevendamine ja õhu kvaliteet

Toota elektrit mahus, mis rahuldab Eesti tarbimisvajadust ning arendada mitmekesiseid, erinevatel
energiaallikatel põhinevaid väikese keskkonnakoormusega jätkusuutlikke tootmistehnoloogiaid, mis
võimaldavad toota elektrit ka ekspordiks. Energiatarbimise kasvu aeglustamine ja stabiliseerimine,
tagades samas inimeste vajaduste rahuldamise, ehk tarbimise kasvu olukorras primaarenergia mahu
säilimise tagamine. Kõrvaldada järk-järgult nii tööstusest kui ka kodumajapidamistest osoonikihti
kahandavad
tehisained.
Arendada
välja
efektiivne,
keskkonnasõbralik
ja
mugav
ühistranspordisüsteem, ohutu kergliiklus (muuta auto alternatiivid mugavamaks) ning
sundpendelliiklust ja maanteevedusid vähendav asustus- ja tootmisstruktuur (vähendada
transpordivajadust).


Keskkond, tervis ja elu kvaliteet

Tervist säästev ja toetav väliskeskkond. Inimese tervisele ohutu ja tervise säilimist soodustav
siseruum. Keskkonnast tulenevate saasteainete sisaldus toiduahelas on inimese tervisele ohutu. Joogija suplusvesi on inimese tervisele ohutu. Aastaks 2030 on likvideeritud kõik täna teadaolevad
jääkreostuskolded. Tagada elanike turvalisus ning kaitse nende julgeolekut ohustavate riskide eest.
Raplamaa maakonnaplaneering ei ole vastuolus Eesti keskkonnastrateegia eesmärkidega. Eelkõige
panustab Raplamaa maakonnaplaneeringu koostamine ja rakendamine keskkonnastrateegia
eesmärkide saavutamisesse läbi:


maakasutuse tervikliku suunamise;



üldiste maakasutustingimuste seadmise (s.h kaevandamisele, tootmisalade rajamisele jm);



kaitstavate alade ja rohelise võrgustiku säilitamise;



kergliiklusteede võrgustiku planeerimise;



transpordivajaduse optimeerimist võimaldava ja looduslike alade
asustusstruktuuri planeerimise (olemasolevate keskuste eelisarendamise).

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
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5 PLANEERINGU

SEOS
MUUDE
PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA

ASJAKOHASTE

Maakonnaplaneeringu koostamise ühe lähtedokumendina koostati Rapla maakonna ruumilise
arengu analüüs, milles muuhulgas analüüsiti Rapla maakonda olemasolevate teiste asjakohaste
strateegiliste planeerimisdokumentidega. Analüüsi tulemused olid sisendiks maakonnaplaneeringu
koostamisele, mistõttu saab öelda, et asjakohased strateegilised dokumendid Rapla
maakonnaplaneeringu koostamisel arvesse võetud.
Siinkohal on eraldi välja toodud mõned neist.

5.1 Üleriigiline planeering Eesti 2030+
Üleriigiline planeering „Eesti 2030+” on strateegiline dokument, mille eesmärk on otstarbeka
ruumikasutuse saavutamine Eesti kui terviku mastaabis. Üleriigiline planeering ise on maakonnaja kohaliku tasandi seisukohalt liiga üldine, kuid on aluseks maakonnaplaneeringute ja
üldplaneeringute koostamisele.
Üleriigilise planeeringu koostamisel olid põhialuseks tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa
2020”, „VASAB pikaajaline perspektiiv ruumiliseks arenguks Läänemere regioonis 2030+”, varasem
üleriigiline planeering „Eesti 2010”, Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21” ning
„Eesti Kasvuvisiooni 2018” majandusarengu stsenaariumid.
Peamine riiklik arengueesmärk on tagada elamisvõimalused Eesti igas asustatud paigas. Selleks on
vajalikud kvaliteetne elukeskkond, head ja mugavad liikumisvõimalused ning varustatus oluliste
võrkudega. Sellest lähtudes on Eesti ruumilise arengu visioon aastaks 2030 sõnastatud järgmiselt:
Eesti on sidusa ruumistruktuuriga, mitmekesise elukeskkonnaga ja välismaailmaga hästi ühendatud
riik. Hajalinnastunud ruum seob tervikuks kompaktsed linnad, eeslinnad ja traditsioonilised külad,
väärtustades kõiki neid elamisviise võrdselt ühepalju. Hajalinnastunud ruumi inimsõbralikkuse ja
majandusliku konkurentsivõime tagavad eeskätt looduslähedane keskkond ja hästi sidustatud asulate
võrgustik.
Hajalinnastunud ruumi mõistega võetakse kokku soovitav linnu ja maa-asulaid hõlmav
tulevikuasustuse mudel, kus eeslinnastumine, ulatuslik tööalane pendelränne ja linliku elustiili
ülekaal ka maal on kaotanud sotsiaalses ja majanduslikus mõõtmes suurel määral erinevused linna ja
maa vahel, aga jätnud alles erinevused füüsilises elukeskkonnas. Ligipääs keskustes paiknevaile
töökohtadele, teenustele ja haridusasutustele ning hea andmeside tagavad head võimalused ka
maaelanikele. Hajalinnastunud ruum toimib, kui on tagatud head liikumisvõimalused.
Raplamaa maakonnaplaneeringuga suunatud ruumiline areng on põhimõttelises kooskõlas üleriigilise
planeeringuga, kujundades heade liikumisvõimalustega ja esmatähtsate teenustega kaetud asulaid.
Üleriigiline planeering on üks maakonnaplaneeringu koostamise alusdokumentidest.

5.2 Arengustrateegia “Raplamaa aastani 2027”
Arengustrateegia „Raplamaa aastani 2027“ valmis 2014. a ja on üks maakonnaplaneeringu
koostamise alusdokumente. Arengustrateegia seob ühtlasi maakonna valdkondlikke
kavasid/strateegiaid, s.h 2010.a. koostatud „Rapla maakonna keskuste arengustrateegia“.
Raplamaa arengueeldustest ja vajadustest tulenevalt ning arengustrateegias seatud visiooni
saavutamiseks on dokumendis määratletud järgmised strateegilised eesmärgid ja tegevussuunad:
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majandusstruktuuri mitmekesistamine ja kaasajastamine;



haridussüsteemi ja oskuste kaasajastamine;



maakonnasisese ja -välise sidususe kujundamine;



Raplamaa eluruumi kui ressursi kasutamine;



Raplamaa atraktiivsuse tõstmine.

Arengustrateegia pöörab muuhulgas tähelepanu järgmistele ruumilise planeerimisega seotud
aspektidele:


vahemaadest tingitud töökohtade puuduse ja tööjõu puuduse vaheliste ebakõlade vältimine;



maakonna majanduslik sidusus Tallinnaga, parandades seeläbi maakonna strateegilist asendit
ning ühtlasi looma võimaluse asutuste, ettevõtete ümberpaiknemiseks ja rahvastiku rändeks
Raplamaale kui Tallinna tagamaale;



parem teenuste kättesaadavus hõrealadel (kus erasektori teenindusobjektide rajamine ei ole
äriliselt ning avalike teenuste rajamine kulude ja kvaliteedi mõttes otstarbekas);



väärtuslike elupaikade määratlemine
maanteekoridoris ja muudes piirkondades.

ja

eramuehituse

soodustamine

Rapla-Kohila

Rapla maakonna olulisemate tõmbekeskustena on arengustrateegias määratletud Rapla, Kohila,
Märjamaa ja Järvandi.
Maakonnaplaneeringuga suunatav asustusstruktuur on kooskõlas arengustrateegiaga. Lähtutud on
samast keskusasulate võrgustikust, Rapla–Kohila teljel on ette nähtud arenguvöönd. Tähelepanu on
pööratud elaniku liikumisvõimaluste tagamisele ja teenuste kättesaadavusele. Elukeskkonna
kvaliteedile aitab lisaks kaasa ka väärtuslike maastike ja rohealade säilitamine.

5.3 Maakonna teemaplaneeringud
Eelmise, 1999.a kehtestatud, Rapla maakonnaplaneeringu täpsustamiseks on koostatud mitmed
teemaplaneeringud. Olulisemad neist on nimetatud alljärgnevalt.
"Raplamaa kergliiklusteed ja jalgrattamarsruudid" (kehtestatud 20.12.2016)
Teemaplaneeringu põhilahendus on endiselt asjakohane. Maakonnaplaneeringu tehnilise taristu
kaardile on kantud olemasolevad kergliiklusteed ning teemaplaneeringuga määratud esimese
prioriteetsusklassiga kergliiklusteed. Kehtestatud teemaplaneering jääb kehtima ning on toetab
maakonnaplaneeringut detailsema informatsiooniga.
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (kehtestatud 05.02.2003)
Teemaplaneering on aluseks võetud väärtuslike maastike ja rohelise võrgustiku määramisel.
Maakonnaplaneeringuga on täpsustatud ja ajakohastatud nii rohelise võrgustiku kui ka väärtuslike
maastike piire ja kasutamistingimusi. Sealhulgas on haaratud uusi alasid väärtuslike maastike hulka.
Rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike piiride täpsustamisel on muuhulgas arvestatud
üldplaneeringute tasemel tehtud muutustega ja kohalike omavalitsuse spetsialistide tehtud
ettepanekutega.
„Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008 - 2015“ (kehtestatud 01.11.2010)
Tulenevalt muutunud sotsiaalmajanduslikust olukorrast on teemaplaneering on kaotanud oma
ajakohasuse ning sellega ei ole arvestatud. Maakonnaplaneeringu koostamise alustööna teostas
Rapla Maavalitsus 2015. a Rapla maakonna ruumilise arengu analüüsi. Maakonnaplaneeringu
koostamisel lähtuti muutunud demograafilisest, ühiskondlikust ja majanduslikust olukorrast.
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
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Maakonnaplaneeringu kehtestamisega muutub teemaplaneering kehtetuks.
"Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0"
(kehtestatud 23.05.2016)
Teemaplaneeringu põhilahendus on endiselt asjakohane ning on
maakonnaplaneeringus. Maakonnaplaneering ei muuda teemaplaneeringut.

vastavalt

kajastatud

vastavalt

kajastatud

"Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" (menetluses)
Teemaplaneeringu põhilahendus on endiselt asjakohane ning on
maakonnaplaneeringus. Maakonnaplaneering ei muuda teemaplaneeringut.

5.4 Lääne-Eesti veemajanduskava 2015-2021
Veemajanduskava on strateegiline dokument vee kaitse ja kasutamise planeerimiseks, milles olevaid
suuniseid ja piiranguid tuleb muuhulgas arvestada planeeringutes ja arengukavades, erinevate
veekeskkonnaga seotud tegevuste kavandamisel ja läbiviimisel ning keskkonnalubade andmisel.
Veemajanduskavade eesmärk on kõigi vete (pinna- ja põhjavesi) hea seisundi saavutamine ja selle
hoidmine.
Veemajanduskavades on sel eesmärgil toodud pinnavee ja põhjaveeveekogumite seisundi
hinnangud, seda seisundit mõjutavad olulised koormused, veekogumite keskkonnaeesmärgid ning
meetmed ja rakendajad nende saavutamiseks. Ülevaade Rapla maakonna veekogumitest, nende
seisundist ja olulisematest koormusallikatest on esitatud KSH aruande ptk 7.5.
Maakonna mitteheas seisundis veekogumitele on Lääne-Eesti veemajanduskava juurde kuuluvas
meetmeprogrammis ette nähtud meetmed põllumajandusliku koormuse vähendamiseks,
reoveekäitluse korrastamiseks ja hüdromorfoloogiliste tingimuste parandamiseks (s.h paisudega ja
koprapaisudega seotud tegevused) jms. Lisaks on põhjavee kaitseks ette nähtud põhjaveevarude
(ümber)hindamisega ja jääkreostusobjektidega seotud tegevused.
Kuna veemajanduskavade maakasutuse suunamisega seotud meetmed on suures osas
objektipõhised, on veemajanduskavaga arvestamine oluline järgmise taseme planeeringutes ehk
üldplaneeringutest. Tähelepanu vajavate teemade näitena saab välja tuua vooluveekogudel paiknete
paisudega seotud meetmed: kui veemajanduskavas on ette nähtud paisu likvideerimine, siis ei ole
mõistlik planeerida paisjärvest sõltuvaid rekreatsiooniobjekte või kui veemajanduskavas on
ettenähtud möödaviik-tüüpi kalapääsu rajamine, siis tuleb võimaldada selleks vajalik maa.
Meetmeprogrammis on esitatud ka veekogumite nimekiri, kus tuleb vee kasutamist piirata.
Veekasutuse piiramine tähendab, et veekogumil on põhjendatud vajadusel rangemate nõuete
seadmine veekasutusele. Seda, kas ja kuivõrd tegevust piirata (nt 15 ja 30 % karmimad nõuded),
tuleb aga kaaluda juhtumipõhiselt, ning see kuulub eelkõige Keskkonnaameti ja
Keskkonnaministeeriumi pädevusse.
Maakonnaplaneeringu KSH läbi viimisel ei tuvastatud planeeringust tulenevaid mõjusid, mis
takistaksid veemajanduskava eesmärkide suunas liikumist või selles toodud meetmete rakendamist.
Maakonnaplaneeringu koostamisel ja selle KSH läbi viimisel on lähtutud põhimõttest, et veekogude
seisund ei tohi halveneda. Muuhulgas seatakse planeeringuga veekogude üldised
kasutamistingimused, pööratakse tähelepanu veekogude kallaste kaitsele ning suunatakse
omavalitsusi ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide välja arendamisele.
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5.5 Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011 ̶ 2020
Vabariigi Valitsuse 10.03.2011 heaks kiidetud ehitusmaavarade arengukava kuni aastani 2020 on
maapõuealane strateegiline dokument, mille eesmärk on määrata riigi huvi ja selle alusel lahendada
ehitusmaavarade kaevandamise ja kasutamisega seotud vastuolud ja probleemid, kindlustades Eesti
järjepideva varustatuse ehitustoormega. Arengukava käsitleb kogu Eestis paikneva lubjakivi, dolokivi,
kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi kaevandamist ning kasutamist. Arengukava koostamise ja
rakendamise eest on vastutavaks Keskkonnaministeerium.
Arengukava eelnõu esitatud kolm strateegilist eesmärki on järgmised:


Tagada riigi infrastruktuuri ehitusobjektide ning tarbijate varustamine ehitusmaavaradega.



Suurendada ehitusmaavarade kaevandamise ja kasutamise efektiivsust ning võimalike
alternatiivsete ehitusmaterjalide kasutamist.



Vähendada ehitusmaavarade kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju.

Arengukavas on välja toodud ehitusmaavarade piiratud ressursid Rapla maakonnas, kuid arengukava
ei sätesta riiklikke maavarade kasutusmäärasid, mille abil maavarade kasutamist suunata.
Arengukavas toodud varude ammendumiskiirus ei ole enam eeldatavalt ajakohane.
Ehitusmaavarade arengukava eesmärk on tagada maavarade keskkonnasõbralik kaevandamine, mis
tähendab maardlate kiiret hõlvamist, maavara lühiajalist väljamist ja ammendunud ala kiiret
projektikohast korrastamist. Seejuures tuleb minimeerida mõju pinna- ja põhjaveele ning müra- ja
välisõhu saastetaseme tõusu. Maakonnaplaneeringus on läbi maardlate ja maavaravaru
kaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimuste pööratud tähelepanu maavarade
keskkonnasõbraliku kaevandamise, s.h maardlate ammendamise, temaatikale, toetades seega riikliku
arengukava strateegilisi eesmärke.

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
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6 ALTERNATIIVSETE ARENGUSTSENAARIUMITE VALIK
Seoses keskkonnamõju strateegilise hindamise eripäraga arvestati alternatiivide leidmisel
maakonnaplaneeringu kui ruumilise planeerimisdokumendiga. Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest tulenevalt on võimalik maakonnaplaneeringu kui kindla maaalaga seotud planeerimisdokumendi hindamisel valida alternatiive vaid käsitletava territooriumi
piires.
Hinnatavaid arengualternatiive on, vastavalt KSH programmis määratletule, kaks:


Esiteks olukord, kus koostatavat maakonnaplaneeringut ei kehtestata ning jätkuvad
olemasolevad arengusuunad, mis lähtuvad olemasolevast kehtivast maakonnaplaneeringust
(kehtestatud 1999. a), teemaplaneeringutest ja üldplaneeringutest. Tegemist on nn
Nullalternatiiviga.



Teiseks alternatiiviks on koostatava maakonnaplaneeringuga kavandatavad arengusuunad.

Planeeringulahenduse kujunemise ja KSH läbi viimise käigus ei selgunud täiendavaid analüüsimist
vajavaid arengualternatiive ega planeeringulahendusi.
Samuti ei ole erinevaid arengustsenaariumeid, mille kontekstis planeeringulahendust käsitleda, välja
toodud maakonna arengustrateegias (maakonnaplaneeringu koostamisel on siiski arvestatud
trendidega, mis perspektiivis tõenäoliselt maakonna arengut mõjutavad).
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7 EELDATAVALT MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS
7.1 Asukoht ja haldusjaotus
Rapla maakond asub Põhja- ja Kesk-Eestis, piirnedes Harju, Järva, Pärnu ja Lääne maakondadega.
Maakonnal pole mere- ega välispiire. Rapla maakonna pindala on ligi 2 980 km².
Maakond hõlmab kümmet valda, s.h ühte vallastaatusega alevit (Joonis 1). KSH aruande koostamise
ajal on käimas haldusreform, mis muudab senist haldusjaotust ja tõenäoliselt ka maakonnapiire.
Eeldatavalt moodustavad uue haldusjaotuse Rapla, Märjamaa, Kehtnakandi ja Kohila vallad. Käru
vald liitub tõenäoliselt Türi vallaga.
Maakonda iseloomustavad suhteliselt väikesed keskused ning maarahvastiku ülekaal.
Maakonnakeskuseks on Rapla linn, mis on ühtlasi ainus maakonnas asuv linn. Maakonnas on 3 alevit
(Kohila, Märjamaa, Järvakandi), 13 alevikku ja 264 küla1.

Joonis 1. Rapla maakonna asukoht, piirid ja haldusjaotus (seisuga 01.01.2017)

7.2 Sotsiaalne keskkond
Rapla maakonna rahvaarv on 34 148 (01.01.2016) ning asustustihedus 11,5 elanikku km2 kohta2.
Maakonna asustustihedus on tunduvalt alla Eesti keskmise (30,3 elanikku/km2), madalama keskmise
asustustihedusega on vaid Hiiu, Saare ja Lääne maakonnad.

