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Nõusolek tegevusloa andmiseks Linnamäe paisul Jägala
jõe paisutamiseks ja Linnamäe hüdroelektrijaamas
hüdroenergia kasutamiseks elektrienergia tootmisel

Vastu võetud 03.06.2022 nr 163

Korraldus kehtestatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 29 lõike 3 alusel.

1. Asjaolud ja menetluse käik
4. oktoobril 2012.a esitas Eesti Energia AS Keskkonnaametile vee erikasutusloa taotluse Tammikinnistul
hüdroenergiast elektrienergia tootmiseks Linnamäe hüdroelektrijaamas.Eesti Energia AS ja Wooluvabrik OÜ
(registrikood 14345725) sõlmisid 30. oktoobril 2017. ahoonestusõiguse müügilepingu ja asjaõiguslepingu,
millega anti valdus javeeluba ning uue vee erikasutusloa taotlus üle Wooluvabrik OÜ-le. Hetkel
pooleliolevkeskkonnaloa (endine vee erikasutusluba) menetlus algas 4. oktoobri 2012. ataotluse alusel. Varasem
veeluba oliantud kehtivusajaga 15.01.2008–15.01.2013. Veeluba on aastatel 2013−2022pikendatud 11 korda.
Viimati pikendas Keskkonnaamet veeluba kohtumääruse aluselesialgse õiguskaitse korras kuni 31. detsembrini
2022. a. Loa taotleja eesmärkon jätkata elektritootmist ja vee paisutamist samas mahus kui varem välja
antudveeloa alusel.

Linnamäe hüdroelektrijaama paison rajatud aastatel 1922–1924.

Linnamäe hüdroelektrijaama pais asub Jägalajõe hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 16.
juuni 2005. amäärusega nr 144 „Hoiualade kaitse alla võtmine Harju maakonnas“. Hoiualakaitse-eesmärk on
EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ningloodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta
II lisas nimetatud liikide –hariliku võldase (Cottus gobio), jõesilmu (Lampetra fluviatilis)ja lõhe (Salmo salar)
elupaikade ning I lisas nimetatud elupaigatüübi –jõgede ja ojade (3260) kaitse.

Linnamäe hüdroelektrijaama pais asub Jägala loodusalal, mis on VabariigiValitsuse 5. augusti 2004. a
korraldusega nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatavNatura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ esitatud Natura 2000
võrgustiku alade nimekirja(Jägala loodusala (EE0010150) Harjumaakonnas: I lisas nimetatud kaitstav
elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas(Lutra
lutra), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis)ja lõhe
(Salmo salar)). Jägala loodusala on kinnitatud Natura 2000 võrgustiku alaksEuroopa Komisjoni 12. novembri
2007. a otsusega 2008/24/EÜ.

Linnamäe hüdroelektrijaama paison tunnistatud kultuurimälestiseks kultuuriministri 21. detsembri 2016.
akäskkirjaga nr 180 „Linnamäe hüdroelektrijaama paisu kultuurimälestisekstunnistamine“1(muudetud
kultuuriministri 18. detsembri 2020. akäskkirjaga nr 190, millega kehtestati paisule, linnusele „Jägala
linnamägi“ jaarheoloogiamälestisest asulakohale koos kahe uue arheoloogiamälestisega ühinekaitsevöönd, mis
hõlmab ka suurt osa paisjärvest2).

Keskkonnaamet algatas 19.märtsil 2015. a veeloa taotluse keskkonnamõju hindamise (edaspidi ka KMH)ja
nõudis taotlejalt KMH läbiviimist, kuid lõpetas KMH menetluse 9. juulil 2021. a, kuna Riigikohtu
halduskolleegiumi 28. jaanuari 2021. a otsusest haldusasjasnr 3-17-1739 ja 18. veebruari 2021. a otsusest
haldusasjas nr 3-17-2565lähtuvalt tuli Linnamäe paisul paisutamist ning hüdroenergia kasutamistkäsitleda
jätkuva tegevusena, mistõttu keskkonnamõju hindamise jakeskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS)
§ 29 lõige 2 ja nõukogudirektiivi 92/43/EMÜ, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku jataimestiku
kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7) (edaspidi loodusdirektiiv)artikli 6 lõige 3 ei kohaldu.

