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KOKKUVÕTE
Kõue Vallavolikogu algatas 2007. aastal Kõue valla üldplaneeringu, millega sooviti luua Kõue valla
arengukavas toodud eesmärkide saavutamiseks vajalikud ruumilised arengueeldused. Samal ajal
algatati ka planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneeringu koostamine osutus
eeldatust oluliselt pikemaks protsessiks ning kooskõlastamiseks sobilik lahendus valmis alles 2011
aasta esimeses kvartalis.
Üldplaneeringu koostamise käigus kaaluti mitmeid erinevaid planeeringulahendusi, millest kolm olid
planeeringu töögrupi hinnangul üldplaneeringule antud eesmärkide täitmiseks piisavad. Seetõttu
joonistati need ka eskiis-kaartidena valmis. Need kolm lahendust on käesolevas KSH aruandes
käsitletud kui 1., 2. ja 3. alternatiiv.





1. alternatiiv loob eeldused ulatuslikuks arendustegevuseks – üldplaneeringuga määratakse
mitmed uued elamualad, tootmisalad ning Ardu ja Habaja tiheasustusalade laiendamine.
2. alternatiiv püüab võimalikult palju säilitada olemasolevat põllumaad – uusi arendusalasid
väljaspool olemasolevaid tiheasustusalasid ei ole ette nähtud. Selleks, et areng seisma ei
jääks, on lubatud aga Ardu ja Habaja tiheasustusalade ulatuslik laiendamine.
3. alternatiiv on kompromiss kahe esimese vahel. Peamine erinevus tuleneb arusaamast, et
mõistliku arengu soodustamiseks ei piisa vaid üksikute tiheasustusalade moodustamisest,
vaid kaootiliste arengute vältimiseks hajaasustusalal tuleb ka väljaspool peamisi
arengupiirkondi anda suunatud võimalusi elamute ning tootmise arendamiseks. Nii ongi
nähtud ette ka mitmete uute arengualade moodustamine, kuid siiski väiksemas mahus kui 1.
alternatiivi korral.

Mõjude hindamise ning võrdlemise tulemusena leiti, et keskkonna seisukohast on kõige sobilikum
üldplaneeringu 3. alternatiiv.











Kõue valla taimestik on liigirikas ning leidub mitmeid kaitsealuste taimede levikualasid.
Üldplaneeringu realiseerimisega ei kahjustata väärtusliku taimestikuga piirkondi – enamus
arendustegevusest on kavandatud inimtegevusest tugevalt mõjutatud aladele.
Üldplaneeringuga ei kahjustata märkimisväärselt loomastiku elu- ja toitumisalasid.
Kõue vallas leidub mitmeid kaitsealuseid looma- ja taimeliike, samuti ka mitmeid
kaitsealuseid objekte. Üldjuhul on üldplaneeringu mõju minimaalne, kuid Ardu külje all
paiknev I kategooria kaitsealuse liigi musta toonekure elupaik võib Ardu tiheasustusala
laiendamise, Silmsi trassiteenindus- ja tootmisala rajamise ning uue Tallinn-Tartu maantee
rajamisel sattuda liiga tugeva inimmõju alla.
Rohevõrgustiku pindala laieneb ligikaudu 7% ning selle paigutus järgib täpsemalt maastikku.
Mitmed olemasolevad reoveepuhastussüsteemid ei vasta nõuetele. Enne uute elamu- ja
tööstusalade rajamist tuleb reovee puhastamise probleemid lahendada.
Üldplaneering ei mõjuta maavarade kaevandamist.
Üldplaneeringu mõistliku realiseerimisega ei kaasne olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.
Üldplaneeringuga ei kaasne olulist riigipiire ületavat keskkonnamõju.
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SISSEJUHATUS
Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärgiks on analüüsida Kõue valla
üldplaneeringu alternatiivseid lahendusi, selgitada välja alternatiivsete lahenduste realiseerimisega
kaasnev keskkonnamõju, teha ettepanek alternatiivi valikuks ning pakkuda välja meetmeid võimalike
negatiivsete keskkonnamõjude vältimiseks ja leevendamiseks.
Kõue valla üldplaneeringu peamised eesmärgid on määratleda Kõue valla arengukavas aastateks
2006-2012 (2025) toodud eesmärkide saavutamiseks vajalikud ruumilised arengueeldused, koostada
territooriumi funktsionaalse tsoneerimise plaan ning määrata maakasutus ja ehitustingimused valla
tasakaalustatud arenguks.
Üldplaneeringu koostamine ja KSH algatati Kõue Vallavolikogu 25. jaanuar 2007 otsusega nr 58.
Otsuse aluseks olid kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 31,
planeerimisseaduse § 8, § 10 lõiked 4 ja 7, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 33 lõike 1 punkt 2 ja § 35 lõige 2 ning vallavalitsuse ettepanek. KSH aruanne on koostatud
Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt 07.05.2008 kirjaga nr 30-11-4/23711-2 heakskiidetud KSH
programmi alusel (vt. lisa 1).
Üldplaneeringu ellurakendamine on eeldatavalt positiivse keskkonnamõjuga, kuna loob eeldused
avaliku planeerimisprotsessi tulemusena väljatöötatud ning kogukonna poolt läbimõeldud
ruumiliseks arenguks, loodusväärtuste kaitseks, rahvakultuuri säilitamiseks ning edasiarendamiseks.
Looduskeskkonna kaitse, mõistlikkuse või üldsuse huvide alusel koostatud planeering võib aga minna
vastuollu maaomanike erahuvidega. Igasuguse planeerimise üks peamiseid eesmärke ongi leida
selline kompromisslahendus, mis oleks vastuvõetav võimalikult suurele hulgale huvitatud
osapooltest. Seetõttu on KSH käigus oluline välja selgitada, kas ja millised meetmed on vajalikud
üldplaneeringu eesmärkide saavutamiseks ja seejuures kuidas mõjutab üldplaneeringu
ellurakendamine erinevaid huvipooli.
KSH töörühma koosseis:





Sixten Kerge – juhtekspert, vastutab KSH koostamise eest (litsents nr. KMH0106);
Teet Kirss – keskkonnaekspert, mõjude hindamine (litsents nr. KMH0136);
Arno Saar – planeerija;
Siiri Hunt – planeerija.
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1

KAVANDATAV TEGEVUS JA SELLE REAALSED ALTERNATIIVID

1.1

ÜLDPLANEERINGUS KASUTATAVAD JUHTFUNKTSIOONID

Alljärgnevalt on kirjeldatud lühidalt keskkonnamõjude hindamise seisukohalt olulisemaid
üldplaneeringus kasutatavaid juhtfunktsioone.
Keskuse segahoonestuse ala (tiheasustusala) – jaguneb olemuselt kaheks:




tiheasustusala maareformi seaduse tähenduses – Välja kujunenud või potentsiaalne
mitmefunktsionaalne selgelt piiritletav kompaktse hoonestusega asustusala, kus elamute
kõrval leidub ka sotsiaal-, äri- ja/või tootmisobjekte. Tiheasustusalal on detailplaneeringu
koostamine kohustuslik (Ardu ja Habaja).
planeerimisseaduse tähenduses – olemasolevad väiksemad külakeskused, kus on välja
kujunenud või kus võib potentsiaalselt välja kujuneda hajusam mitmefunktsionaalne
asustusala. Alal võib leiduda nii elamuid kuid ka sotsiaal-, äri- ja tootmisobjekte.
Detailplaneeringu koostamine on üldjuhul kohustuslik.

Trassiteeninduse ja tootmishoonete ala – tootmiseesmärgil kasutatav maa. Tootmis- ja
tööstusehitiste alune ja neid ehitisi teenindav maa. Perspektiivse Tallinn-Tartu maantee koridori
äärsetele tootmisaladele on lisaks tootmisettevõtetele või nende asemel mõistlik rajada maantee
teenindamise rajatisi/hooneid (tankla, puhkekoht, söökla jm). Trassiteenindus- ja tootmisaladel on
detailplaneeringu koostamine üldjuhul kohustuslik.
Pere- ja ridaelamute ala – haja- või tiheasustuse tingimustele vastav ala, kus maa sihtotstarve on
valdavalt elamumaa. Väheses mahus on lubatud määrata maa sihtotstarbeks ka sotsiaal- ja ärimaa.
Alal on eelistatud sumbkülade moodustamine, kus majapidamised on koondunud üksteise kõrvale
(korrapäratult) kobarasse ja kasutavad ühist juurdepääsuteed ning tehnovõrke. Kinnistute
minimaalne suurus ei ole määratud, kuid soovitatavalt vastab majapidamise suurus ajaloolise
taluõue suurusele. Suuremate sumbkülade moodustamisel on soovituslik rajada küla keskele
ühiskasutuses ala, mis on sobilik mängumaa lastele ning kus saaks korraldada ühisüritusi. Elamualal
on detailplaneeringu koostamine üldjuhul kohustuslik.
Pere- ja ridaelamute ning puhke- ja virgestusala – sarnane pere- ja ridaelamute alale, kuid selle
erinevusega, et lisaks elamutele võib alale rajada ka puhkeotstarbelisi ehitisi ja rajatisi.
Ehitustegevuse käigus tuleb säilitada maastikku looduslähedus. Detailplaneeringu koostamine on
üldjuhul kohustuslik.
Puhkeala – rekreatiivsetel eesmärkidel kasutatav ala. Alal on soodustatud arendustegevus, millega
mitmekesistatakse nii Kõue valla elanike kui ka turistide puhkevõimalusi. Ehitustegevuse osas on
eelistatud keskkonnasäästlikud hooned ja rajatised, mille peamine funktsioon on puhkevõimaluste
pakkumine. Alal on mõistlik arendada matka-, suusa- ja rattaradasid ning neid teenindavad
ettevõtteid. Puhkealal on detailplaneeringu koostamine üldjuhul kohustuslik.
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Põllu– ja metsamajandusmaa – peamiselt maatulundusmaana kasutatav ala. Alal on soodustatud
põllumajanduslik tootmine ning metsade majandamine vastavalt ala piirangutele. Kaardil kõik alad,
mis ei ole tähistatud teiste juhtfunktsioonidega või mis ei ole veekogud või teed.
Kuigi üldplaneeringus on kasutatud veel teisigi juhtfunktsioone (korterelamute maa, ärimaa jms), on
need niivõrd spetsiifilised, et neid ei ole mõtet KSH-s eristada ning neid käsitletakse üheskoos
tiheasustusalana.
1.2