1
2

Rapla Maavalitsus, 2015.
Statistikaameti avalik andmebaas, http://pub.stat.ee/
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Viimasel paarikümnel aastal on maakonnas toimunud rahvastiku arvu langus (Joonis 2). Kõige
kiiremat kahanemist on näha maakonna äärealadel (Kaiu, Vigala)3.

aasta

Joonis 2. Raplamaa rahvaarv 1990-2016 (andmed: Eesti Statistikaamet, 2016)
Rahvastiku paiknemist illustreerib allolev joonis (Joonis 3). Peamine rahvastiku koondumine on
toimunud maakonna põhja- ja keskosas Kohila-Rapla-Kehtna teljel. Tulenevalt Tallinna tugevast
mõjust võib eeldada vastava trendi jätkumist. Põhja-Raplamaa on kujunemas Tallinna tagamaaks
sarnaselt Harjumaal paiknevatele Tallinna lähivaldadele. Sellele lisaks saab olulisema elanikkonna
koondumiskohana välja tuua Märjamaa piirkonna. Elanike arvult suurimad asulad on Rapla linn (5
181 elanikku), Kohila alev (3 184 elanikku) ja Märjamaa alev (2 717 elanikku)4.
Ettevõtlusaktiivsuse ruumilise jaotuse osas ei saa Raplamaal välja tuua ühtset selget mustrit.
Suuremad tööandjad ja tootmisettevõtted asuvad peamiselt suuremates keskustes Raplas, Kohilas,
Järvakandis ja Märjamaal, mõned suuremad tööandjad ka väiksemates keskustes. Raplamaa
tööstusettevõtted liigituvad väike- ja keskmise suurusega ettevõtete hulka. Maakonnas puudub
suurtööstus.
Rapla maakonna hõivatutest töötab oma maakonnas vaid 57%, Tallinnas ja mujal Harjumaal kokku
aga üle veerandi hõivatutest5. Samuti toimub maakonna lõunaosast tööränne Pärnu suunas.
Läänemaa ja Järvamaa mõju töörändele ja rahvastiku paiknemisele on väiksem. Töörände
maakondliku sihtkohana saab välja tuua eelkõige maakonnakeskuse Rapla.
Rapla maakonnas hõivatutest oli 2015. a 57,6% hõivatud tertsiaarsektoris (kaubandus, teenindus,
side ja veondus, riigivalitsemine, haridus, tervishoid), 34,7% sekundaarsektoris (töötlev tööstus,
energeetika-, gaasi- ja veevarustus, ehitus) ja 7,7% primaarsektoris (põllu- ja metsamajandus,
jahindus ja kalandus, maavarade kaevandamine)6. Teenuste osakaal majanduses on alla riigi
keskmist, peamiselt on tegemist kohalikule turule orienteeritud jaekaubanduse ja olmeteenustega,
samuti avalike teenustega7. Ülejäänud osa majandusest moodustavad (sh kohalikel ressurssidel
põhinev) puidu- ja toiduainetööstus ning mitmete teiste majandusharude väiketööstused.
Töötuse määr on maakonnas lähedane Eesti keskmisele (2015. a 6,1%, Eesti keskmine vastavalt
6,2%)8.
3

Rapla Maavalitsus, 2015
Statistikaameti avalik andmebaas, http://pub.stat.ee/
5
Rapla Maavalitsus, 2015
6
Statistikaameti avalik andmebaas, http://pub.stat.ee/
7
Rapla Maavalitsus, 2015
8
Statistikaameti avalik andmebaas, http://pub.stat.ee/
4
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Joonis 3. Raplamaa rahvastiku paiknemine ja elanike tihedus 2016. a
Maakonna haridus-, teenindus- ja kultuuriasutused paiknevad olulisemates
Gümnaasiumid tegutsevad Raplas, Kohilas ja Märjamaal. Kehtnas ja Vana-Vigalas
kutsehariduskeskused. Kultuuriteenuste osutamisega seotud taristu (rahvamajad,
külaplatsid) paikneb üldjuhul külade keskustes. Lisaks kultuuri- ja spordikeskustele
maakonnas mitmed kohalikud muuseumid. Tuntumateks kultuurisündmusteks
kirikumuusika festival ja Varbola puupäevad.

keskustes.
paiknevad
laululavad,
paiknevad
on Rapla

Suurim hulk teenuseid on kättesaadavad maakonnakeskuses Raplas. Esmatasandi teenused on
kättesaadavad maakonna alevites ja suuremates külades. Teenuste pakkumine on maakonnas
suhteliselt ühtlaselt jaotatud, vältides ebamõistlikke vahemaid. Kõige piiratum ligipääs teenustele on
maakonna äärealadel ja põhimaanteedest eemal paiknevates väiksemates külades. Seejuures on
üheks probleemiks erasektori pakutavate teenuste puudumine (nt on kohapeal olemas lasteaed ja
raamatukogu, kuid puudub esmavajadusi rahuldav toidupood).
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7.3 Maastik ja maakasutus
Maastikurajoonidest ulatub Raplamaa Harju lavamaale, Lääne-Eesti madalikule ning ka Kõrvemaale.
Enamik Raplamaast asub paesel Harju lavamaal, mida iseloomustab tasane pinnamood.
Raplamaad iseloomustab maastikutüüpide mitmekülgsus: paeklindipealsed metsad ja põllud
vahelduvad sooaladega. Raplamaal paikneb ka Loode-Eesti kõrgeim tipp Paluküla Hiiemägi ning
Keava liustikutekkelised mäed (servamoodustised), mis on arvatud Kõnnumaa maastikukaitseala
koosseisu. Lisaks ilmestavad maastikku allika- ja karstialad, aluspõhja paljandid ja rändrahnud.
Maakatastrisse kantud katastriüksuste (katastrisse on kantud 97,8% maakonnast) kõlvikulise
koosseisu alusel moodustab üle poole maakonnast metsamaa (Tabel 1). Haritav maa moodustab
veidi enam kui veerandi maakasutusest ning õuealad hõlmavad 1% maakonnast9.
Tabel 1. Maakatastrisse kantud maa kõlvikute lõikes10
Maakasutus
Metsamaa
Haritav maa
Looduslik rohumaa
Õuemaa
Muu maa
s.h. veealune maa
s.h.ehitiste alune maa
Kokku

Pindala, km2 Osakaal,%
1 554,5
52,9
771,1
26,2
145,9
5,0
28,2
1,0
424,2
14,4
63,0
2,1
10,5
0,4
2 939,7
100,0

7.4 Geoloogiline ehitus ja maavarad
Rapla maakonna geoloogilise aluspõhja moodustavad Ordoviitsiumi ja Siluri lubja- ning dolokivid, mis
lasuvad Kambriumi liivakividel ja savidel. Pinnakate on maakonnas suhteliselt õhuke. Kunagise
liustike kulutava tegevuse tõttu levivad ulatuslikel aladel tasased õhukese pinnakattega paepealsed.
Esialgse Eesti radooniriski levilate kaardi11 alusel asub Raplamaa normaalse radooniriski alal.
Piirkonnas levivad normaalse looduskiirgusega pinnased, lokaalselt võib esineda ka kõrge või madala
radoonisisaldusega pinnaseid. Potentsiaalselt radooniohtlikud alad on karstipiirkonnad.
Maavaradest esineb Rapla maakonnas turvast, lubjakivi, dolokivi, kruusa, savi, liiva ja järvemuda.
Maavarade arvestuslik bilanss on toodud alljärgnevas tabelis (Tabel 2).
Vabariigi Valitsuse määrusega 22.12.2016 nr 150 „Turba kaevandamise aastamäär ning kriitilise ja
kasutatava varu suurus“ on maakonnas määratud turba kaevandamise aastamääraks 100 000 t,
kriitilise varu suuruseks 115 000 000 t ja kasutatava varu suuruseks 22 300 000 t.
Keskkonnaameti andmetel (seisuga 06.03.2017) on maakonda väljastatud 34 kaevandamisluba, neist
14 kruusa, 8 turba, 6 lubjakivi, 4 dolokivi ja 2 liiva kaevandamiseks. Lisaks on menetluses 14
kaevandamisloa või geoloogilise uuringu loa taotlust. Viimastel aastatel on maakonnas huvi
maavarade kaevandamiseks suurenenud. Kaevandused paiknevad eelkõige suuremate maanteede
läheduses (Kohila, Rapla, Kehtna, Märjamaa valdades).

9

Maa-ameti maakatastri andmed 31.12.2016 seisuga
Maa-ameti maakatastri andmed 31.12.2016 seisuga
11
Eesti Geoloogiakeskus, 2004
10
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Tabel 2. Rapla maavaravarud seisuga 31.12.201512
Maavara

Tarbevaru, tuh m3
Reservvaru, tuh m3
Aktiivne varu Passiivne varu Aktiivne varu Passiivne varu
Hästilagunenud turvas
11918,3
3059,0
26646,0
58022,0
Vähelagunenud turvas
5647,2
423,0
5455,0
20582,0
Ehituslubjakivi
35943,7
1001,0
62706,0
Viimistlusdolokivi
61,0
200,0
116,0
Tehnoloogiline lubjakivi
208,0
Ehitusdolokivi
932,0
276,0
736,0
62454,4
Ehitusliiv
1052,7
77
1254,0
Täiteliiv
336,4
1,0
Ehituskruus
2954,2
55,0
3787,0
646,0
Täitekruus
1353,5
14,0
Keraamiline savi
4097,0
Keramiidisavi
1236,0
Järvemuda (põlluväetiseks)
335,0
-

7.5 Pinna- ja põhjavesi
Rapla maakond paikneb Lääne-Eesti vesikonnas. Maakond on kaetud vooluveekogude võrgustikuga.
Olulisemad maakonda läbivad vooluveekogud on Kasari jõgi, Vigala jõgi, Velise jõgi, Keila jõgi, Käru
jõgi, Vändra jõgi ja neisse suubuvad jõed ja ojad. Suured maismaa seisuveekogud maakonnas
puuduvad, suurimad on Järlepa järv ja Soosalu järv. Keskkonnaregistrisse on maakonnas
paiknevatena kantud 22 jõge, 51 oja, 28 looduslikku järve ning 131 tugevasti muudetud või
tehisveekogu (kraavid, tehisjärved, paisjärved). Neist 54 veekogu on avalikult kasutatavad ja 2
osaliselt avalikult kasutatavad.
Maakonda jäävad vooluveekogude lõigud (veekogumid) on 2014. a seisuga hinnatud kesiseks kuni
heas seisundis olevaks (Joonis 4)13. Kesises ökoloogilises seisundis on maakonda jäävad Kasari, Vigala,
Keila, Enge, Maidla, Ahtama, Tuhala, Vardi, Vasalemma vooluveekogud ning osaliselt Käru, Vändra,
Nurtu, Velise vooluveekogud. Valdavalt on nimetatud veekogumites probleeme hüdrobioloogiliste
kvaliteedielementidega (kalastiku, fütobentose, suurselgrootute näitajad), Ahtama ja Enge jõgedes
on probleeme füüsikalis-keemiliste näitajatega. Kesise seisundi peamiste põhjustena saab välja tuua
veekogude hüdromorfoloogilised muudatused, s.h paisud, aga ka põllumajandusliku koormuse.
Tegevused ja piirangud nimetatud veekogumite seisundi parandamiseks on esitatud Lääne-Eesti
vesikonna veemajanduskava 2015-2021 juurde kuuluvas meetmeprogrammis14. Veemajanduskava on
käsitletud ka ptk 5.4.
Ahtama jõgi Raikküla–Päärdu maanteest suubumiseni Vigala jõkke (VEE1111500) ning Angerja oja
Sookruusi teest suubumiseni Pirita jõkke (VEE1091700) on kantud lõhe, jõeforelli, meriforelli ja
harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse15.
Maapinnast esimene põhjaveekiht on valdavas osas maakonnast nõrgalt kaitstud või kaitsmata, mis
tähendab, et potentsiaalsed reoained jõuavad läbi pinnase üsna kiirelt põhjavette. Kaitsmata
põhjaveega alade levik on esitatud alljärgneval joonisel (Joonis 4). Kaitsmata põhjaveega alad levivad
kõige laiemalt Kohila, Rapla ja Järvakandi valdades ning Märjamaa valla põhjaosas, kuid tähelepanu
12

Maa-amet, 2016
Keskkonnaagentuur, 2015
14
Keskkonnaministeerium, 2016a, Keskkonnaministeerium, 2016b
15
Keskkonnaministri määrus 15.06.2004 nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja
elupaikade nimistu“ (RTL 2004, 87, 1362)
13
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vajab põhjavee kaitse siiski kogu maakonnas. Maakonna piiridesse jäävad ka arvukad karstivormid ja
allikad.
Põhjaveekogumitest levivad Raplamaal Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum, SiluriOrdoviitsiumi Harju veekogum, Siluri-Ordoviitsiumi Pärnu veekogum, Ordoviitsiumi–Kambriumi
põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas ning Kambriumi-vendi põhjaveekogum. Hüdrogeoloogilistest
tingimustest lähtuvalt ei moodusta Kvaternaari ladestu setted piirkonnas eraldi põhjaveekogumit.
Kõik eelnimetatud põhjaveekogumid on hinnatud heas keemilises ja koguselises seisundis olevaks16.
Ühisveevarustuses on neist olulisemad Ordoviitsiumi ja Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihid. Põhjavee
tarbevarud on Raplamaal kinnitatud Järvakandi (O), Kohila (O, O-C), Märjamaa (O), Rapla (O, O-C) ja
Salutaguse (C-V) põhjaveemaardlatele17. Põhjaveehaaretest võetava vee koguse üle peetakse
arvestust vee-erikasutajate esitatud aruannete põhjal. Kui veekasutaja võtab puurkaevust vett üle 5
m3 ööpäevas, siis on tal kohustus taotleda vee-erikasutusluba. Põhjaveevaru bilansi aruande alusel jäi
kõigis kinnitatud põhjaveevaruga piirkondades 2014. ja 2015. a veevõtu kogus oluliselt allapoole
kinnitatud varu18. Olulisi probleeme veevarustusega maakonnas ei ole.

16

Keskkonnaministeerium, 2016a
Keskkonnagentuur, 2016
18
Keskkonnagentuur, 2016
17
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Joonis 4. Raplamaa veekaitselt olulised objektid

7.6 Looduskaitsealad ja looduskaitsealused objektid
Ligikaudu viiendik maakonna territooriumist on arvatud kaitstavate alade koosseisu (Joonis 5).
Kaitstava ala osatähtsus kogu Raplamaast on 18,9% ehk 56 340 hektarit (seisuga 31.12.2015)19.
Raplamaal asub terviklikult või osaliselt 9 looduskaitseala, 14 maastikukaitseala, 8 uuendamata
kaitsekorraga ala, 29 kaitsealust parki ja 10 uuendamata piiridega parki ning 21 kaitsealust puistut.
Suurimad kaitsealad on maakonna piires Kõnnumaa maastikukaitseala (57,4 km2), Mahtra
looduskaitseala (55,5 km2), Aela maastikukaitseala (36, 3 km2) ja Tõrasoo looduskaitseala (33,1 km2).
Kaitsealuseid üksikobjekte on maakonnas 136, mille hulgas on nt 85 üksikpuud või puuderühma ning
25 rändrahnu ja kivikülvi.
19

Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
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Hoiualasid jääb maakonda 34 (siinkohal ei ole arvestatud hoiulasid, mis ulatuvad maakonda väga
väikeses ulatuses piirialadel). Suurima ulatusega hoiualad on maakonnas Marimetsa-Õmma hoiuala
(pindala maakonnas 12,3 km2), Selja-Põdra hoiuala (9,3 km2) ja Kastna hoiuala (8,4 km2).
Planeerimisel on mitmete olemasolevate kaitstavate alade piiride ja/või kaitsekorra täpsustamine,
Rogenesi hoiuala moodustamine maakonna lõunaosas ning täiendavate kanakulli püsielupaikade
moodustamine maakonna loode- ja edelaosas20.

Joonis 5. Raplamaa looduskaitsealad ja kaitsealused üksikobjektid
Rapla maakonda jääb ka 49 rahvusvahelise tähtsusega Natura 2000 võrgustikku arvatud ala,
sealhulgas 44 loodusala ja 5 linnuala. Neist suurima ulatusega on maakonna idaosas paiknevad
Kõnnumaa loodusala ja sellega suures osas kattuv Kõnnumaa-Väätsa linnuala. Suuremad alad on ka
Mahtra loodusala, Salavalge-Tõrasoo loodusala, Avaste loodusala ja Tuhu-Kesu linnuala.
Natura alade nimekiri ja iseloomustus on välja toodud peatükis 10.

20

Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)

22

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

Raplamaa maakonnaplaneeringu 2030+ KSH aruanne
Rapla maakonnas puuduvad Eesti Looduse Infosüsteemi andmetel kohalikul tasemel kaitse alla
võetud objektid.
Vaheldusrikas maastik ja mitmekesised taimekooslused pakuvad elupaiku nii haruldastele kui ka
laialtlevinud liikidele. Maakonnas on 90 kaitsealuse liigi püsielupaika. Ohustatud I kaitsekategooria
linnuliikidest pesitseb Rapla maakonnas kaljukotkas, suur- ja väike konnakotkas ning merikotkas,
samuti must-toonekurg ja väikepistrik. I kaitsekategooria taimeliikidest esineb maakonnas püstkivirik,
lehitu pisikäpp ja ogane astelsõnajalg. Loodusdirektiivi alusel väärtustatud soontaimedest võib leida
järgmiseid liike: kaunis kuldking, eesti soojumikas, püst-linalehik, madal unilook, palu-karukell,
soohiilakas ja karvane maarjalepp21.

7.7 Kultuurimälestised ja pärandkultuuriobjektid
Rapla maakonnas ei ole moodustatud ühtegi muinsuskaitseala. Kultuurimälestiste riikliku registri
alusel22 on maakonnas kinnismälestisena kaitse alla võetud 660 objekti: Kohila vallas 136, Rapla vallas
124, Märjamaa vallas 119, Juuru vallas 100, Raikküla vallas 61, Kehtna vallas 60, Vigala vallas 32, Kaiu
vallas 21, Käru vallas 7. Enam kui pooled neist on arheoloogiamälestised.
Väärtustatud on mõisakompleksid või nende säilinud osad (Kohila, Vana-Vigala, Seli, Kehtna,
Eidapere, Päärdu, Valtu, Purila, Kuusiku, Hagudi, Alu, Kabala, Raikküla, Vardi, Vaimõisa, Lümandu,
Konuvere, Kasti, Teenuse, Sipa, Käru, Rabivere, Lohu, Keava, Ingliste, Pirgu, Maidla, Jörlepa, Juuru,
Härgla, Hõreda, Velise), kivikalmed, kultusekivid, ohvriallikad, hiiekohad, muistsed asulakohad ja
põllud, kirikud ja kirikuaiad, kalmistud, arhitektuuriliselt või märgiliselt olulised hooned (koolid,
kõrtsihooned, apteegid, postijaamad), linnusekohad, ühishauad, mälestusmärgid jm.
Kultuurimälestisi on enim maakonna põhjaosas (Joonis 6).
Lisaks on Rapla maakonnas kaardistatud üle 1800 pärandkultuuriobjekti23. Pärandkultuuri objektide
all mõistetakse rahva eelnevate põlvede poolt loodud väärtusi, mis võivad olla nii inimese poolt
loodud kui looduslikud. Need objektid ei ole riikliku kaitse all, kuna nad ei oma seniste hinnangute
alusel riiklikku kaitset õigustavat ajaloolist, arheoloogilist, arhitektuurset, etnograafilist või
kultuuriloolist väärtust. Selleks, et kultuurimärkidele siiski tähelepanu juhtida, on Riigimetsa
Majandamise Keskus läbi viinud pärandkultuuri kaardistamise.
Enim on maakonna pärandkultuuriobjektide hulgas põliseid talukohti, vanu kohanimesid,
mõisaarhitektuuri objekte, vahtkondade kordoneid, paemurde, lubjapõletamiskohti, kiviaedu,
koolihooneid ja kõrtse.