Veeloa andmiseks Linnamäe hüdroelektrijaamale(edaspidi ka HEJ) viis Keskkonnaamet ise loodusdirektiivi
artikli 6 lõike2 alusel vajaliku meetmena läbi Natura tagantjärele hindamise. Naturatagantjärele hindamise
tulemusena jõudis Keskkonnaamet järeldusele, ettaotletavat tegevust pole võimalik jätkata ilma Natura 2000
võrgustiku alakaitse-eesmärke ja terviklikkust kahjustamata3. Hindamise tulemuselavaldub ebasoodne mõju
nii elektritootmise kui ka selle eeldusena Jägala jõepaisutamise tagajärjel. Samas kaalus Keskkonnaamet ka
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Natura erandi kohaldamisetingimusi, jõudes järeldusele, et alternatiivid taotletavaks tegevuseks eipuudu ning
ülekaalukat avalikku huvi ei esine ehk elektritootmine japaisutamine ei ole kultuuripärandi aspektist vältimatult
vajalikud võiülekaalukad avalikud huvid ja neid tegevusi saab lubada loodusaladel vaid seljuhul, kui need ei
mõjuta negatiivselt Natura 2000 võrgustiku alakaitse-eesmärke ja terviklikkust.

Jägala loodusalaterviklikkusele mõjub ebasoodsalt paisukompleks kui rändetõke siirdekaladele;paisutusest
tekkinud paisjärv, mis ujutab üle 5 ha ulatuses elupaika 3260 (mismuu hulgas on elupaigaks ka mitmetele Jägala
loodusala kaitse-eesmärgiksolevatele liikidele) ning mis täiendavalt killustab nii jõelist elupaika kui kakaladele
sobilikke elupaiku; HEJ tööst tulenev tsükliline veekasutus, mismuudab looduslikku veerežiimi ning halvendab
Linnamäe paisu all kaladelesobiliku kudemis- ja noorjärkude elupaiga kvaliteeti.

Vastavalt loodusdirektiivi artiklile17 peavad liikmesriigid iga kuue aasta tagant esitama Euroopa
Komisjonilearuande vastavate liikide ja elupaigatüüpide seisundi kohta ning milliseidmeetmeid on riik võtnud
seisundi parandamiseks. Eesti 2019. aastal esitatudaruandes loodusdirektiivi rakendamise kohta (periood 2013–
2018) on esile toodudjärgmist: 

   1) Lõhe seisund on ebasoodne ning kaitstusebapiisav. Kõige olulisema survetegurina on välja toodud
hüdroenergiakasutamine, sh paisutamine, see on märgitud ka ohuteguriks. Liigi soodsaseisundi saavutamiseks
on põhiliste meetmete hulgas välja toodud hüdroenergiakasutamisest ja hüdroenergia rajatistest tuleneva mõju
vähendamine ningelupaikade taastamine. 

   2) Jõesilmu seisund on ebasoodne ning kaitstusebapiisav. Surve- ja ohutegurina on välja toodud hüdroenergia
kasutamine, shpaisutamine, ja veekogude muutmine. Liigi soodsa seisundi saavutamiseks onpõhiliste meetmete
hulgas välja toodud hüdroenergia kasutamisest jahüdroenergia rajatistest tuleneva mõju vähendamine ning
elupaikade taastaminevõi loomine juba rikutud alade arvelt. 

   3) Paksukojalise jõekarbi seisund on ebasoodnening kaitstus ebapiisav. Ohutegurina on välja toodud
veekogude ja voolurežiimimuutmine. Liigi soodsa seisundi saavutamiseks on põhiliste meetmetena
toodudveekogude hüdroloogiliste muutuste vähendamine ja hüdroloogilistest muutustestmõjutatud elupaikade
taastamine. 