ÜLDPLANEERINGU ALTERNATIIVSED LAHENDUSED

1.2.1 0-ALTERNATIIV EHK OLEMASOLEVA OLUKORRA JÄTKUMINE
Jätkub Kõue valla ruumiline areng 2001 aastal koostatud Kõue valla üldplaneeringu alusel. Ainsaks
erinevuseks on perspektiivse Tallinn-Tartu maanteetrassi, ristmike ja ristete asukohtade muutumine
vastavalt Maanteeameti tellitud eelprojektile. Üldplaneering näeb ette Ardusse ja Habajale
perspektiivsed elamuehitus- ning tootmisalad; tegemist on ka ainsate määratud tiheasustusaladega.
Üldplaneering ei ole reaalselt toimunud ning kinnitatud perspektiivsete arengutega kooskõlas.
1.2.2 1. ALTERNATIIV
Tegemist on kõige ulatuslikumate arenguplaanidega alternatiiviga. Tiheasustusaladena määratakse
Ardu ja Habaja, kusjuures nähakse ette nende alade ulatuslik laiendus. Lisaks määratakse keskustena
Paunküla, Silmsi, Ojasoo, Harmi, Äksi ning Triigi asulad. Silmsisse, Ojasoole ning Habajale määratakse
lisaks ulatuslikud tootmisalad ning Silmsisse, Paunkülasse, Ojasoole, Kõuele ja Kolu-Habaja
kõrvalmaantee ümbrusesse ulatuslikud elamualad. (vt. lisa 2 kaart 1) Alternatiivi koostamisel on
arvestatud Maanteeameti poolt täpsustatud perspektiivse Tallinn-Tartu maantee trassiga.
1.2.3 2. ALTERNATIIV
Tegemist on alternatiiviga, mille peamiseks eesmärgiks on säilitada võimalikult suur osa väärtuslikust
põllumaast kuid samas pakkuda ka arenguvõimalusi. Lahendusena leiti võimalus, mille kohaselt
määratakse Ardu ja Habaja ulatuslikult laiendatavate tiheasustusaladena ning piirkondlike
keskustena määratakse Paunküla, Silmsi, Ojasoo, Harmi, Äksi ning Triigi asulad. Tiheasustusaladest
ega keskustest väljapoole arengualasid ei määrata – kehtivad hajaasustuse põhimõtted. (vt. lisa 2
kaart 2) Alternatiivi koostamisel on arvestatud Maanteeameti poolt täpsustatud perspektiivse
Tallinn-Tartu maantee trassiga.
1.2.4 3. ALTERNATIIV
Alternatiivi peamine eesmärk on sarnaselt 2. alternatiivile võimalikult palju säilitada väärtuslikke
põllumaid. Peamine erinevus tuleneb arusaamast, et mõistliku arengu soodustamiseks ei piisa vaid
üksikute tiheasustusalade moodustamisest, vaid kaootiliste arengute vältimiseks hajaasustusalal
tuleb ka väljaspool peamisi arengupiirkondi anda suunatud võimalusi elamute ning tootmise
arendamiseks. Seega on 3. alternatiiv kompromiss 1. ja 2. alternatiivi vahel. Oluliselt laiendatakse
Ardu ja Habaja tiheasustusalasid ning lisaks määratakse keskustena veel Paunküla, Harmi, Äksi, Kõue
ja Virla. Tootmisalad planeeritakse vaid Silmsile ja Ojasoole ning võrreldes 1. alternatiiviga oluliselt
8