21

Eesti Looduse Infospsteem (EELIS)
http://register.muinas.ee/public.php
23
Eesti Looduse Infospsteem (EELIS)
22
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Joonis 6. Raplamaa kultuurimälestiste paiknemine (allikas: Maa-amet: Geoportaal, 2017)

7.8 Tehniline infrastruktuur ja jäätmemajandus
Olulisemate maakonda läbivate maanteedena võib välja tuua Tallinn-Pärnu-Ikla põhimaantee (Via
Baltica) ning Tallinn-Rapla-Türi (15) tugimaantee, nendele lisaks ka Rapla-Märjamaa (28), MärjamaaKoluvere (29), Rapla-Järvakandi-Kergu (27) ja Kose-Purila (14) maanteed.
Via Baltica, mis ühendab Märjamaa piirkonda Tallinna ja Pärnuga, kulgeb põhja-lõunasuunaliselt läbi
Eesti, Läti, Leedu ja Poola. Tegu on väga olulise transiitkoridoriga. Tallinn-Rapla-Türi maantee
ühendab maakonna kesk- ning idaosa Tallinnaga ning annab ka väljapääsu ida- (Rakvere, Narva) ja
lõunasuunas (Viljandi, Tartu).
Maakonda läbib ka raudteevõrk Tallinn-Pärnu ja Tallinn-Viljandi suunal.
Maantee- ja raudteeliiklust võib ühtlasi pidada maakonna tasemel üheks olulisemaks piirkonna müra
ja välisõhusaaste allikaks (lisandub tootmistegevuse mõju).
Maakonnas paikneb Kuusiku lennuväli, mis on sobiv väikelennukite teenindamiseks (hobilennud,
langevarjusport jms).
Rapla maakonda läbivad 330kV õhuliin (Paide-Kiisa) ning 110kV õhuliinid (Valgu-Vigala, Kohila-Rapla,
Paide-Rapla, Järvakandi-Valgu, Kiisa-Kohila, Lihula-Vigala, Kehtna-Järvakandi ja Rapla-Kehtna).
Maakonda läbib ka maagaasi trass Vireši-Tallinn D55.
24
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Suuremad reoveekogumisalad on Rapla, Järvakandi, Kohila, Märjamaa ja Keila jõe (hõlmab Aespa ja
Vilivere asulaid). Seoses Keila jõe reoveekogumisala „laialivalguva“ ja maakonnaülese ulatusega on
Kohila valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise kavas ettepanek arvata Aespa ja Vilivere
välja Keila Jõe reoveekogumisalast ja moodustada omaette kogumisala. Aespa piirkond vajab
tähelepanu kui tiheda asutusega piirkond, mis ei ole ühisveevarustus ja –kanalisatsioonisüsteemiga
kaetud. Elanikud kasutavad erapuurkaeve või salvkaeve ning suunavad reovee individuaalsetesse
reoveekogumismahutitesse. Individuaalsete lahenduste kvaliteedi üle aga puudub kontroll.
Lisaks on maakonnas 30 väiksemat reoveekogumisala koormusega alla 2000 inimekvivalendi.
Rapla maakonnas prügilad puuduvad, olmeprügi viiakse Väätsa prügilasse. Maakonnas paikneb
kaheksa töötavat jäätmejaama (Tabel 3). Juuru ja Vigala vallas puuduvad ohtlike jäätmete
kogumiskohad. Juuru valla elanikud viivad ohtlikud jäätmed Raplasse Mäepere jäätmejaama ja Vigala
valla elanikud Märjamaale. Lisaks korraldatakse valdades ohtlike jäätmete kogumisringe. Tulenevalt
kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjavee laialdasest levikust ei ole Rapla maakonnas ette nähtud
loomsete jäätmete matmiskohti.
Tabel 3. Rapla maakonna töötavad jäätmejaamad24
Nimetus

Käitaja

Asukoht

Rapla teenindusplats
Mäepere
jäätmejaamas

Kuusakoski AS

Rapla vald,
Ülejõe küla

Raikküla
keskkonnajaam
Märjamaa
jäätmejaam
Mäepere jäätmejaam

Väätsa Prügila AS

Mäepere jäätmejaam

Raplamaa
Jäätmekäitluskeskus,
mittetulundusühing
Väätsa Prügila AS

Raikküla vald,
Tamme küla
Märjamaa vald,
Märjamaa alev
Rapla vald,
Ülejõe küla
Rapla vald,
Ülejõe küla

Käru keskkonnajaam
Kehtna
keskkonnajaam
Kaiu keskkonnajaam

24

Eesti
Keskkonnateenused AS
Ragn-Sells AS

Väätsa Prügila AS
Väätsa Prügila AS

Käru vald, Käru
alevik
Kehtna vald,
Kehtna alevik
Kaiu vald, Kaiu
alevik

Tegevuse liik
jäätmekäitluskeskus, ümberlaadimisjaam, vaheladu,
ohtlike jäätmete käitluskoht, metallijäätmete
käitluskoht, elektroonikaromude käitluskoht,
autolammutuskoda, tavajäätmete käitluskoht
jäätmejaam, ohtlike jäätmete käitluskoht
jäätmejaam, ümberlaadimisjaam, vaheladu, ohtlike
jäätmete käitluskoht, tavajäätmete käitluskoht
jäätmejaam, ümberlaadimisjaam, vaheladu,
bioloogiline töötlus, ohtlike jäätmete käitluskoht
jäätmejaam, sortimisliin, ja -tehas,
ümberlaadimisjaam, vaheladu, bioloogiline töötlus,
ohtlike jäätmete käitluskoht, tavajäätmete käitluskoht
jäätmejaam, ohtlike jäätmete käitluskoht
jäätmejaam, ohtlike jäätmete käitluskoht
jäätmejaam, ohtlike jäätmete käitluskoht

Keskkonnaregistri andmed 04.11.2016
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8 TÕENÄOLISED

ARENGUD,
KUI
STRATEEGILIST
PLANEERIMISDOKUMENTI ELLU EI VIIDA

Nullalternatiivi tagajärgedest ja mõjudest ülevaate saamine on oluline, et teada saada ja mõista
maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid muutusi keskkonnas. Planeerimisdokumendi mitte
ellu viimisel jätkuvad eeldatavalt olemasolevad arengusuunad, mis lähtuvad muuhulgas
olemasolevast kehtestatud teemaplaneeringutest ja üldplaneeringutest.
Maakondliku taristu arengut suunaksid eelkõige riiklikul tasemel arendatavad projektid (Via Baltica,
Rail Baltic jt). Tegu on objektidega, mille kulgemine ei tulene maakonnaplaneeringust. Piiratud on ka
maakonnaplaneeringu võimalused arendustega kaasnevate negatiivsete mõjude leevendamiseks.
Küll aga saab läbi maakonnaplaneeringu rakendamise kasutada ära kavandatavate trasside
pakutavaid võimalusi positiivsete mõjude võimendamiseks (nt täiendavate regionaalsete peatuste
kavandamine, kohaliku teevõrguga sidumine). Maakonnaplaneeringu mitte rakendamine tähendab
nende võimaluste kasutamata jätmist.
Sotsiaalse infrastruktuuri ja maakasutuse osas jääksid aga tugevamateks arengute suunajateks
kohalikul tasemel võetud otsused ja üldplaneeringud. Piirkonna arengu jätkusuutlikkus ja
keskkonnasäästlikkus sõltub sellises olukorras eelkõige kohalike otsustajate seisukohtadest ja
pädevusest, samuti kohalike omavalitsuste soovist ja võimest teha omavalitsuste piire ületavat
koostööd. Oht on langeda objektikesksete/probleemikesksete lahenduste otsimisse, unustades
tervikpildi.
Tulenevalt käimasolevast haldus- ja riigireformist on KSH koostamise ajal ebaselge, milline saab
olema kohaliku planeerimistegevuse järelevalve ja koordineerimise ulatus ning iseloom. Teatav
ebaühtlus planeerimistegevuses on ilmselt paratamatu. Maakondlikus koostöös saab osaliselt
tugineda teemaplaneeringutele, kuid kõik neist ei ole tänasel päeval enam asjakohased.
Maakonnaplaneeringust lähtuva ajakohase tervikliku lähenemise puudumisel on eeldatavalt teatavad
negatiivsed mõjud regionaalsele arengule ja piirkonna tugevusele. Valdkondadena, mida tervikliku
lähenemise puudumine tõenäoliselt tugevalt mõjutab, võib välja tuua näiteks keskuskohtade
konkurentsivõime (naabermaakondade) suuremate keskuste mõjualas, tee- ja sidevõrkude sidususe
ning rohelise võrgustiku sidususe. Suureneda võib maakonnasisene ebavõrdsus elanike liikuvuses,
ettevõtluse arengus ja üldises heaolus.
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9 MAAKONNAPLANEERINGU

ELLUVIIMISE

KESKKONNAMÕJUD
9.1 Mõju inimese tervisele, sotsiaalsetele vajadustele ja varale
Asustusstruktuur ja selle arengusuunad
Maakonnaplaneering keskendub olemasolevate keskuste tugevdamisele. Traditsioonilise
hajaasustuse kõrval on eelistatud olemasolevate asulate tihendamine ja laiendamine uute
tiheasustuspiirkondade rajamise asemel.
Taoline lähenemine hoiab väljakujunenud asustusstruktuuri ning tagab hea liidetuse ühendusteede ja
kommunikatsioonisüsteemidega. Ühtlasi aitab see hoida olemasolevate keskuste rolli ning tulla
toime üldise rahvastiku vähenemise ja vananemise trendiga. Raplamaal ei ole seni toiminud
mastaapset asustuse laienemist ning vastavat arengut ei ole ka edaspidi ette näha, mistõttu on
oluline vältida üldplaneeringutes nn üleplaneerimist.
Rapla maakonna ala jaotub keskuslinnade Tallinna ja Rapla toimepiirkonna vahel, lisaks toimib
töökohti ja teenuseid pakkuva piirkondliku keskuse – Märjamaa alevi – ümber tugitoimepiirkond.
Tallinna tugeva mõju tõttu ei teki Rapla linna ümber tugevat linnastut (linnalähivööndit). Valdava osa
nii Rapla kui Märjamaa tagamaast moodustab siirdevöönd, Märjamaa puhul ka ääreala.
Raplamaa keskuste võrgustik moodustub erineva taseme keskustest, mille määramisel on lähtutud
töökohtade ja erinevate teenuste paiknemisest ning toimepiirkondadest. Maakondlikuks keskuseks
on määratud Rapla linn, piirkondlikeks keskusteks Kohila, Märjamaa ja (arvestades
arengupotentsiaali) Järvakandi. Lisaks on määratletud 5 kohalikku keskust ja 16 lähikeskust. Laiemate
toimepiirkondade tõmbekeskusena toimivana saab arvestada maakondlikke ja piirkondlikke keskusi.
Kohalikes ja lähikeskustes pakutakse piiratud hulka teenuseid/töökohti, mida üldjuhul kasutavad
vahetu lähiümbruse elanikud.
Planeeringukaardile on kantud ka kandikeskused, millele maakonnaplaneering
arengueesmärke ei sea ja mis on eeskätt kohaliku identiteedi kandjad.