   4) Võldase seisund on soodne. Samas onstabiilse seisundi säilitamiseks oluline, et leevendataks surve-
ja ohuteguritemõju. Võldasele mõjuva surve- ja ohutegurina on välja toodud hüdroenergiakasutamine, sh
paisutamine. 

   5) Saarma seisund on soodne.

   6) Elupaigatüübi jõed ja ojad (3260) seisund onebasoodne ning kaitstus ebapiisav. Surve- ja ohustava tegurina
on välja toodudhüdroenergia kasutamine ja selleks rajatud infrastruktuur ning paisude mõju.Elupaigatüübi
soodsa seisundi saavutamiseks on põhiliste meetmete hulgas toodudhüdroenergia kasutamise ja hüdroenergia
rajatistest tuleneva mõju vähendaminening elupaigatüüpide taastamine nende alade arvelt, mis on juba
hüdroenergiakasutamisega kaasnevate tegevuste tulemusena kahjustada saanud.

Selle alusel on võetudeesmärgiks täiendavate meetmete rakendamine lõhe, jõesilmu, paksukojalisejõekarbi
ja elupaigatüübi jõed ja ojad seisundi parandamiseks. Jägala loodusalasuurt potentsiaali arvestades on alal
oluline panus elupaigatüübi jõed ja ojad(3260) ning kaitse-eesmärgiks seatud ebasoodsas seisundis liikide
üleriigilisesoodsa seisundi saavutamisse.

2. Natura erandi kohaldamine

Linnamäe HEJ-s on paisutamineja hüdroelektrienergia tootmine olemasolev ehk jätkuv tegevus. Tegemist ei
oleuue projektiga.

Keskkonnaministeerium onanalüüsinud, et kui jätkuv ja olemasolev tegevus toob hoolimata
leevendavatestmeetmetest kaasa Natura ala kaitse-eesmärgi olulise kahjustamise, võib pädevasutus seda
erandina loodusdirektiivi artikli 6 lõikest 2 lubada analoogiliseltsama artikli lõikes 4 ette nähtud menetlusega,
kui selles sättes kehtestatudtingimused on sisuliselt täidetud, muu hulgas viiakse läbi artikli 6 lõike 3nõuetele
vastav asjakohane hindamine ja võetakse hüvitusmeetmed.

Riigikohus on otsuse nr 3-17-1739 punktis 32 märkinud, et ka siis, kui jätkuv tegevus toob
hoolimataleevendavatest meetmetest kaasa Natura ala kaitse-eesmärgi olulisekahjustamise, võib pädev asutus
seda erandina artikli 6 lõikest 2 lubadaanaloogiliselt sama artikli lõikes 4 ette nähtud menetlusega, kui selles
sätteskehtestatud tingimused on sisuliselt täidetud (Euroopa Kohtu otsus asjas nr C-399/14: Grüne Liga,p 55),
muu hulgas viiakse läbi artikli 6 lõike 3 nõuetele vastav asjakohanehindamine ja võetakse asendusmeetmed.

Seega juhul kuiolemasoleva projekti teostamine takistab oluliselt ala kaitse-eesmärkidesaavutamist ning häirib
liike, kelle pärast on ala kaitse alla võetud, ningnimetatud ebasoodsat mõju ei saa vältida loodusdirektiivi
artikli 6 lõikes 2nimetatud meetmetega, saab selle projekti jätkamist õigustada vaid direktiivi artikli 6 lõikes 4
sätestatud nõudeid järgides. Tagantjärele hindamise kohustusetagamine on seejuures liikmesriigil.

Tegevuse elluviimine hoolimataebasoodsast mõjust Natura 2000 võrgustiku alale on loodusdirektiivi artikli 6
lõike4 alusel võimalik siis, kui:
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