otseselt

Maakonnaplaneeringuga ette nähtavad erineva taseme keskused paiknevad ruumiliselt suhteliselt
ühtlaselt, kattes maakonna territooriumi mõistlikul kaugusel paiknevate teenustega.
Asustuse ja ettevõtluse eelistatud arengualadena nähakse Kohila-Rapla-Kehtna telge ning Märjamaa
ja Järvakandi piirkonda. Eelistus on kooskõlas nii olemasoleva asustusstruktuuriga kui tõenäoliste
tulevikutrendidega (Tallinna ja maakonda läbivate transporditrasside mõju arengule) ning seetõttu
eeldatavalt ka pikemas perspektiivis jätkusuutlik.
Asustus on maakonnaplaneeringu alusel jagatud linnalise asustuse aladeks (13 ala) ja maaliseks
piirkonnaks (ülejäänud maakond). Linnalise asutuse piiride täpsustamine (s.h põhjendatult
muutmine) toimub läbi üldplaneeringute, mis võimaldab kohalike vajaduste paindlikku arvestamist.
Seetõttu ei ole KSH aruandes lähemalt analüüsitud piiride asjakohasust ja linnaliste asulate ruumilise
ulatuse mõju. KSH eksperdi hinnangul on piiride täpsustamisel asjakohane alade ulatust pigem
vähendada.
Maalise ja linnalise asustuse aladele on maakonnaplaneeringus määratud üldised tingimused
üldplaneeringute koostamiseks. Linnaliste alade areng peab toimuma eelkõige tihendamise
printsiibist lähtuvalt. Maalises piirkonnas ei ole ette nähtud uute kompaktsete asustusalade teket.
Mõlemad seatud põhimõtted piiravad teatud määral uute suuremate arendusalade (eelkõige
uuselamurajoonide) teket väljapoole väljakujunenud asulaid ja seega võib olla teatud huvigruppidele
ebasoodus. Samas on põhimõte kooskõlas ilmnenud ja eeldatavalt jätkuvate rahvastikutrendidega.
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Põhimõte väldib n.ö raiskavat maakasutust (uute looduslike alade või väärtuslike põllumaade
hõivamine) ja selliste monofunktsionaalsete asumite teket, mis on olemasoleva teenustevõrguga ja
taristuga nõrgalt seotud. Kompaktse iseloomuga uute ettevõtlusalade planeerimine on põhjendatud
juhtudel lubatud, mistõttu ettevõtlust toodud piirangud otseselt ei pidurda.
Maakonnaplaneeringusse kantud tehnilise taristu arenduste realiseerumisel jätkub maakonnas
ilmselt n.ö kaheteljeline areng. Nendeks telgedeks on vastavalt Kohila-Rapla-Järvakandi telg ja
Märjamaaga telg. Kaheteljeline areng aitab vähendada piirkondade vahelist ebavõrdust ja maakonna
lääneserva ääremaastumist. Teisest küljest nõrgendab see jätkuvalt Rapla positsiooni keskuslinnana
(Tallinna ja Pärnu mõju).
Kokkuvõttes on maakonnaplaneeringu asustuse suunamise põhimõtted tasakaalustatud ja suunatud
tulevikuolukordade kohanemisele, võimaldades hoida elukohtade kvaliteeti.
Ettevõtlus ja töökohad
Maakonnaplaneering näeb ettevõtluspiirkondadena eelkõige planeeringulahenduse järgseid linnalise
asustuse alasid ning eelpool nimetatud eelisarendatavaid alasid. Maakonnaplaneeringus toodud
eelisarendusalad on kooskõlas infrastruktuuri ja asustuse iseloomuga. Asukohad on seotud nii kiirete
transpordiühendustega kui potentsiaalse tööjõu paiknemisega. Eelisarendatavate alade määramine
iseenesest siiski majandust ei elavda (maakonda ettevõtlust ei too) ning see sõltub pigem edasistest
poliitikatest. Samuti ei takista eelisarendavate alade määramine ettevõtlust väljaspool neid.
Perspektiivne positiivne mõju majanduskeskkonnale on väärtuslike põllumajandusmaade
määratlemisel ja kaitsel. Põllumaa on oluline ressurss, mille väärtus (arvestatuna hektari
mediaanhinnas maakonna tasemel) on näidanud küllalt stabiilset kasvutrendi25.
Maakonnaplaneering annab suunise, et elamu- ja tööstusalade (funktsioonide) lähestikku
planeerimisel tuleb lähtuda häiringute vähendamise vajadusest ning kaaluda ühe või teise
funktsiooni sobivust olemasolevasse maakasutusstruktuuri. Olemasolevate ettevõtlus- ja
tööstusalade laiendamisel ning uute kavandamisel tuleb seega eelnevalt hinnata tegevusega
kaasnevaid keskkonnamõjusid (nt müra, välisõhusaaste, lõhna levik, saasteainete heide vette,
jäätmeteke jm). Seejuures tuleks lähtuda põhimõttest, et olulised keskkonnahäiringud peaksid
üldjuhul jääma tootmistegevuseks reserveeritud ala piiresse.
Olemasolevate elamute vahetus läheduses tuleks eelistada kaubandusliku- ja teenindusliku
iseloomuga ettevõtlust. Vajadusel tuleb elamute ja tootmismaade vahel säilitada/rajada
kõrghaljastatud puhveralad või kasutada muid leevendavaid meetmeid.Eeltoodud suuniste
konkretiseeritud kujul üle kandmine üldplaneeringute ja detailplaneeringute koostamisse on
positiivse mõjuga inimeste heaolule ja tervisele ning võimaldab ennetada võimalikke hilisemaid
konfliktsituatsioone ettevõtjate ja elanike vahel. Seatud tingimused ei ole Rapla maakonna kontekstis
(vaba maa olemasolu, elamuarenduse pigem tagasihoidlik surve) eeldatavalt majandustegevust
oluliselt piiravaks.
Teenuste kättesaadavus
Maakonnaplaneering sätestab põhimõtted keskustes asuvate teenuste ja töökohtade kättesaadavuse
tagamiseks. Tähelepanu on pööratud ühistranspordile ja kergliiklusteede kasutamise soodustamisele,
äärealadel ka teenuse viimisele kohapeale (nt kauplusautod). Välja on toodud ka pargi-reisi süsteemi
arendamine, mis muutuks otstarbekaks ilmselt eelkõige Rail Baltic raudteetrassi tööle hakkamisel.
Samuti on välja toodud kaugtöövõimaluste (kaugtöö-kontorite) arendamine.
Erineva taseme keskustele on määratud teenuste nimekiri, mida on soovitav neis minimaalselt
pakkuda. Tulenevalt piirkondlikest eripäradest ei pruugi kõikides keskustes olla käesoleval ajal kõiki
soovitatavaid teenuseid, mistõttu teenuste kättesaadavuse parendamiseks tuleb omavalitsustel luua
25
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tingimused teenuse arendamiseks või inimeste liikuvuse parandamiseks (juurdepääs teenusele teises
asulas).
Maakonnaplaneeringu põhimõtete rakendamisel on teenuste kättesaadavus mõistlikus ulatuses
tagatud ja planeeringul positiivne mõju kohalikule elanikkonnale. Reaalsed arengud sõltuvad siiski
osapoolte võimalustest ja valmisolekust põhimõtteid rakendada. Jälgides üldiseid rahvastiku trende
(ääremaalisemate piirkondade positsiooni pidev langus), on väiksemates lähi- ja kohalikes keskustes,
kus käesoleval ajal teatud soovituslikud teenused puuduvad, nende lisandumine pigem
vähetõenäoline ja seda eelkõige erasektori pakutavate teenuste osas (nt kohalikud poed). Teise
maakonnaplaneeringu eesmärgi – heade liikumisvõimaluste tagamise – täitmine vähendab omakorda
kohapealse teenuse tarbijaid, kuna need, kellel võimalus, kasutavad võimalust sõita kõrgema taseme
keskustesse, kus valikud on mitmekesisemad. Seega võib täiendava lisateenuse kohapeal pakkumise
kuluefektiivsus osutuda pikas perspektiivis liiga madalaks.
Seetõttu tuleks tugevat tähelepanu pöörata maakonnaplaneeringus soovitatud paindlike lahenduste
(teenuse toomine inimeseni või inimese viimine teenuse juurde) välja töötamisele, seda eriti
lähikeskustele ja ka kandikeskustele mõeldes.
Maakonna äärealadel mõjutavad teenuste kättesaadavust ja leevendavad maakonnakeskuse kauguse
mõju ka naabermaakondade eri taseme keskused.
Asustuse arengut ja teenuste kättesaadavust mõjutabki oluliselt ka inimeste liikuvus, mida on
lähemalt käsitletud järgnevalt.
Tehniline taristu ja liikumisvõimalused
Maakonnaplaneeringuga määratakse maakondliku tähtsusega tehnilise taristu põhimõttelised
asukohad. Planeeringus käsitletakse olemasolevaid ja perspektiivseid teekoridore (maanteed,
raudteed, kergliiklusteed), maa-alasid (lennuväljad, jäätmekäitluskohad) ning tehnorajatiste trasse.
Maakonnaplaneeringu lahenduses on kajastatud varasemalt kehtestatud või paralleelselt
koostamisel olevate maakonnatasandi planeeringutega kavandatavad tehnilise taristu objektid, mille
osas täiendavat menetlust ega arutelu ei avatud. Koostamisel või varem kehtestatud
maakonnatasandi teemaplaneeringud, mis jäävad kehtima on Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) I klassi
maantee teemaplaneering, Raplamaa maakonnaplaneeringu kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide
teemaplaneering ning Rail Baltic raudtee trassikoridori asukoha määramine (koostamisel). Lisaks on
arvestatud Tallinn-Rapla-Türi maantee neljarealiseks ehitamise eelprojektiga.
Maakonnaplaneeringuga paralleelselt on koostamisel maakonnatasandi teemaplaneering „Rail Baltic
raudtee trassi koridori asukoha määramine“, mida kajastatakse Rapla maakonnaplaneeringu tehnilise
taristu joonisel. Rail Baltic raudtee eesmärk on luua kiirraudteeühendus Lääne-Euroopa suunal. Lisaks
tagatakse Eesti siseselt regionaalne ühendus Pärnu suunal.
Tegu on objektiga, mille planeeringulahendus on välja töötatud eraldiseisvalt ning
maakonnaplaneeringusse üle võetud. Niisamuti on eraldiseisvalt, vastava maakonnaplaneeringu KSH
raames, hinnatud Rail Baltic trassikoridori rajamise mõjud ning välja töötatud sobivad
leevendusmeetmed
(materjalid
on
leitavad:
http://www.railbaltic.info/et/materjalid/keskkonnamoju-strateegiline-hindamine-ksh). Käesolev KSH
ei korda nimetatud hindamist.
Vastavalt teemaplaneeringu lähteülesandele arvestatakse perspektiivse Rapla raudteejaama
integreerimise võimalusega Rapla linna ja Rapla valla Tuti küla piirkonda. Maakonnaplaneeringuga on
täiendavalt kavandatud Rail Baltic perspektiivsele trassikoridorile kahe kohaliku peatuse
põhimõttelised asukohad (Kohila ja Järvakandi).
Täiendavate peatuste asukohtade ette nägemine loob võimalused planeeritava raudteetrassi
kasutamiseks maakonna keskusasulate elanikele ja on seega positiivse mõjuga elanikkonnale.
Negatiivsete mõjudena kaasneb täiendav maa hõivamine peatuse ja selle juurdepääsuteede
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rajamiseks, mida maakonnaplaneeringu üldistusastmes on keeruline täpsemalt hinnata. Rapla, Kohila
ning Järvakandi peatuste kohta koostatakse detailplaneeringud, mille raames tuleb selgitada sobiv
lahendus ja vajadusel ette näha leevendusmeetmed.
Oluline on regionaalse ja kohalike peatuste sidumine nii kergliiklusteedega, maakondlike ja kohalike
bussiliinidega kui parkimisvõimaluste ette nägemine n.ö „pargi ja reisi“ lahenduse kasutamiseks
kaugemate piirkondade elanikele. Ühistranspordi ja kergliiklusteedega tuleks ühendada ka
olemasoleva ja planeeritava raudteevõrgu peatused.
Kui ühelt poolt parandab Rail Baltic inimeste liikumisvõimalusi, luues kaasaegse kiire
raudteeühenduse, siis teiselt poolt seab raudteeliiklus omad piirangud raudteetrassiga ristuvale
maanteeliiklusele. Olulisemad maanteedega ristumised on arvesse võetud Rail Baltic
teemaplaneeringus ning vastavad lahendused töötatakse välja projekteerimise käigus.
Liikumispiirangud tekivad seega eelkõige kohalikul tasemel, mistõttu tuleb teemale vastavalt
vajadusele tähelepanu pöörata üldplaneeringute koostamisel. Sama temaatikaga tuleb
üldplaneeringutes arvestada ka perspektiivsete maanteearenduste puhul: Tallinn-Pärnu-Ikla ja
Tallinn-Rapla-Türi trasside laiendamine kitsendaks ilmselt see peale- ja mahasõitude rajamise
võimalust.
Muuhulgas on liikluskorralduse muudatustega arvestamine vajalik päästevõimekuse planeerimisel.
Rail Baltic ülesõidukohad on kavandatud mitmetasandilisena, mistõttu kavandatud ülesõitude juures
reageerimisajad oluliselt ei pikeneks, kohati on võimalik ka reageerimisaja lühenemine, kuna puudub
rongi läbilaskmise vajadus. Reageerimisaja võimalik lühenemine sõltub siiski konkreetselt
mitmetasandilise ristmiku täpsemast lahendusest. Kuna Rail Baltic trass ei võimalda raudteeületust
teistes kohtades, mõjutab see eeldatavalt reageerimisaega raudtee lähialasse jäävatel nendel
hajaasustusaladel, mis jäävad riiklikust komandost teisele poole kavandatavat raudteed (Kohilas,
Raplas ja Järvakandis). Eeldatavalt kasutatakse maakonna kaugematesse punktidesse sõitmisel kõige
kiiremaid teid (st riigimaanteid), millele on raudteeülesõidud ka kavandatud. Aladel, kus riikliku
päästekomando reageerimisaeg võib pikeneda, tuleks vajadusel kaaluda täiendava komando
rajamise vajalikkust.
Potentsiaalne tehnilise taristuga seotud konfliktkoht tuvastati KSH läbi viimisel seotuna perspektiivse
möödasõiduga Kohila alevikust põhjas. Antud asukohas on ette nähtud rohelise võrgustiku
säilitamine, perspektiivne raudteekoridor (koos rohevõrgustiku toimimiseks vajaliku ökoduktiga) ning
perspektiivne Kohila ümbersõit, samuti on piirkonnas ette nähtud võimalused tugimaantee nr 15
Tallinn-Rapla lõigu laiendamiseks. Maakonnaplaneeringu koostamise käigus korrigeeriti algset
planeeringulahendust viisil, mis väldiks võimalikus ulatuses konfliktkohti (Joonis 7).
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Joonis 7. Planeeringulahenduse kujunemine (väljavõtted seisuga 30.12.2016 ja 27.01.2017)
Uue raudteetrassi kasutuselevõtul on ebaselge olemasolevate raudteetrasside tulevik. Tõenäoline on
raudteeliikluse säilimine Tallinn-Viljandi marsruudil, kuid küsitav on senise raudteeliikluse jätkumine
senisel Tallinn-Pärnu marsruudil. Enim oleks selle katkemisest mõjutatud asulad, kus hetkel
paiknevad kohalikud peatused (eeskätt Keava, Lelle, Eidapere). Taoliste muudatuste aset leidmisel on
oluline tagada hea alternatiivne ühistranspordiühendus (bussiühendus) vähemalt Rapla ja
Järvakandiga.
Maakonnaplaneeringus on määratletud võimalikud perspektiivsed trassikoridorid Rapla, Kohila,
Kehtna ja Märjamaa ümbersõitudeks. Maakonnaplaneering ei sea otseseid maakasutuspiiranguid
nende trassikoridoride alal, vaid määrab uute teekoridoride põhimõttelise vajaduse ja näitab
indikatiivselt trasside asukohti. Teekoridoride täpsemad asukohad selguvad edasise planeerimise
käigus (vastavalt kas teemaplaneeringus, üldplaneeringus, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringus või
riigi eriplaneeringus). Trasside keskkonnamõjud tuleb seetõttu täpsemalt hinnata trassilõikude
planeerimisel või projekteerimisel, mille käigus pannakse paika teede iseloom ning täpsustatud
kulgemine.
Uute ümbersõitude rajamine tõstab eeldatavalt trasside läbilaskvust ning tõstab liiklemise ohutust,
suunates läbivaid liiklusvooge asulatest eemale. Uute trassikoridoride rajamise negatiivne aspekt on
transiitliikluse mööda suunamise võimalik negatiivne mõju kohalikule majandusele (kohalike
tanklate, kaupluste, söögikohtade jms võimalik saamata jäänud tulu).
Kergliiklusteede osas on koostatud Raplamaa maakonnaplaneeringu kergliiklusteede ja
jalgrattamarsruutide teemaplaneering, mis jääb kehtima kogu ulatuses. Maakonnaplaneeringuga
täiendati ja täpsustati kergliiklusteede lõike, kuid kergliiklusteede kavandamise põhimõtteid
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käesoleva planeeringuga ei muudetud. Maakonnaplaneeringu lahendus näeb kergliiklust olulise
liikumisviisina eelkõige toimepiirkondade lähivööndis ja ka siirdevööndis ja linnalise asustuse aladel.
Lisaks kehtestatud kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide teemaplaneeringus kavandatud teedele
on Käru kergliiklusteed pikendatud Järva maakonna piirini. Täiendus tuleneb Käru valla
perspektiivsest liitumisest Türi vallaga ning võimaldab tulevikus ühendada kergliiklustee
naabermaakonna võrgustikuga ja oma tõmbekeskuse rolli tugevdava Türiga. Teiseks on varem
planeeritud võrguga ühendatud kergliiklustee määratud ja Rapla perspektiivse raudteejaama juurde.
Mõlemad täiendused on KSH eksperdi hinnangul asjakohased. Kergliiklusteede rajamine on positiivse
mõjuga nii elanike liikuvusele kui tervisele (paranenud tervisespordi harrastamise võimalused).
Maakonnaplaneering teeb ka ettepaneku kruusateede viimiseks mustkatte alla, mis on parandab nii
inimeste liikumisvõimalusi (teede läbitavus ja ohutus, sõidule kuluva aja vähenemine) kui ka
teeäärsete elanike heaolu (eelkõige suvel lenduva tolmu vähenemise kaudu).
Maakonnas paiknev Kuusiku lennuväli on kantud maakonnaplaneeringusse koos arvestamist vajavate
tingimuste ja soovituslike tegevustega. Ette ei ole näha olulisi muutusi lennuvälja tegevuse iseloomus
(väikelennundus, lennu- ja langevarjusport) ega lennujaama territooriumi/lennuraja laiendamist,
millega kaasneks lennuvälja mõjude iseloomu muutus või oluline suurenemine.
Rapla maakonnaplaneeringuga antakse lisaks üldised suunised, mis on edaspidi maakonna
ühistranspordi korraldamise aluseks. Muuhulgas on sätestatud, et vajalike ühenduste ja peamiste
liikumissuundade planeerimine selgitatakse elanike vajaduste kaardistamise käigus, et ühistranspordi
arendamisel on eelistatud töö- ja kooliaegadega arvestavad kiired otseühendused keskuste vahel
ning et maakondlike bussiliinide graafikud on seotud kaugliinide ja raudteetranspordiliinidega.
Maakonnaplaneeringus on sätestatud üldised tingimused maantee- ja rööbastranspordi
arendamiseks, mis pööravad tähelepanu nii liiklusturvalisusele kui keskkonnakaitse küsimustele
teede planeerimise, projekteerimise ja rajamise etappides. Seatud tingimused võimaldavad
arvestada ka eespool välja toodud mõjuaspektide ja soovitustega.
Elanike heaolu ja tervis
Elanike heaolu on seotud kõigi käesolevas peatükis eelnevalt kirjeldatud aspektidega. Siinkohal on
välja toodud mõned täiendavad mõjud.
Teatava arendustegevuse piiranguna võib näha väärtuslike maastike ja rohelise võrgustiku määramist
maakonnaplaneeringus. Samas annab väärtuslike maastike ja rohekoridoride võrgustik piirkonnale
tunnetusliku lisaväärtuse, mida on võimalik ära kasutada elanike heaolu tõstmisel (elukoht kaunis
miljöös, puhkevõimalused looduslähedases keskkonnas jms) ja seeläbi kaudselt ka
majanduskeskkonnas (lisandväärtuse mõju kinnisvarahindadele, piirkonna positiivne maine jms).
Roheline võrgustik aitab luua inimestele meeldiva, tervisliku ja tasakaalustatud elukeskkonna.
Maastiku säilitamise ja kujundamise kaugemad mõjud on kokkuvõttes eeldatavalt positiivsed.
Tootmisettevõtete ja -hoonete rajamiseks on maakonnaplaneeringus seatud tingimused, mida on
käsitletud eespool. Muuhulgas on aga maakonnaplaneeringu kohaselt eelistatud võtta kasutusele
endiste majandite farmide ja tehnohoonete (remonditöökojad jms) alad. Taolised alad paiknevad
sageli endiste majandite keskuses ehk eluhoonete vahetus läheduses, mis võib kaasa tuua soovimatu
keskkonnamõju või vaidlused detailplaneeringute koostamise etapis. Seetõttu tuleks antud
soovitusse kindlasti läheneda objektipõhiselt ning teostada kohalikul tasemel täpsem analüüs –
millised tootmistegevuse liigid ja mahud on konkreetses asukohas aktsepteeritavad.
Üldplaneeringutes on võimalik selleks määratleda erinevad reserveeritud tootmismaade liigid,
välistades näiteks põllumajandusliku suurtootmise vms asulakeskustes või nende vahetul piiril.
Maakonnaplaneeringuga ei kavandata uusi suurõnnetusohuga ettevõtteid. Olemasolevad
suurõnnetusohuga ettevõtted on kajastatud maakonnaplaneeringu põhijoonisel. Seatud on
tingimused riskiallikatest tuleneva ohuga arvestamiseks üldplaneeringute koostamisel. Tähelepanu
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on
juhitud
riskianalüüsidele,
puhvertsoonide
vajadusele,
üleujutusaladele
jms.
Maakonnaplaneeringus kajastatakse riigikaitseliste ehitiste asukohad ja määratakse riigikaitseliste
ehitiste piiranguvööndite ulatus. Riigikaitseliste ehitiste piiranguvööndite ulatust täpsustatakse
üldplaneeringute koostamise raames Kaitseministeeriumiga. Uue üldplaneeringu kehtestamiseni
lähtutakse ehitussoovi korral ulatusest, mis on toodud maakonnaplaneeringu seletuskirjas.
Maavara kaevandamise puhul on maakonnaplaneeringus sätestatud, et eelistada tuleb maavara
kaevandamist eemal asustatud aladest ning sealjuures tuleb arvestada kaevandatud maavarade
transpordiga kaasnevate negatiivsete mõjude ja vastavate leevendusmeetmetega. Tingimus on
suunatud kvaliteetse elukeskkonna säilitamisele ja negatiivsete mõjude vältimisele.
Transpordikoormusega seotud leevendusmeetmete näitena saab siinkohal välja tuua kruuskattega
juurdepääsuteede mustkatte alla viimist. Kaevandamise mõjude asjakohased leevendusmeetmed
selgitatakse reeglina välja objekti keskkonnamõju hindamise ja/või kaevandamisloa taotluse
menetluse käigus.
Maakonnaplaneeringu põhimõtted on KSH eksperdi hinnangul piisavad inimeste heaolu ja tervise
kaitseks maakonnaplaneeringu tasemel.

9.2 Mõju välisõhule
Välisõhu kvaliteedi ja müra seirejaamad maakonnas KSH eksperdile teadaoleva info põhjal puuduvad.
Maakonnas paiknevates asulates ja teelõikudes ei ole koostatud ka välisõhu strateegilisi mürakaarte.
Eeldada saab, et välisõhu kvaliteeti mõjutavad eelkõige transporditrassid ning tööstusalade ja
tiheasustusalade paiknemine. Sellest tulenevalt saab välisõhu seisundile avalduva mõju osas (nii
saasteainete emissioonid kui müra teke) esile tõsta Kohila-Rapla-Kehtna arengutelge, kus toimub
asustuse ja ettevõtluse eelisarendamine ning mida läbivad olulised transporditrassid (nii
olemasolevad kui perspektiivsed).
Maakonnaplaneeringus on tähelepanu pööratud asustuse koondamisele, teenuste kättesaadavusele
lähimas keskuses, kergliiklusteede võrgustikule ja ühistranspordivõrgustiku toimimisele. Kõik need
põhimõtted on suunatud autotranspordi vajaduse vähendamisele, millega kaasneb kaudne positiivne
mõju välisõhu seisundile. Positiivse mõjuga on ka teede mustkatte alla viimine, mis samuti vähendab
tolmu lendumist ja müra.
Samas tähendab asustuse koondamine ja tihendamine ning selgete arengukoridoride määramine
saasteallikate koondumist ja kumulatiivse mõju teket nii välisõhu saasteainete heite kui müra osas.
Üldplaneeringute tasemel tuleb seega selgelt eristada tootmisalad ja elamualad ning vältida tundlike
objektide planeerimist ebasoodsatesse piirkondadesse.
Oluliste suuremate arenduste kavandamisel tuleb teostada vastavale konkreetsele objektile
keskkonnamõju eelhindamine ning vajadusel sellest tulenev täiemahuline hindamine, et vältida
seatud piirnormide ületamist ja leida sobivad leevendavad meetmed.
Maakonnaplaneeringus on tähelepanu pööratud võimalike konfliktialade vältimisele
elamupiirkondade ja olulise mõjuga tootmis- ja kaevandamisalade vahel (puhveralad jms).
KSH eksperdi ettepanekul lisati planeeringulahendusse tingimused konfliktialade vältimiseks
olemasolevate ja perspektiivsete liikluskoridoridega. Perspektiivsetelt rajatavate või laiendavate
maantee- ja raudteetrasside ääres tuleks vältida uute elamumaade reserveerimist tulenevalt liikluse
negatiivsetest mõjudest (müra, tolm, heitgaasid). Trassikoridoridega piirnevalt on eelistatud
ettevõtlus- ja tootmismaad. Uute elamupiirkondade rajamisel olemasolevate või planeeritud
maanteetrasside äärde tuleb arvestada perspektiivse leevendavate meetmete rakendamise
vajadusega.
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Maakonnaplaneeringu tingimuste rakendamisel on soovitav üld- või detailplaneerimise etapis
hinnata liiklusmüra taset. Hinnangu tulemusi tuleks arvestada müratundlike hoonete maastikku
paigutamisel, et saavutada võimalikult soodne elukeskkond.
Rapla, Kohila, Kehtna ja Märjamaa ümbersõitude planeerimine võimaldab osa transiitliikluse
negatiivsest mõjust viia väljapoole tiheasustusalasid, kus potentsiaalsete vastuvõtjate arv on
väiksem.
Ettevaatusprintsiibist, maakonnaplaneeringus toodud tingimustest ja eelpool toodud
rakendamissoovitustest lähtuva planeerimise korral ei too maakonnaplaneeringu ellu viimine
eeldatavalt kaasa olulist negatiivset keskkonnamõju.

9.3 Mõju pinnasele
Mõju pinnasele tuleneb eelkõige asustuse suunamisest, taristuobjektidest, tööstus- ja logistikaalade
planeerimisest, aga ka nt maardlate kasutamisest ning säilitamist väärivate looduslike alade ja
väärtuslike põllumajandusmaade määratlemisest.
Maakonnaplaneeringu lahendus panustab olemasolevate asulate tihendamisele ja väldib uute alade
ulatuslikku kasutusele võttu elamu- ja ettevõtlusaladena ehk pinnase hõivamist hajaasustuses. See
lähenemine minimeerib pinnasele avalduvat negatiivset mõju. Maakonnas puudub ka põhimõtteline
vajadus uute maakonna tähtsusega jäätmeladestusalade või muude potentsiaalselt olulise mõjuga
objektide kavandamiseks.
Tehnilise taristu ja linnalise asustuse alade määramisel on üldjuhul välditud väärtuslike
põllumajandusmaade
hõivamist.
Väärtuslikud
põllumajandusmaad
on
määratletud
Maaeluministeeriumi poolt tehtud tööga „Väärtusliku põllumajandusmaa kaardikihi loomine“ ning
kantud üle maakonnplaneeringu kaardile.
Maakonnaplaneeringusse ei ole kantud põllumajandusmaid, mis on väiksemad kui 1 ha või mis
paiknevad olemasolevates tiheasustusega asulate keskustes. Kuna taolistel maadel ei ole jätkusuutlik
maaharimine kuigi realistlik (väikse põllumajandusmaa harimise keerukus ja kulukus, elanike
vastuseis elamulähedaste põldude väetamisega kaasnevale võimalikule lõhnahäiringule), võib alade
määramisel tehtud kitsendust lugeda asjakohaseks.
Üldplaneeringutes on võimalik täpsustada väärtuslike põllumajandusmaade piire ja kasutustingimusi.
Oluline on, et läbi üldplaneeringute ei toimuks olulist ja põhjendamatut maa-alade ulatuse
vähenemist.
Maakonnaplaneering sätestab üldised põhimõtted väärtuslike põllumajandusmaade säilitamiseks,
millest olulisemad on nende hoidmine kasutuses põllumajandusmaana või avatud maastikuna,
hoides seejuures toimivana ka neile rajatud maaparandussüsteemid. Väärtuslike põllumaade
määratlemisel ja kaitsel on positiivne mõju nii pinnasele (väldib väärtuslikumate alade
hõivamist/täisehitamist) ja maastikule (traditsioonilise maastikupildi ja avatud vaadete säilimine) kui
bioloogilisele mitmekesisusele (põllumajandusmaastik toetab rohelist võrgustikku).
Sarnane positiivne mõju pinnasele on rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike kaitsel.
Kokkuvõttes on maakonnaplaneeringul pigem positiivne mõju pinnase kaitsele.

9.4 Mõju maavaradele
Raplamaa maavaradeks on turvas, lubjakivi, dolokivi, kruus, savi, liiv ja järvemuda. Maavarade bilanss
on toodud ptk 7.4.
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Maakonnaplaneeringuga ei määrata maardlate kasutuselevõtu prioriteete. Valdkonda mõjutavad
eelkõige riiklikud valdkondlikud arengukavad/strateegiad, nagu nt maapõuepoliitika põhialused
aastani 2050 ja ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011-2020.
Maakonnaplaneering ei näe ette lahendusi, mis ohustaksid maavarade kasutatavust. Arvestatud on,
et arvelevõetud maavaravarud peavad säilima kasutamis- ja kaevandamisväärsena. Teataval määral
piiravaks on maardlate paiknemine rohelise võrgustiku aladel ja väärtuslikel põllumajandusmaadel.
Kaevandamine rohelise võrgustike aladel on võimalik, kui rakendada leevendusmeetmeid ja tagada
ammendatud kaevandusalade sobiv korrastamine. Väärtuslikel põllumajandusmaadel kaevandamisel
on pinnase koorimine üldjuhul vältimatu ning kaevandamisele eelnenud olukorra taastamine pole
seetõttu eeldatavalt võimalik.
Maakonnaplaneeringu alusel ei ole kavandatud tegevusi, mis oleksid esiletõstmist väärivalt
ressursimahukad. Olulisemad maavarade kasutamist vajavad objektid on perspektiivsed Rail Baltic
raudteetrass ning Via Baltica ja R15 maanteetrassid. Vastavad arendused ei tulene
maakonnaplaneeringu protsessist ning seotud mõjud, s.h mõju maavaradele, peavad olema
käsitletud objektipõhiste mõju hindamistega.
Objektide koosmõjus võib eeldada kohalike liiva- ja kruusavarude ammendumist. Ehitusmaavarade
kasutamise riiklikus arengukavas26 aastani 2020 on lisaks varustusprobleemidele Harju maakonnas
välja toodud ehitusmaavarade puudujääk ka Raplamaal. Seejuures ei ole riiklikus arengukavas
arvestatud kõigi maakonnaplaneeringus kajastuvate objektidega. Seega ei saa nende objektide
rajamisel toetuda (ainult) kohalikele maavaradele.
Planeeringuga määratakse maardlate ja maavaravaru kaevandamisest mõjutatud alade
kasutustingimused, mis on suunatud kaevandamisest tulenevate keskkonnamõjude leevendamisele.
Kaevandamisega rikutud maa korrastamise suund määratakse täpsemalt maavara kaevandamise loas
ja korrastamine toimub vastavalt Keskkonnaameti poolt antud korrastamise tingimustele.

9.5 Mõju pinna-ja põhjaveele
Maakonnaplaneering näeb ette, et peamised asustuse ja ettevõtluse koondumis- ja laienemisalad on
olemasolevad keskused. Antud lähenemine loob eeldused ühtsete vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
välja ehitamiseks, s.h kontrollitavaks reovee käitluseks. Maakonnaplaneering sätestab tingimused
põhjavee kaitseks, kus peamiseks meetmeks ongi ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni välja ehitamine
kohustuslikult reoveekogumisaladel ning eelistatult nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega aladel.
Maakonnaplaneeringus toodud soovitus on ka põllumaa kasutuskoormuse vähendamine nõrgalt
kaitstud põhjaveega aladel. Kasutuskoormuse vähendamise võttena saaks kasutada näiteks
nitraaditundlikul alal (mis Rapla maakonda ei ulatu) kehtivate väetamisnormide ja
karjatamiskoormuste üle võtmist. Tegu on siiski meetmega, mida maakonna- ja üldplaneeringute
kaudu otse rakendada/kontrolliga pigem ei saa. Seega on teema maakonnaplaneeringus välja
toomisel eelkõige probleemi teadvustamise ja tähelepanu juhtimise roll. Arvestama peab ka, et
kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alad kattuvad suuresti väärtuslike põllumaadega, mille
põllumajanduslikus kasutuses hoidmine on eelistatud.
Planeeringulahenduse järgimisel avaldub kõige suurem koormus eeldatavalt Keila jõele. Seda nii läbi
reostuskoormuse tõusu (eelistatud arenguala) kui taristuobjektide rajamisega kaasnevate võimalike
hüdromorfoloogiliste muutuste (kalda maakasutus, sildade rajamise mõju). Viimase osas saab lisaks
välja tuua ka Vigala ja Velise jõed.
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Veekogude kaitse on reguleeritud läbi veeseaduse ja selle rakendusaktide. Vajalik on
veekaitsenõuete range rakendamine ja järelevalve tegevuste ellu viimisel. Muuhulgas on oluline
järelevalve ehituskeeluvööndist kinni pidamise üle. Üldplaneeringute ja detailplaneeringute kaudu on
võimalik teha ettepanekud ehituskeeluvööndite vähendamiseks ning maakonnaplaneeringuga
vastavat otsustusõigust piirata ei ole kohane. Küll aga peab üldplaneeringute koostamisel silmas
pidama, et ehituskeeluvööndi vähendamine on erand, mille ettepanek peab olema väga tugevalt
põhjendatud ning mille mõju n.ö tagasi pöörata on enamasti keeruline või võimatu. Üks erand toob
sageli kaasa järgmise, tekitades kumuleeruva mõju. Eriti oluline on vältida ehitustegevust
jõeluhtadel. Selle tagamiseks sätestab maakonnaplaneering, et maalises piirkonnas tuleb vältida
ehitustegevust liigniisketel aladel ja üleujutusaladel.
Maakonnaplaneeringuga on määratud ka veealade kasutamistingimused. Kasutustingimuste
määramisel on lähtutud veekogude (loodusliku) seisundi kaitsmise ja neile avalduva koormuse
suunamise vajadusest. Samuti on viidatud Lääne-Eesti veemajanduskavaga arvestamise vajadusele
planeeringute koostamisel ja arenduste kavandamisel.
KSH eksperdi ettepanekul määrati planeerimislahenduses rohevõrgustikuga lähestikku asuvad
looduslike vooluveekogude kaldad, kus rohelise võrgustiku ja veekogu ehituskeeluvööndi vahel
esineb looduslähedane maakasutus, rohevõrgustiku osaks. Looduslike või looduslähedaste kallaste
säilitamine võimaldab kaitsta vee-elustikku, säilitada/parandada veekogude hüdromorfoloogilist
seisundit, vähendada kaldaerosiooni ning takistada reostuse jõudmist veekogusse.
Põhjaveevaru osas Rapla maakonnas probleeme tuvastatud ei ole. Maakonnaplaneering ei näe ka
ette olulist põhjaveevõtu suurenemist.
Ametlikud avalikud supluskohad maakonnas puuduvad ning planeeringu koostamisel ei tuvastatud
perspektiivselt rajatavaid supluskohti. Puuduvad head (looduslikud) eeldused avalike supluskohtade
kavandamiseks.

9.6 Mõju bioloogilisele mitmekesisusele, populatsioonidele, taimedele ning
loomadele
Maakonnaplaneeringus sätestatud planeerimise põhimõtted, mis on suunatud (tihe)asustuse
arengule eelkõige olemasolevates keskustes ning tootmistegevuse eelisarendamisele
transpordikoridorides ja väljakujunenud arengukeskustes, võimaldavad vältida n.ö raiskavat
maakasutust ning säilitada looduslikke alasid. Planeeringulahendus ei näe ette kasvavat koormust
taimestikule, loomastikule ja populatsioonidele.
Maakonnaplaneeringusse on kantud planeeritavad uued tee- ja raudteekoridorid, mis mõjutavad
looduskeskkonda nii läbi maa hõivamise ja looduslike alade osakaalu vähendamise kui maastiku
killustamise ja rändetõkete tekitamise. Muud ulatuslikku uue tehnilise taristu rajamist, millega
kaasneks maa hõivamine, maakonnaplaneeringuga määratud ei ole.
Maardlate kasutuselevõtu tuleb maakonnaplaneeringu kohaselt vältida võimalusel alasid, mis asuvad
väärtuslikel maastikel, rohelise võrgustiku aladel ja väärtuslikel põllumajandusmaadel. Juhul, kui
nimetatud aladel on kaevandamine majanduslikult otstarbekas, tuleb eelnevalt kaaluda
kaevandamise mõju maastikukomponentidele, rakendada leevendusmeetmeid ning korrastada ala
peale varude ammendumist.
Kaevandamisega rikutud maa korrastamise suund määratakse täpsemalt maavara kaevandamise loas
ja korrastamine toimub vastavalt Keskkonnaameti poolt antud korrastamise tingimustele.
Ammendatud alade metsastamisel tuleb kaaluda, milline kooslus on jätkusuutlik ning võimaldab
tulevikus sidusust piirnevate rohelise võrgustiku komponentidega.
Roheline võrgustik
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Väga oluline roll on maakonnaplaneeringul rohelise võrgustiku määratlemisel. Rohelise võrgustiku
detailsemad kasutustingimused kehtestatakse üldplaneeringutega, kuid maakonnaplaneeringu roll
on käsitleda rohelist võrgustikku regionaalsel tasemel ning jälgida selle terviklikkust ning vallapiiride
ülest sidusust, nagu ka sidustust naabermaakondadega.
Roheline võrgustik on määratud maakonna teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“
ning
peale
seda
täpsustatud
üldplaneeringutes.
Praeguse
maakonnaplaneeringu koostamisel on võetud aluseks nii eelnev teemaplaneering kui
üldplaneeringud ning, analüüsides rohelise võrgustiku sidusust ja toimivust, on korrigeeritud rohelise
võrgustiku piire ja kasutustingimusi.
Maakonnaplaneeringu rohelise võrgustiku kasutustingimustes on muuhulgas sätestatud, et
looduslike alade osatähtsus tugialadel ei tohi langeda alla 90% pindalast ja koridorides alla 70%
koridori keskmistest läbimõõdust. Vajadusel tuleb rakendada kompenseerivaid meetmeid.
Rohelise võrgustiku eesmärgipäraseks säilimiseks tuleb maakonnaplaneeringu tingimuste
rakendamisel kindlasti jälgida ka maakasutuse struktuuri ning vältida võrgustiku killustamist (nt
koridori säilimine mitme kitsa ribana). Seega tuleb mõju hindamisel ja tegevuste rohelisse
võrgustikku lubamisel lähtuda konkreetsest rohelise võrgustiku elemendist. Üldjuhul peaks n.ö vaba
koridori laius olema vähemalt 400 - 500 m, mistõttu vastav tingimus on integreeritud ka planeeringu
tingimustesse. Rohelise võrgustiku aladel peab vältima ulatuslikku maade tarastamist, seda eriti risti
rohekoridoriga.
KSH tulemusena arvati rohevõrgustikuga lähestikku asuvad looduslike vooluveekogude kaldad, kus
rohelise võrgustiku ja veekogu ehituskeeluvööndi vahel esineb looduslähedane maakasutus,
rohevõrgustiku osaks. Jõgesid saab pidada oluliseks liikumiskoridoriks nii kahepaiksetele kui
vooluvetega seotud imetajatele ja lindudele.
Maakonnaplaneeringus toodud kasutustingimustest ja eeltoodud põhimõtetest kinni pidamisel on
eeldatavalt tagatud rohelise võrgustiku säilimine ja eesmärgipärane toimimine väljaspool
teadaolevaid konfliktalasid.
Rohelisele võrgustikule eeldatavalt suurimat mõju avaldavad maakonnaplaneeringusse kantud
objektid on perspektiivsed Rail Baltic trassikoridor ja Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) maantee
laiendamine, aga ka Tallinn-Rapla maanteelõigu perspektiivne laiendamine. Tegu on objektidega,
mille planeeringulahendus on välja töötatud eraldiseisvalt ning maakonnaplaneeringusse üle võetud.
Niisamuti on eraldiseisvalt, vastavate teemaplaneeringute KSH raames, hinnatud trassikoridoride
mõjud ning välja töötatud sobivad leevendusmeetmed (materjalid on leitavad:
http://www.railbaltic.info/et/materjalid/keskkonnamoju-strateegiline-hindamine-ksh
ja
http://rapla.maavalitsus.ee/et/tallinn-parnu-ikla-via-baltica-i-klassi-maantee). Käesolev KSH ei korda
nimetatud hindamisi.
Mõlemad maakonda läbivad trassikoridorid lõikavad läbi mitmed Rapla maakonna ida-lääne
suunalised rohelise võrgustiku koridorid. Avalduvat negatiivset koosmõju suurendab objektide
paralleelne kulgemine. Rail Baltic raudteetrassi kavandamisel on negatiivsete mõjude
leevendamiseks maakonda planeeritud erinevaid leevendavaid meetmeid, s.h nt ökoduktide
rajamised. Via Baltica teemaplaneering ja selle KSH aruanne näevad ette, et konfliktkohtades on
vajalik läbi viia detailsemad analüüsid leevendavate meetmete määratlemiseks tee projekti ja selle
KMH raames.
Ökoduktide või muude leevendavate meetmete kavandamisel tuleb arvestada meetmete tervikliku
mõjuga (kaasnevate mõjudega) laiemalt, kui ainult trassikoridoris. Jälgida tuleb, et meetmete
planeerimine ühes asukohas ei tooks kaasa olukorra halvenemist piirneval alal, nt ökodukti
planeerimisega raudteele konflikti võimendamine paralleelselt kulgeval maanteel. Vajadusel tuleb
rakendada täiendavaid meetmeid, et võimaldada loomade läbipääsu või leevendada avariiohtu ka
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läheduses paiknevate/kavandatud taristuobjekte (nt piirkiiruse
maanteelõigus, ökodukti rajamine ka maanteele vms) puhul.

vähendamine

külgnevas

KSH raames tehti ettepanek sidususe parandamiseks planeeritava Rail Baltic trassi
keskkonnameetmete ja maakondliku rohelise võrgustiku vahel, laiendades Kehtna vallas planeeritud
ökodukti piirkonnas rohekoridori (Joonis 8). Piirkonnas on säilinud suhteliselt ühtne metsamassiiv,
mida rikastavad ka niidu- ja sooelupaigad ning metsa säilimine on vajalik ökodukti perspektiivseks
toimima hakkamiseks.

Joonis 8. Väljavõte tehnilise taristu kaardist (planeeringulahendus seisuga 30.12.2016)
Kohila alevikust põhjas on maakonnaplaneeringusse perspektiivne Kohila ümbersõit, mis kulgeb
määratud rohekoridori lõunaservas (ptk 9.1, Joonis 7). Kuna planeeritud ümbersõit kulgeb piki
rohekoridori,
on
objekti
täpsemal
planeerimisel
ja
projekteerimisel
vajalik
kompensatsioonimeetmete välja töötamine.
Märjamaa perspektiivse linnalise asustuse ala puhul tuleks piiride täpsustamisel võimalusel vältida
säilinud metsa-alade (s.h rohekoridor indikatiivse ala lõunaosas) ja väärtuslike põllumaade arvamist
linnalise ala sisse.
Kaitstavad loodusobjektid ja kaitstavad liigid
Maakonnaplaneeringuga ei tehta ettepanekuid uute alade kaitse alla võtmiseks.
Kaitsealadel, püsielupaikades ja kaitstava looduse üksikobjektide puhul lähtub kaitsekord koostatud
kaitse-eeskirjast ning looduskaitseseadusest tulenevatest tingimustest ja piirangutest. Hoiualade,
püsielupaikade ja kaitsealuste liikide leiukohtade kaitse lähtub looduskaitseseaduses sätestatud
tingimustest ja piirangutest. Nendele lisaks sätestab maakonnaplaneering üldised põhimõtted
kaitsealuste objektidega arvestamiseks üldplaneeringute koostamisel. Maakonnaplaneeringust
lähtuvalt ei ole ette näha olulist keskkonnamõju kaitstavatele objektidele ja liikidele.
Maakonnaplaneeringu loodus- ja kultuuriväärtuste kaardile ei ole kantud projekteeritavaid
loodusobjekte, mis on planeeringu koostamisel alles menetluses (kavandamisel). Planeerimisel on
mitmete olemasolevate kaitstavate alade piiride ja/või kaitsekorra täpsustamine ning lisaks Rogenesi
hoiuala moodustamine maakonna lõunaosas ja täiendavate kanakulli püsielupaikade moodustamine
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maakonna loode- ja edelaosas27. Projekteeritavad alad ei kattu ega piirne maakonnaplaneeringu
kohaste planeeritavate arengualade või infrastruktuuriobjektidega. Rogenesi hoiuala maakonda jääv
osa on planeeringukaardil tervikuna arvatud osaks roheliseks võrgustikuks. Maakonnaplaneeringust
ei tulene seega takistusi objektide kaitsekorra kehtestamiseks.
Maakonnaplaneeringu KSH osana on läbi viidud Natura-eelhindamine. Vastavad tulemused on
esitatud ptk 10.

9.7 Mõju kultuuripärandile ja maastikele
Maakonnaplaneering pöörab tähelepanu nii kultuurimälestustele, pärandkultuuriobjektidele kui
kultuuriteenustega seotud taristule. Määratletud on põhimõtted kultuurpärandiga arvestamiseks
üldplaneeringute koostamisel.
Põhimõtete hulgas on muuhulgas maa-alade, kuhu on kontsentreerunud väärtuslikud kultuuripärandi
objektid ja/või säilinud ajalooline maakasutus ja asustusmuster, määramine vajadusel
miljööväärtuslikeks aladeks koos asjakohaste kaitse- ja kasutustingimuste seadmisega ning XX sajandi
arhitektuuri-, militaar- ja maaehituspärandi- ja olulisemate pärandkultuuriobjektide kohaliku tasandi
kaitse alla võtmise kaalumine. Väärtuslikel maastikel puhkealade kavandamisel tuleb lähtuda ka
väärtuslike maastike säilimiseks seatud tingimustest. Metsamaal on seatud tingimuseks, et kui
kavandatakse raadamist või maastiku väärtusi oluliselt ohustada võivaid tegevusi, tuleb tagada
pärandkultuuriobjektide säilimine.
Ära on märgitud Kumma ja Kalbu külade omanäolisele asustusstruktuur kui viide potentsiaalselt
miljööväärtuslikele aladele.
Kultuuriteenuste osutamisega seotud taristu arendamist maakonnaplaneeringuga otseselt ei
suunata. Kultuuriasutuste soovitav paiknemine on välja toodud keskuste hierarhia juures. Kohaliku
identiteedi ja kultuurielu hoidmine sõltub aga kohalike kogukondade initsiatiivist ja huvist ning
omavalitsuste ja regionaalsete asutuste toetusest sellele.
Maakonnaplaneeringu mõju sõltub selle rakendamisest üldplaneeringu tasemel. Seatud tingimused
on antud planeerimistasandil KSH eksperdi hinnangul piisavad.
Väärtuslikud maastikud
Maakonnaplaneeringu tähtsaim roll kultuuripärandi ja maastike kaitsmisel tuleneb väärtuslike
maastike määratlemisest. Väärtuslike maastike määratlemise peamiseks eesmärgiks on
kultuuripärandi hoidmine, traditsioonilise asustus- ja maakasutusmustri ning põllumajandusmaastiku
avatuse säilimine.
Väärtuslike maastikena käsitletakse maakonnaplaneeringus kaunite vaadetega maastikke, tee- ja
veelõike, millel on looduslik- ja puhkeväärtus ning sellega seonduv turismipotentsiaal. Käsitlemist
leiavad ka kultuurilis-ajaloolise väärtusega maastikud, sh säilinud mõisamaastikud ning samuti
nõukogudeaegsed suurmajandite põllumajandusmaastikud, millel on nii identiteediväärtus kui ka
esteetiline väärtus.
Maakonna väärtuslikud maastikud on algselt määratud 2003. aastal kehtestatud Rapla maakonna
teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“, mis on
maakonnaplaneeringus koostöös kohalike omavalitsuste esindajatega üle vaadatud ja uuendatud.
Olulised toimunud muudatused on:


27

Väärtusliku maastiku piiri ulatuslik laiendamine Paluküla ja Keava ümbruses (ühtse piirkonna
moodustamine Keava-Kõnnumaa ja Paluküla-Kädva väärtuslike maastike baasil)
Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS)
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Väärtuslik maastiku piiri laiendamine Paluküla ja Keava ümbruses loob eeldused sealse
mitmekesise maastiku säilimiseks. Kuna suur osa moodustuvast väärtuslikust maastikust on
käesoleval ajal arvatud Natura alade võrgustikku, ei too piirkonna täiendav väärtustamine kaasa
senisest märkimisväärselt suuremaid piiranguid.


Järvakandi ümbruse metsade välja arvamine väärtuslike maastike hulgast.
Muudatus lähtub kohaliku omavalitsuse spetsialistide ettepanekust. Väärtuslike maastike
vähendamine Järvakandis ei too eeldatavalt kaasa olulist negatiivset keskkonnamõju. Piirkonnal
puudub oluliselt eristuv maastikuline iseloom. Väärtuslikum osa piirkonnast on arvatud Natura
linnuala ja püsielupaiga koosseisu, mis tagab vajaliku kaitse. Väljaspool seda ei ole maastikus
tavapärasest suuremat pärandkultuuriobjektide, vääriselupaikade vm väärtuste koondumist.
Välja ei saa tuua ka tavapärasest kõrgemat puhkeväärtust.



Pahkla-Seli väärtusliku maastiku moodustamine.
Muudatusega lisatakse väärtuslike maastike hulka Seli-Angerja jääaegsete servamoodustiste
(Seli-Angerja oosi) ja osaliselt Atla jõe sängi piirkond. Tegu on looduslikult kauni piirkonnaga, kus
nähakse olulist puhkepotentsiaali. Kuna lisanduv territoorium on suures osas arvatud
looduskaitsealasse, ei too piirkonna täiendav väärtustamine kaasa senisest märkimisväärselt
suuremaid piiranguid.



Mitmete varem määratud väärtuslike maastike ulatuse vähendamine või suurendamine.

2003. aastal kehtestatud Raplamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus ”Asutust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused” käsitleti ka Raplamaa väärtuslike maastike
reservalasid (teatava potentsiaaliga alasid, mis käesoleval ajal mingi takistava teguri tõttu siiski
väärtuslikuks maastikuks ei klassifitseeru). Vahepealsel perioodil ei ole astutud otseseid samme
reservalade seisundi parandamiseks või väärtuse esile tõstmiseks. Maakonnaplaneeringus on
reservalade staatus jäetud seetõttu muutmata.
Kokku on uue maakonnaplaneeringuga Raplamaal määratud 37 väärtuslikku maastikku. 6
väärtuslikule maastikule on seejuures hinnatud potentsiaalne riiklik tähtsus.
Planeeringu kaartidel esitatud väärtuslike maastike piirjooned on enamasti sümboolse tähendusega
ning alade piirid ja nende alade kasutustingimused on jäetud täpsustamiseks üldplaneeringute
koostamise käigus. Samas on väärtuslike alade piiride vähendamisel/suurendamisel lähtutud juba
kohalike omavalitsuste seisukohtadest.
Maakonnaplaneering seab üldised väärtuslike maastike säilimiseks ja väärtuste suurendamiseks
vajalikud kasutustingimused. Neist otsese mõjuga kultuurmaastike säilitamisele on uute objektide
planeerimisele/ehitamisele
seatavad
nõuded
(piirkonna
iseloomuga
arvestamine).
Maakonnaplaneering sätestab ka juhud, kus väärtuslikel maastikel ja rohelises võrgustikus tuleb
kaaluda detailplaneeringu koostamise kohustuse määramist. Väärtuslikel maastikel tuleb
detailplaneeringu kohustuse juhtude kaalumisel võtta arvesse iga konkreetse maastiku puhul
väärtustatud maastikukomponentide säilimist.
Mitmed seatud kasutustingimused sõltuvad aga üldistest piirkondlikest arengutest, nt
põllumajandusmaade kasutuses hoidmine, ajaloolise maakasutuse säilitamine, puiskarjamaade
taastamine. Läbi planeeringute on võimalik luua eeldused nende tingimuste täitmiseks (nt
ehituskeeld), kuid läbi planeeringute ei ole võimalik kindlustada põllumajandustegevuse jätkumist
vms. Taoliste tingimuste seadmisel on seega vaid kaudne roll – väärtustav ja eeldusi loov, kuid mitte
otsene mõju. Maakonnaplaneeringus ette nähtud maastikuhoolduskavade (s.h tegevuskavade)
koostamine võimaldaks liikuda eelduste loomisest kaugemale.
Maakonnaplaneeringus on kirjeldatud iga ala peamised väärtused, kuid puuduvad konkreetse ala
põhised soovitused nende väärtustamiseks ja hoidmiseks, mis on kohalike omavalitsuste suunata.
Väärtuslike maastike tõhusaks kaitseks on seetõttu vajalik üldplaneeringute ajakohastamine lähemas
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ajaperspektiivis. Maakonnaplaneeringus toodud üldised kasutustingimused tuleks üldplaneeringutes
täpsustada alapõhiselt. Üldplaneeringutes on tuleks igale alale määrata tingimused ja soovitused ala
maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas. Nende põhimõtete määratlemine aitab maakasutust
suunata juhul (või seni), kui alale maastikuhoolduskava ei koostata.
Väärtuslike maastike piiride täpsustamisel peab jälgima maakonnaplaneeringu seletuskirjas
kirjeldatud väärtuste levikut, samuti kõlvikute piire kui ka kohalike elanike väljakujunenud tunnetust.

9.8 Mõju kliimamuutusele
Maakonnaplaneeringu mõju kliimamuutustele on eeldatavalt väheoluline ja avaldub eeskätt läbi
transpordivoogude suunamise. Maakonnaplaneeringul puudub otsene mõju taastuvenergeetika
kasutamise kasvuks maakonnas ning läbi selle valdkonna mõju kliimamuutustele välja tuua ei saa.
Maakonnaplaneeringus on tähelepanu pööratud asustuse koondamisele, teenuste kättesaadavusele
lähimas keskuses, kergliiklusteede võrgustikule ja ühistranspordivõrgustiku toimimisele. Kõik need
põhimõtted on suunatud autotranspordi vajaduse suunamisele ja seega kaudselt kasvuhoonegaaside
heite vähendamisele. Kasvuhoone gaaside heide on peamine survetegur, mis on seotud
inimtegevuse mõjuga kliimamuutustele.
Samas soodustavad paranenud transpordiühendused töö ja õppimisega seotud pendelrände kasvu,
millel vastupidine mõju. Kasvava liikuvuse mõju tasakaalustavad eeldatavalt maakonnaplaneeringust
sõltumatud arengud, eeskätt tehnoloogia areng (järjest keskkonnasäästlikumate sõidukite kasutusele
võtt).

9.9 Mõjude omavahelised seosed
Maakonnaplaneering annab suunised piirkonna arengule, mistõttu maakonnaplaneeringu mõjud on
oma olemuselt pikaajalised ja suures osas kaudsed. Mõjude omavahelised seosed on asjakohasusel
välja toodud eelnevates peatükkides. Neist olulisemateks võib lugeda alljärgnevaid.
Tähelepanu nõudev negatiivsete koosmõjude allikas on arengualade planeerimine, mis toob kaasa
välisõhu saasteainete heite, müraemissioonide, veetarbe jm keskkonnakasutuse vormide
koondumise ühte piirkonda. Seejuures peab lisaks paiksetele saasteallikatele arvestama ka
transpordist tulenevate heidete mõjuga. Nii elanike heaolu ja tervist kui ka looduskeskkonda silmas
pidades on tegu mõjude kumuleerumisega.
Samas on tegu koosmõjuga, mis on tasakaalustatud positiivsete mõjudega. Asustuse, teenuste ja
töökohtade võrgustiku läbimõeldud, sidustatud planeerimisel on oluline sünergiline koosmõju
majanduskeskkonnale ja elanike heaolule. Looduskeskkonna kaitse seisukohast võimaldab taoline
koondav planeerimine vältida raiskavat maakasutust ja uute seni looduslikult arenenud alade
hõivamist, tuues seega kaasa positiivsed keskkonnamõjud.
Tähelepanu nõudvate koosmõju allikatena on hindamisel välja toodud ka maakonda läbivad
maantee- ja raudteetrassid, millel on negatiivne mõju rohelise võrgustiku sidususele. Samas on
objektidel eeldatavalt positiivne koosmõju piirkonna arengu edendamisele ja ühtlustamisele. Tegu on
riiklikul tasemel oluliste objektidega, mille mõju ulatub väljapoole maakonna piire – nii
naabermaakondadesse kui kaugemale.
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10 NATURA EELHINDAMINE
KSH menetluse osana tuleb läbi viia ka Natura-hindamine. Natura-hindamise esimeseks etapiks on
eelhindamine. Natura-eelhindamise eesmärgiks on välja selgitada, kas kavandatava tegevusega võib
kaasneda negatiivne mõju Natura alale ning asjakohase hindamise vajadus. Eelhindamise tulemusena
saab seega otsustada, kas järgmistel planeerimistasanditel on vaja läbi viia asjakohane hindamine.
Hindamine on viidud läbi vastavalt juhendmaterjalidele „Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõige 3 ja 4
rakendamiseks Eestis“28, „Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine“29,
„Natura-eelhindamise juhis“30.
Informatsioon kavandatava tegevuse kohta
Planeeringu sisu ja peamiste eesmärkide iseloomustus on esitatud käesoleva aruande ptk 2.
Natura alade lühikirjeldus
Rahvusvahelise Natura 2000 võrgustiku aladest ulatuvad tervikuna või osaliselt Rapla maakonda 44
loodusala ja 5 linnuala. Alade ülevaade ja nende kaitse-eesmärgid on esitatud tabelina (Tabel 4).
Kavandatava tegevuse seotus kaitsekorraldusega
Raplamaa maakonnaplaneering ei ole Natura alade kaitsekorraldusega otseselt seotud ega selleks
vajalik. Maakonnaplaneeringuga ei tehta ettepanekut kaitsealade kaitserežiimi algatamiseks,
muutmiseks ega lõpetamiseks.
Sellegipoolest panustab planeering, kujundades võimaluste piires säästlikku ja looduskeskkonda
arvestavat maakasutust, osaliselt alade kaitse-eesmärkide saavutamisse. Planeeringulahenduse välja
töötamisel on arvestatud maakonna kaitsealadega, sealhulgas Natura võrgustikku kantud loodus- ja
linnualadega.
Kavandatava tegevuse mõju prognoosimine
Planeeringu elluviimise eeldatavad tagajärjed on terviklikult kirjeldatud KSH aruande ptk 9. Natura
alade ülevaatetabelis (Tabel 4) on toodud viited nendele maakonnaplaneeringu
arengusuundadele/objektidele, millega seoses peeti vajalikuks võimalike mõjude Natura aladele
avaldumise võimalust.
Otseselt maakonnaplaneeringuga kavandatavad arengusuunad ei avalda olemasolevate teadmiste
põhjal olulist negatiivselt mõju loodus- ja linnualale. Natura aladele ega nende lähiümbrusesse ei
kavandata olulisi maakasutust muutvaid või looduskeskkonda objekte ega arenguid.
Eelhindamisse ei kaasatud olemasolevaid ja varasemate (teema)planeeringute ja projektidega
kavandatud tegevusi ja objekte. Lähtekohaks võeti, et nendele olulise keskkonnamõjuga objektidele
on Natura hindamine juba läbi viidud või läbi viimisel vastavas eraldiseisvas menetlusprotsessis.
Küll aga arvestati nimetatud tegevusi võimalike koosmõjude analüüsimisel. Hindamisel võeti aluseks,
et maakonnaplaneering koondab erinevad maakonna arengut mõjutavad ruumilised väärtused ja
arendusobjektid.

28

Peterson, K., 2006, Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõige 3 ja 4 rakendamiseks Eestis, Säästva Eesti
Instituut, Tallinn
29
Keskkonnaministeerium, 2005, Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide
hindamine, Loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõigete 3 ja 4 tõlgendamise metoodilised juhised,
Tallinn
30
Keskkonnaamet, 2012. Natura-eelhindamise juhis.
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Tabel 4. Natura alad31, mis paiknevad täielikult või osaliselt Rapla maakonnas ja planeeringu analüüs
Nr

Kaitseala
nimetus

Pindala,
ha

1

Angasilla
loodusala

2

3
4

5

31
32

Lähipiirkonna
potentsiaalsed
arendused
-

Võimalik mõju/selle
arvestamine

Kaitse-eesmärgid32

293,8

Pindala
maakonnas,
ha
293,8

-

Avaste
loodusala

8494,6

4007,6

-

-

Iidva
loodusala
Jalase
loodusala

810

0,02

-

-

2743,2

2743,2

-

-

Kaisma
loodusala

3171,7

0,7

-

-

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel
mullal (*6270), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), vanad
laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070) ning
soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium
calceolus) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal
(*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410),
rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood
(7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), soostuvad ja soolehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad
(*7110), nokkheinakooslused (7150) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad
niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel
mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), aas-rebasesaba ja ürtpunanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised
rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood
(7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), plaatlood (*8240), vanad
loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050),
soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium
calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), palu-karukell (Pulsatilla patens), eesti soojumikas
(Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved
(3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad
(*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230),
vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning siirdesoo- ja rabametsad
(*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina
ssp. esthonica) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossiilis)

Keskkonnaregistri andmed 01.09.2016
Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ muutmine
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Kaitse-eesmärgid32

50,9

Pindala
maakonnas,
ha
50,9

6

Karitsu
loodusala

-

KastnaRapla
loodusala

841,6

841,6

-

-

8

Kohatu
loodusala

975

975,0

-

-

9

Konuvere
loodusala

479,9

479,9

Via Baltica

Käsitletud Via Baltica
KSH aruandes

10

KurtnaVilivere
loodusala

71,1

33,1

-

-

11

Kuusiku
loodusala

120,9

120,9

-

-

12

Kõnnumaa
loodusala

11397,1

11365,3

-

-

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud
(6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning puiskarjamaad
(9070)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160),
niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140),
nokkheinakooslused (7150), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad
(9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal
(*olulised orhideede kasvualad – 6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud
(6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), allikad ja allikasood
(7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010),
vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070),
soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik
lendorav (Pteromys volans*), harilik võldas (Cottus gobio), paksukojaline jõekarp (Unio crassus),
kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja roheline kaksikhammas (Dicranum viride)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal
(*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), lamminiidud
(6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110),
nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050),
soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas
(Cottus gobio) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal
(*olulised orhideede kasvualad – 6210), lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010) ning
okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra) ja
paksukojaline jõekarp (Unio crassus)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal
(*olulised orhideede kasvualad – 6210), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud
(6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530) ja puiskarjamaad
(9070)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved
(3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised
orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed
kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad
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Raplamaa maakonnaplaneeringu 2030+ KSH aruanne
Nr

13

Kaitseala
nimetus

Pindala,
ha

Pindala
maakonnas,
ha

Lähipiirkonna
potentsiaalsed
arendused

Võimalik mõju/selle
arvestamine

KõnnumaaVäätsa
linnuala
KäntuKastja
linnuala
KäntuKastja
loodusala

17955,0

11874,8

-

-

3142,2

802,0

-

-

3142,2

802,0

-

-

16

Linnumängu
loodusala

2089,3

1583,4

-

-

17

Linnuraba
loodusala

3393,6

2916,2

-

-

18

Luiste
loodusala

1079,9

763,8

-

-

14
15
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Kaitse-eesmärgid32
(*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140),
nokkheinakooslused (7150), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), koopad
(8310), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad
kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad
(9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-kuldtiib (Lycaena dispar),
kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus)
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg
(Ciconia nigra), laululuik (Cygnus cygnus), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), metsis
(Tetrao urogallus), mudatilder (Tringa glareola) ja kiivitaja (Vanellus vanellus)
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on suur-konnakotkas (Aquila clanga) ja rohunepp
(Gallinago media)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel
mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürtpunanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140),
nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja
soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas
(Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja
ojad (3260), rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010),
rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060),
soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja
ojad (3260), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140),
nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad
laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080)
ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), kaunis
kuldking (Cypripedium calceolus), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), eesti soojumikas
(Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410),
niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga
niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140),
nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad

45
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ha

Lähipiirkonna
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19

Lümandu
loodusala

106,9

90,3

-

-

20

Mahtra
loodusala

7609,9

5550,6

-

-

21

MaidlaIganõmme
loodusala

332,9

332,9

-

-

22

MarimetsaÕmma
linnuala

7868,1

1919,0

-

-

23

MarimetsaÕmma
loodusala

7868,1

1919,0

-

-
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Kaitse-eesmärgid32
laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja
soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), puisniidud (*6530), allikad ja
allikasood (7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), nõrglubja-allikad (*7220),
liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050),
soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad
(*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium
calceolus) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja
ojad (3260), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110),
siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubjaallikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised
metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesooja rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), kaunis
kuldking (Cypripedium calceolus), roheline kaksikhammas (Dicranum viride), soohiilakas (Liparis
loeselii), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja madal unilook (Sisymbrium
supinum)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede
kasvualad – 6210), puisniidud (*6530), liigirikkad madalsood (7230), lubjakivipaljandid (8210),
vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud
(9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soolehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium
calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehik (Thesium
ebracteatum)
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), sooräts (Asio
flammeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), mustsaba-vigle (Limosa limosa), väikekoovitaja
(Numenius phaeopus), rüüt (Pluvialis apricaria), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder
(Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja
ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad
niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürtpunanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised
rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood
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Raplamaa maakonnaplaneeringu 2030+ KSH aruanne
Nr

Kaitseala
nimetus

Pindala,
ha

Pindala
maakonnas,
ha

Lähipiirkonna
potentsiaalsed
arendused

Võimalik mõju/selle
arvestamine

24

Mukri
loodusala

2212,5

2212,4

-

-

25

Märjamaa
järtade
loodusala

113,8

113,8

Via
Baltica,
Märjamaa
arenguala

26

Nurtujõe
loodusala
Nõlvasoo
loodusala

35,2

35,2

-

Käsitletud Via Baltica
KSH
aruandes.
Märjamaa
arengul
arvestatakse
kaitsealuste
objektidega,
mõju
Natura aladele ei ole
tõenäoline.
-

1106,2

961,5

Järvakandi
arenguala

Pae
loodusala
Paeküla
loodusala

33,1

33,1

-

Järvakandi
arengul
arvestatakse
kaitsealuste
objektidega,
mõju
Natura aladele ei ole
tõenäoline.
-

265,3

265,3

-

-

27

28
29
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Kaitse-eesmärgid32
(7160), lubjarikkad madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), liigirikkad madalsood (7230), vanad
loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050),
okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), puiskarjamaad (9070),
soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas
aurinia), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp.
esthonica)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad
(*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140),
nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010),
rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja
rabametsad (*91D0)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karstijärved ja -järvikud (*3180), kuivad niidud
lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), sinihelmikakooslused (6410), puisniidud
(*6530), vanad loodusmetsad (*9010) ja rohunditerikkad kuusikud (9050);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on püst-linalehik (Thesium ebracteatum)

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), vanad
loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad
(*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140),
nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050),
soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on nõrglubja-allikad (*7220), plaatlood (*8240),
koopad (8310), rohunditerikkad kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal
(*olulised orhideede kasvualad – 6210), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed
kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510),
puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas
(Cottus gobio), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja
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Kaitseala
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ha

Pindala
maakonnas,
ha

Lähipiirkonna
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Võimalik mõju/selle
arvestamine

30

PajakaVardi
loodusala

318,0

318,0

-

-

31

Piiumetsa
loodusala

1135,8

790,9

-

-

32

Pilkuse
loodusala

486,0

486,0

-

-

33

Rabivere
loodusala

2169,1

2169,1

Rail Baltic

Käsitletud Rail Baltic
KSH aruandes

34

Rahaaugu
loodusala

473,1

472,5

-

-

35

RahulaNapanurga
loodusala

214,9

137,5

-

-
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Kaitse-eesmärgid32
püst-linalehik (Thesium ebracteatum)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410),
niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), puisniidud (*6530), siirde- ja
õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised
metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), harilik võldas
(Cottus gobio), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior),
kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja püst-linalehik (Thesium ebracteatum)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad
(*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010),
rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja
rabametsad (*91D0
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürtpunanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused
(7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soolehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), kuivad
niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lood (alvarid – *6280), aasrebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid
taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150),
liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020),
rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja
rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina
ssp. esthonica)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud
(6430), lamminiidud (6450), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad
loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), siirdesoo- ja rabametsad (*91D0) ning
lammi-lodumetsad (*91E0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra) ja eesti
soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), siirde- ja
õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soolehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on eesti soojumikas (Saussurea alpina
ssp. esthonica)
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Nr

Kaitseala
nimetus

Pindala,
ha

Lähipiirkonna
potentsiaalsed
arendused
-

Võimalik mõju/selle
arvestamine

Kaitse-eesmärgid32

138,9

Pindala
maakonnas,
ha
139,0

36

RaikkülaPaka
loodusala

-

Rangu
loodusala

831,3

831,3

-

-

38

Ridaküla
loodusala

143,4

143,4

Rapla-Kohila
arenguala

39

SalavalgeTõrasoo
loodusala

4535,1

4535,2

-

Arendustegevuses
arvestatakse
kaitsealuste
objektidega,
mõju
Natura aladele ei ole
tõenäoline.
-

I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270),
puisniidud (*6530), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad
kuusikud (9050) ja puiskarjamaad (9070);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on püst-linalehik (Thesium ebracteatum)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140),
liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020),
soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised
rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), soostuvad ja soolehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0)

37

40

Selja-Põdra
loodusala

1664,2

1364,9

-

-

41

Sonni
loodusala
Sulu
loodusala

12,8

12,8

-

-

263,6

263,6

-

-

Taarikõnnu

2857,4

494,6

Rail Baltic

Käsitletud Rail Baltic

42
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I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel
mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed
kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510),
puisniidud (*6530), rabad (*7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja
õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad
loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050),
puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad
(*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on püst-linalehik (Thesium
ebracteatum) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), puisniidud
(*6530), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230),
vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud
(9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium
calceolus)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede
kasvualad – 6210), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) ning puiskarjamaad (9070)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal
(*olulised orhideede kasvualad – 6210), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga
niidud (6510), puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050)
ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad
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Nr

Kaitseala
nimetus

Pindala,
ha

Pindala
maakonnas,
ha

Lähipiirkonna
potentsiaalsed
arendused

loodusala

Võimalik mõju/selle
arvestamine

Kaitse-eesmärgid32

KSH aruandes

(*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010),
rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja
rabametsad (*91D0)
Liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laanepüü (Bonasa
bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), välja-loorkull (Circus
cyaneus), laululuik (Cygnus cygnus), teder (Tetrao tetrix) ja metsis (Tetrao urogallus)

44

TaarikõnnuKaisma
linnuala

7522

1843,5

Rail
Baltic.
Järvakandi
arenguala.

45

Tammiku
loodusala

381,3

170,9

-

Käsitletud Rail Baltic
KSH
aruandes.
Järvakandi
arengul
arvestatakse
kaitsealuste
objektidega,
mõju
Natura aladele ei ole
tõenäoline.
-

46

Tillniidu
loodusala

347,2

347,2

-

-

47

Tuhu-Kesu
linnuala

19296,6

4007,6

-

-

48

Urevere
loodusala
Vardi
loodusala

17,7

17,7

-

-

682,2

682,2

Via Baltica

Käsitletud Via Baltica
KSH aruandes
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lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on sinihelmikakooslused (6410), allikad ja allikasood
(7160), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad
(*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) ning siirdesoo- ja
rabametsad
(*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium
calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja püst-linalehik (Thesium
ebracteatum)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad
(*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050) ning soostuvad ja
soo-lehtmetsad (9080)
liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on sinikael-part (Anas platyrhynchos), kaljukotkas (Aquila
chrysaetos), niidurisla e rüdi e niidurüdi (Calidris alpina schinzii), soo-loorkull (Circus pygargus),
merikotkas (Haliaeetus albicilla), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio),
hallõgija (Lanius excubitor), mustsaba-vigle (Limosa limosa), suurkoovitaja (Numenius arquata),
väikekoovitaja (Numenius phaeopus), tutkas (Philomachus pugnax), rüüt (Pluvialis apricaria),
vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa glareola), punajalg-tilder
(Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja
soo-lehtmetsad (9080)
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010),
vanad laialehised metsad (*9020) ja rohunditerikkad kuusikud (9050)
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Koondatud informatsiooni analüüsides ei tuvastatud tegevusi, mis tooksid kaasa võimaliku Natura
alasid negatiivselt mõjutava koosmõju.
Tulemuste kokkuvõte
Maakonnaplaneeringu ellu viimine ei ohusta tõenäoliselt Natura alade kaitse-eesmärke ega alade
terviklikkust. Natura asjakohase hindamise läbi viimine ei ole vajalik. Ühtlasi puudub vajadus
alternatiivide kaalumiseks ja leevendavate meetmete rakendamiseks.
Rapla maakonnaplaneeringu Natura eelhindamise tulemuste paigutumine Natura-hindamise
põhimõttelises skeemis on esitatud alljärgneval joonisel (Joonis 9).

Kas projekt on ala kaitsekorraldusega otseselt seotud
või selleks vajalik?

JAH

EI
EI

Kas on tõenäoline, et projekt avaldab alale olulist
mõju?
JAH
Kas kava või projekt mõjub
kahjulikult ala terviklikkusele?

Hinnata mõjusid ala kaitseeesmärkide seisukohast

EI

JAH
JAH
Muuta kava või projekti

Kas on olemas alternatiivseid
lahendusi?
Tegevused
võib ellu viia

EI
Kas alal leidub esmatähtsaid
elupaigatüüpe või liike?

EI

JAH

Kas on olemas avalikkuse jaoks
esmatähtsaid ülekaalukaid põhjuseid?

EI

Tegevusi ei
või ellu viia

JAH

Loa võib anda. Kasutusele
võetakse hüvitusmeetmed ja
teavitatakse komisjoni

Kas on olemas inimeste tervise ja
elanikkonna turvalisuse kaalutlusi või olulist
kasu keskkonnale?
JAH

EI

Loa võib anda muudel avalikkuse jaoks
esmatähtsatel tungivatel põhjustel, kui
eelnevalt on konsulteeritud komisjoniga.
Kasutusele tuleb võtta hüvitusmeetmed.

Joonis 9. Natura hindamise ja Raplamaa maakonnaplaneeringu eelhindamise tulemuste
põhimõtteline skeem
Oluliste suuremate arenduste kavandamisel järgmistel planeerimistasanditel (üldplaneering,
detailplaneering või projekt) tuleb siiski kaaluda nende võimalikku mõju elupaikadele ja liikidele ning
vajadusel teostada vastavale konkreetsele objektile või arendusele Natura eelhindamine või sellest
tulenev asjakohane hindamine. Muuhulgas on Natura hindamine vajalik Natura alade vahetus
läheduses paiknevate maardlate kasutuselevõtul ja infrastruktuuriobjektide rajamisel.

Raplamaa maakonnaplaneeringu 2030+ KSH aruanne

11 OLULISE

NEGATIIVSE KESKKONNAMÕJU VÄLTIMISEKS
JA LEEVENDAMISEKS KAVANDATUD MEETMED

Maakonnaplaneeringu lahenduste läbi töötamisel ei tuvastatud planeeringust tulenevaid eeldatavalt
olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid, mis nõuaksid planeerimislahenduse ulatuslikku muutmist.
Leevendavad meetmed, s.h KSH eksperdi poolsed töö käigus selgunud soovitused, on integreeritud
planeerimislahendusse, s.t planeeringu seletuskiri sisaldab tingimusi ja soovitusi, mis on suunatud
võimalike negatiivsete mõjude ennetamisele ja vältimisele. Kõiki maakonnaplaneeringusse
integreeritud meetmeid ei ole otstarbekas siinkohal dubleerivalt välja tuua. Kus asjakohane, on neist
olulisematele lühidalt viidatud KSH aruande mõju hindamise peatükkides.
Muuhulgas toimus KSH toetava protsessi abil:


valitud kohtades rohelise võrgustiku koridoride laiendamine, parandamaks koridoride sidusust ja
terviklikkust;



Kohila ümbersõidu asukoha täpsustamine, säilitamaks võimalikus ulatuses rohelist võrgustikku
ning vältimaks potentsiaalseid konflikte planeeritava Rail Baltic raudteetrassi
keskkonnameetmetega;



planeeringuga seatavate maa-alade kasutustingimuste täpsustamine;



osapoolte ettepanekute analüüsimisel ja arvesse võtmisel keskkonnakaalutlustega arvestamine.

KSH aruanne sisaldab teatud teemade puhul ka sellist täiendavat pikemat taustainformatsiooni, mida
planeeringu seletuskirja ei peetud asjakohaseks üle kanda, moodustades seega planeeringu loogilise
lisa.
Eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga perspektiivsete transpordikoridoride negatiivse mõju
leevendamise meetmed töötatakse välja või on välja töötatud vastavate teemaplaneeringute ja
projektide koostamise protsessis.
Maakonnaplaneering seab üldised suunised, kuid maakasutuse tingimused ja kaitset vajavate
väärtuste piirid maastikus täpsustatakse üldplaneeringutega. Seega on olulisim võimaliku negatiivse
keskkonnamõju vältimise meede säästva arengu põhimõtete järgimine järgmiste
planeerimistasemete otsustes ning järelevalve arendus-, planeerimis- ja ehitustegevuse osas.
Järgmises etapis ehk üldplaneeringute koostamisel tuleks muuhulgas jälgida järgnevat:


Väärtuslike maastike tõhusaks kaitseks määrata igale alale tingimused ja soovitused ala
maakasutuse, ehitustegevuse ja hoolduse osas. Väärtuslike alade piiride täpsustamisel peab
jälgima maakonnaplaneeringu seletuskirjas kirjeldatud väärtuste levikut, samuti kõlvikute piire
ning kohalike elanike väljakujunenud tunnetust.



Endiste majandite farmide ja tehnohoonete (remonditöökojad jms) alade tootmisaladena
reserveerimisel läheneda objektipõhiselt ning teostada kohalikul tasemel täpsem analüüs selle
osas, millised tootmistegevuse liigid ja mahud on konkreetses asukohas aktsepteeritavad.
Soovitav on üldplaneeringutes määratleda erinevad reserveeritavate tootmismaade liigid,
välistades näiteks põllumajandusliku suurtootmise vms asulakeskustes ja nende vahetul piiril.



Perspektiivsetelt rajatavate või laiendavate maantee- ja raudteetrasside lähistel uute
elamumaade reserveerimisel hinnata liiklusmüra taset. Hinnangu tulemusi tuleks arvestada
müratundlike hoonete maastikku paigutamisel, et saavutada võimalikult soodne elukeskkond.



Teehoolduse planeerimisel ja kruusateede mustkatete alla viimise prioritiseerimisel arvestada ka
töötavate karjääride väljaveoteid, mille ääres paiknevad majapidamised.
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Oluliste arenduste kavandamisel tuleb vastavalt vajadusele teostada konkreetsele objektile
keskkonnamõju eelhindamine ja/või Natura eelhindamine ning nende tulemustest sõltuvalt
täiemahuline hindamine.
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12 OLULISE

KESKKONNAMÕJU
MEETMED JA INDIKAATORID

SEIREKS

KAVANDATUD

Maakonnaplaneeringu kui üldplaneeringuid suunava strateegilise planeerimisdokumendi seire
meetmeks saab olla planeeringu elluviimise järgimine.
Eelkõige peab vastutav asutus seirama, et üld- ja detailplaneeringute koosseisus on arvestatud
maakonnaplaneeringuga seatud juhistega. Oluline on, et maakonnaplaneeringuga määratu
täpsustamisel kohalikul tasemel ei tähendaks täpsustamine tingimuste leevendamist ulatuses, mis
laseks arendustegevuse vabaks või kahjustaks maakondlikul tasemel väärtustatud kultuur- ja
loodusmaastike või muid objekte.
Mõjusid sotsiaalsele keskkonnale ilmestab eelkõige maakonna rahvaarvu muutus ja elanike rahulolu.
Maakonnaplaneeringu lahenduse sobivust saab kontrollida, järgides: rahvastiku liikumist maakonna
piires, elanike arvu muutust, kooli- ja lasteaiakohtade täituvust, maakonnas hõivatute arvu jms.
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastike valdkonnas ei ole otstarbekas läbi viia seiret maakondlikul
tasemel, kuna riiklikud seireprogrammid on küllalt ulatuslikud ning mitmekesised, hõlmates nii
liikide, koosluste kui maastike seire. Samuti toimub riiklike seireporogrammide kaudu välisõhu,
pinna- ja põhjavee, mulla jm keskkonnakomponentide seire. Suur osa keskkonnakasutusega seotud
asjakohasest seirest viiakse lisaks läbi keskkonnalubades kehtestatud omaseirenõuete täitmisega.
Sellegipoolest on maakonna ja valdade tasemel soovitatav jälgida lisaks järgmisi näitajaid: metsade ja
looduslike rohumaade pindala maakonnas ning arendusprojektide maht rohelise võrgustiku aladel ja
kaitsealadel (osakaal roheala pindalast).
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13 KESKKONNAMÕJU

STRATEEGILISE
HINDAMISE
KORRALDAMISE JA AVALIKKUSE KAASAMISE TULEMUSED

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostamisel küsiti asjakohastelt pädevatelt
asutustelt seisukohta programmi sisu osas. Oma seisukohad esitas 22 pädevat asutust. Vastavate
ettepanekute ja märkustega arvestati KSH protsessis ja aruande koostamisel. Pädevate asutuste
esitatud seisukohad on KSH programmis (lisa 1). Samuti on programmi lisas esitatud vastuskirjad
selgitustega osapoolte poolt tehtud ettepanekutega arvestamise kohta.
Teistel maakonnaplaneeringust ja selle keskkonnamõjude strateegilisest hindamisest huvitatud
isikutel ja asutustel oli programmiga võimalik tutvuda ja selle sisu osas ettepanekuid esitada
programmi eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu käigus. KSH programmi avalik väljapanek
kestis 01.-15.06.2015. a ja avalik arutelu toimus 17.06.2015. a kell 18.00 Rapla Riigimajas.
Avalikustamise jooksul esitatud kirjalikes seisukohtades täiendavaid ettepanekuid KSH programmi
eelnõu sisu kohta ei esitatud. KSH programmi avalik arutelu toimus 17.06.2015. a kell 18.00 Rapla
Riigimajas. Avalikul arutelul osalejate nimekiri ja arutelu protokoll on lisatud programmile.
KSH aruande eelnõu osas oli pädevatel asutustel võimalik seisukohti esitada planeeringu
kooskõlastamise protsessis.
Teistel huvitatud osapooltel ja isikutel oli KSH aruande osas seisukohti, ettepanekuid ja küsimusi
võimalik esitada KSH aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu raames. KSH aruande eelnõu
avalik väljapanek kestis koos maakonnaplaneeringu avaliku väljapanekuga 06.03 - 05.04.2017. a (lisa
2).
Pädevate asutuste poolelt esitas konkreetsed ettepanekud ja märkused KSH aruandele Maa-amet ja
Keskkonnaamet. Teiste osapoolte märkuste puhul (suunatud maakonnaplaneeringule) hinnati,
millistest neist tuleneb maakonnaplaneeringu muutmise tõttu või ka sellest sõltumata KSH aruande
täiendamise vajadus. Vastavate märkuste osas tehti vajalikud asjakohased parandused nii
maakonnaplaneeringus kui KSH aruandes. Maa-ameti ja teiste osapoolte märkustega arvestamist
kajastati avalikule väljapanekule suunatud maakonnaplaneeringu lisaks olevas kooskõlastustabelis ja
peale avalikku väljapanekut osapooltele saadetud vastuskirjades. Kuna muudatused KSH aruandes
olid suhteliselt väiksed, ei ole kõiki vastavaid kirju ja vastuskirju KSH aruandele dubleerivalt lisatud,
vaid vastav info on leitav maakonnaplaneeringuga seotud tervikdokumentatsioonis
(http://rapla.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering, Rapla Maavalitsuse dokumendiregister).
KSH aruande lisas on esitatud Keskkonnaameti kiri, mis sisaldas enim sisulisi märkusi KSH aruandele,
ja selle vastuskiri täpsemate selgitustega märkuste arvestamise kohta (lisa 5). Ettepanekute alusel
täiendati nii KSH aruannet kui ka maakonnaplaneeringut (asjakohasuse ja võimaluste piires,
arvestades ka planeeringu järelevalvaja seisukohti).
Avalikustamise jooksul esitatud kirjalikes seisukohtades täiendavaid ettepanekuid KSH aruande
eelnõu sisu kohta ei esitatud. KSH aruande avalik arutelu toimus koos maakonnaplaneeringu avaliku
aruteluga 12.04.2017. a algusega kell 11.00 Rapla Riigimajas. Avalikul arutelul osalejate nimekiri ja
arutelu protokoll on aruande lisas (lisa 3). samuti on aruandele lisatud kirjalikud vastused
küsimustele/ettepanekutele, millele kohapeal vastust ei olnud võimalik anda.
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14 KESKKONNAMÕJU

STRATEEGILISEL HINDAMISEL JA
ARUANDE KOOSTAMISEL ILMNENUD RASKUSED

Olulisi raskusi, mis oleks takistanud keskkonnamõju hinnata, keskkonnamõju strateegilisel hindamisel
ja aruande koostamisel ei ilmnenud.
KSH aruande koostamisel osutusvõimatuks programmis seatud ajakavast kinni pidamine, kuna
planeeringu koostamise protsess pikenes. Muuhulgas viibis maakonnaplaneeringu eskiisi valmimine
seoses Rail Baltic raudteetrassi maakonnaplaneeringu paralleelse koostamisega. Nimetatud
planeering on esiteks oluliseks sisendiks maakonnaplaneeringule ning teiseks hõivas oluliselt
maakonnaplaneeringu koostajate ajaressurssi.
Teatavaks raskuseks on maakonnaplaneeringu koostamise protsessi kattumine haldusreformi ka
riigireformi läbi viimise protsessiga. Planeeringu koostamisel on lähtutud olemasolevast
haldusstruktuurist, mis suure tõenäosusega peale maakonnaplaneeringu kehtestamist muutub, s.h
kaasneb tõenäoliselt maakonna piiride muutus vähemalt Käru valla osas. Maakonnaplaneeringu
koostamise ja KSH läbi viimise ajal ei ole siiski haldusreformi lõpplahendus formuleerunud, mistõttu
muudatuste arvestamine oli komplitseeritud.
Erinevate mõju hindamistega kaasnevaks tavapäraseks raskuseks oli hinnata mõju sotsiaalsele
keskkonnale. Iga hindamine on seda subjektiivsem, mida väiksem on kvantitatiivsete ning suurem
kvalitatiivsete andmete osakaal. Sotsiaalsele keskkonnale avalduva mõju hindamine põhineb eelkõige
kvalitatiivsetel andmetel. Inimeste väärtushinnangud on äärmiselt erinevad ning nende
ekstrapoleerimine ei pruugi anda adekvaatset pilti. Samuti saab tavapäraseks raskuseks pidada
asjaolu, et maakonnaplaneeringu puhul hinnatakse potentsiaalseid arenguid.
Planeeringudokumendiga seotud KSH puhul on keeruline välja tuua ka leevendavaid meetmeid, kuna
valdav osa neist tuleb välja planeerimisprotsessi raames ning integreeritakse planeeringulahendusse
jooksvalt osapoolte ja valdkondade vaheliste kompromisside leidmise põhimõttel.
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15 KOKKUVÕTE
Keskkonnamõju strateegilise hindamise objektiks on koostatav Raplamaa maakonnaplaneering.
KSH aruandes on esitatud ülevaade maakonnaplaneeringu eeldatavast mõjust nii
sotsiaalmajanduslikule kui looduskeskkonnale. Mõju hindamine on paralleelne ja seotud protsess
planeeringu koostamisega. KSH läbi viimisel tehtud KSH eksperdi poolsed soovitused võimalike
negatiivsete mõjude vältimiseks ning positiivsete mõjude suurendamiseks on seetõttu integreeritud
maakonnaplaneeringu lõpplahendusse.
Maakonnaplaneeringu koostamine on lähtunud kahaneva rahvastiku printsiibiga arvestavast
planeerimisest, keskendudes olemasolevate keskuste ja arengukoridoride tugevdamisele. Samas on
ette nähtud võimalused ettevõtluse arendamiseks ning liikumisvõimaluste ja teenuste
kättesaadavuste parandamiseks. Tänu sellele on maakonnaplaneeringu lahendus üldjoontes
tasakaalustatud ning sellega ei ole kavandatud arengusuundi, mis tooksid kaasa olulise negatiivse
keskkonnamõju.
Maakonnaplaneeringus on ajakohastatud ja täpsustatud rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike,
samuti väärtuslike põllumaade, ulatus ja kasutustingimused, mis võimaldab kultuur- ja
loodusmaastike säästlikku kasutust.
Maakonnaplaneeringusse on üle kantud ka mitmed olulise keskkonnamõjuga taristuobjektid
(maantee ja raudtee trassikoridorid), mille keskkonnamõju arvestamine ja leevendavate meetmete
planeerimine on toimunud või toimub vastavate teemaplaneeringute ja projektide koostamisega
kaasnevalt. Niisamuti kui maakonnaplaneeringuga ei avatud nende teemaplaneeringute menetlust,
ei korranud maakonnaplaneeringu KSH vastavaid keskkonnamõju (strateegilisi) hindamisi.
Ettevaatusprintsiibist, maakonnaplaneeringus toodud tingimustest ja KSH aruande erinevates osades
toodud rakendamissoovitustest lähtuva planeerimise korral ei too maakonnaplaneeringu ellu viimine
eeldatavalt kaasa olulist negatiivset keskkonnamõju.
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Lisa 1.

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM JA SELLE

AVALIKU ARUTELU PROTOKOLL
Lisatud eraldiseisva failina
Kättesaadav: http://rapla.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering

Lisa 2.

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDE AVALIKU

VÄLJAPANEKU TEATED
Teavitus Rapla Maavalitsuse veebilehel
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Teavitus regionaalse levikuga ajalehes
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Teavitus Ametlikes Teadaannetes
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Teavitused kirja teel
(Adressaadid: Kaitseministeerium, Maa-amet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Muinsuskaitseamet,
Keskkonnaamet, Harju Maavalitsus, Kohila Vallavalitsus, Vigala Vallavalitsus, Kehtna Vallavalitsus,
Raikküla Vallavalitsus, Lääne Maavalitsus, Maaeluministeerium, Tehnilise Järelevalve Amet,
Märjamaa Vallavalitsus, Lennuamet, Pärnu Maavalitsus, Põllumajandusamet, Järva Maavalitsus,
Elering,
Politseija
Piirivalveamet,
Keskkonnainspektsioon,
Käru
Vallavalitsus,
Keskkonnaministeerium, Rapla Vallavalitsus, Juuru Vallavalitsus, Kaiu Vallavalitsus, Järvakandi
Vallavalitsus,
Kultuuriministeerium,
Rahandusministeerium,
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Edelaraudtee AS, Päästeamet,
Eesti Keskkonnaühenduste Koda)
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Lisa 3.

KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDE AVALIKU

ARUTELU PROTOKOLL

Rapla Maavalitsus
Rapla maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) avaliku arutelu
protokoll
Rapla

12.04.2017

Algus kell 11.00
Juhataja: Piret Kivi (Rapla Maavalitsus)
Protokollija: Aire Müürsepp (Rapla Maavalitsus)
Osavõtjad: nimekiri lisatud
Päevakord:
1. Rapla Maavanema tervitus – Tõnis Blank
2. Rapla maakonnaplaneeringu tutvustus – Piret Kivi
3. Avaliku väljapaneku jooksul saabunud küsimused ja ettepanekud – Piret Kivi
4. Rapla maakonnaplaneeringu KSH tutvustus – Pille Antons (ELLE OÜ)
1. Rapla maavanem Tõnis Blank tervitab osalejaid ja juhatab arutelu sisse.
2. Piret Kivi tutvustab Rapla maakonnaplaneeringu eesmärki ja ülesandeid ja tutvustab valminud
planeeringut.
3. Piret Kivi annab ülevaate olulisematest kooskõlastamisel ja avalikul väljapanekul saabunud
märkustest ja nende arvestamisest.
Avaliku väljapaneku jooksul saatis Harju maavanem kirja, kus ta toob välja, et lähikeskuste
määramiseks on Statistikaameti poolt koostatud tiheasustusega alade kaart, kus Aespa ei ole määratud
lähikeskuseks. Rapla Maavalitsus koostöös Kohila Vallavalitsusega on seisukohal, et Aespa suhtes
tuleb rakendada erandit. Aespa on tihedalt asustatud ala, kus elab pidevalt üle 2000 elaniku (suviti
4500). Juba praegu on Aespa strukturaalselt välja kujunenud aedlinnaks, millel puudub aga vajalikud
teenused, millede väljaehitamine on arengu ja elanikkonna seisukohalt on hädavajalik. Seega oleme
seisukohal, , et Aespa vajab teenuseid ja on kasvav alevik ja määratlemine lähikeskusena annab selleks
paremad eeldused.
Heiki Hepner (Kohila vallavanem) toetab Rapla Maavalitsuse seisukohta – Aespat tuleb vaadata
perspektiiviga. Aespa arendamiseks on olemas projektid lasteaia, vee ja kanalisatsioonisüsteemi
ehitamiseks. Aespasse on sisse kirjutatud 1100 elanikku, kuid tegelikult elab seal 2000 elanikku ja
suvel 6000-7000 elanikku.
Ann Ideon (Hendrikson & Ko): Täpsustan, et Harju Maavalitsuse kiri keskendus linnalise ala suuruse
määramisele. Kas Aespa linnalise ala suurus planeeringulahenduses on põhjendatud, kas pole liiga
suur? Soovime täna seda arutada.

72

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ

Heiki Hepner: Aespas on elanikud jagunenud väga ühtlaselt ja see ala ongi tihedalt täis ehitatud. See
ala, mis on praegu tühi, on planeeritud teenuste arendamiseks. Tänaseks ongi Vana-Aespa küla
eraldatud ja on tehtud Aespa alevik.
Heiki Hepner: Roobukaga võrreldes elab Aespas rohkem elanikke kui Roobukas ja Kiisal kokku.
Aespa puhul peab vaatama ettepoole, Aespa on linnalise perspektiiviga ja kasvav.
Tiit Tammsaar: Miks ei ole Kodila ja Kuimetsa märgitud lähikeskuseks?
Piret Kivi: Kodila ja Kuimetsa on liiga väikesed, puudub areng ja teenused.
Ann Ideon: Palun saatke meile kirjalikult oma põhjendused, miks peaks Kodila ja Kuimetsa olema
lähikeskused.
Tiit Tammsaar: Saadan kirja Maavalitsusele.
4. Pille Antons tutvustab Rapla maakonnaplaneeringu keskkonnamõjude hindamist.
Heiki Hepner: Moodustati Nabala-Tuhala kaitseala, minu seisukohalt peaks see olema Natura ala.
Ootan planeerijalt seisukohta, miks ei kõlba Nabala-Tuhala kaitseala Natura alasse. Kaitsealadel saab
metsaomanik toetust ja see laieneb ka Natura aladele. Tahaks saada selget seisukohta.
Piret Kivi: Uurime seda teemat. Teeme kirja ja küsime.
Heiki Hepner: Mul on küsimus on Rail Baltic ökoduktide kohta. Loonel külas on ökodukt, mis suunab
loomad otse T15 – Tallinn-Rapla-Türi maanteele. RB ökoduktil ületavad loomad kõnnivad otse
maanteele – autode alla. Seda probleemi peaks lahendama ühtselt – kas maakonnaplaneeringus ei
peaks ette nägema Loone külas ökodukti üle Tallinn-Rapla maantee? Kui me teeme kahte planeeringut
paralleelselt, siis ei tohiks kehtestada maakonna planeeringut enne, kui on Rail Baltica planeering
kehtestatud. Sisuliselt saaks RB planeering võtta aluseks maakonnaplaneeringu ja öelda, et nüüd on
probleemid lahendatud. Vastasel juhul peaks maakonnaplaneeringu KSH käsitlema RB planeeringu
mahus keskkonnamõjude hindamist, mis on metsik. Ettepanek on tõsta RB trass postidele, et loomad
saaksid vabalt liikuda. Loone küla läheduses on jõgi, maantee, raudtee, põhjapool on asula.
Tiit Tammsaar: Eesti Jahimeeste Selts on teinud ettepaneku panna RB postidele, täielik hoolimatus on
ulukite suhtes. Kas on uuritud, kui palju on metsloomi, see on kõik kajastamata.
Piret Kivi: Kaalume ettepanekuid ja nende rakendamist maakonnaplaneeringus.
Heiki Hepner: Teine RB probleemne koht on põhjapool, kuhu on planeeritud Kohila peatus. Peatuse
jaoks on vaja 4 paari rööpaid, samas läheb ökodukt üle nelja rööpmepaari - ehitamine väga kallis.
Loodan, et kui Rahandusministeerium ja TJA annavad kooskõlastuse, siis nad on seda aspekti ka
silmas pidanud ja ei ütle pärast, et sinna ei saa ökodukti ehitada või jaama teha.
Piret Kivi: Tänan, et tulite ja tegite sisulisi ettepanekuid.
(allkirjastatud digitaalselt)
Aire Müürsepp
Protokollija
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Lisa 4.

KIRJALIKULT ESITATUD VASTUSED AVALIKUL ARUTELUL TÕSTATATUD

KÜSIMUSTELE
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Lisa 5.

KIRJALIKUD PÖÖRDUMISED JA NENDE VASTUSED
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