väiksemas mahus. Perspektiivsed elamualad on planeeritud sinna, kus neil on loogilised
arengueeldused ja kuhu on soovi avaldatud. Seetõttu paiknevad elamualad hajusalt üle kogu valla
hea teeühendusega piirkondades. (vt. lisa 2 kaart 3) Alternatiivi koostamisel on arvestatud
Maanteeameti poolt täpsustatud perspektiivse Tallinn-Tartu maantee trassiga.
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Tabel 1 – Alternatiivide võrdlus

Alternatiiv

Tiheasustusalad
Ardu
Habaja
2
(km )
(km2)

0alternatiiv

0,90

0,52

1.
alternatiiv

5,83

1,75

2.
alternatiiv

10,81

2,85

3.
alternatiiv

2,78

1,04

Keskuse
segahoonestuse
alad

Trassiteeninduse ja
tootmishoonete alad (km2)

Pere- ja
ridaelamute alad
(km2)

Pere- ja ridaelamute ning
puhke- ja virgestusalad
(km2)

Puhkealad
(km2)

-

0,72

0,65

0

0

6,13

8,77

0

19,27

0

0

0

0

0,65

1,07

2,68

11,70

Paunküla
Silmsi
Ojasoo
Harmi
Äksi
Triigi
Paunküla
Silmsi
Ojasoo
Harmi
Äksi
Triigi
Paunküla
Harmi
Metskonna
Äksi
Kõue
Virla
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2

PLANEERINGU VASTAVUS OLULISTELE KESKKONNAKAITSE EESMÄRKIDELE NING
TEISTELE STRATEEGILISTELE PLANEERIMISDOKUMENTIDELE

2.1

VISIOONID JA STRATEE GIAD LÄÄNEMERE REGIOONIS 2010 (VASAB 2010)

VASAB 2010 (Visions and Strategies Around the Baltic Sea 2010) on läänemereäärsete riikide
ühendus, mille tööd juhivad igas riigis ruumilise planeerimise eest vastutavad ministrid. Ka Eesti
kuulub VASAB-i liikmete hulka ja Eestit esindab Siseminister. VASAB-i liikmed on ühiselt välja
töötanud ruumilise planeerimise poliitikad planeerimise erinevate valdkondade jaoks.
Kõue valla üldplaneeringu juures on olulised järgmised VASAB-i põhiteemad:




4. Maapiirkondade tugevdamine ja mitmekesistamine – arendada majanduskeskustest
eemal olevates piirkondades põllumajandusega mitteseotud valdkondi nagu kultuur ja kunst,
käsitöö, disain, turism jms., mis soodustavad maa- ning linnapiirkondade vastastikkust
täiendamist.
5. Rahvusvaheliste rohevõrgustike ning miljööväärtuslike alade arendamine – laiendada
rohelisi võrgustikke väljapoole looduskaitsealasid, kuna loodust ja keskkonda ei saa kaitsta
ainult läbi kaitsealade, vaid seda tuleb teha kõikjal. Ruumilise planeerimise käigus tuleb
arvestada roheliste aladega ja seda ka linnalistes alulastes.

Kõue valla tööealistest elanikest ligikaudu 45 % käib tööl väljaspool valda (Tallinnas, Raplas, Paides,
Kosel), mistõttu ka Kõue valla arengukava 2006-2012 kohaselt on vajalik arendada ettevõtlust.
Seejuures aga ei tooda välja prioriteetseid ettevõtlusvaldkondi, vaid nähakse vajadust rakendada
elanike olemasolevaid oskusi neid vajadusel ümber koolitada. Kuna kõnealune üldplaneering lähtub
valla arengukavast ning näeb ette uute äri- ja tootmisalade loomise, vastab see ka VASAB-i 4.
põhiteemale.
Eestis on VASAB-i 5. põhiteema otseseks rakenduseks maakonnatasandil koostatavad
teemaplaneeringud „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“, mis kehtestavad
rohevõrgustiku ning väärtuslikud maastikud väljaspool kaitsealasid. Kõue valla üldplaneeringuga
täpsustatakse Harju maakonna teemaplaneeringuga kehtestatud rohevõrgustiku piire. Samuti
arvestatakse perspektiivsete arengualade valikul piirkonna looduslike tingimustega. Seega on ka
kõnealune üldplaneering kooskõlas VASAB-i viienda võtmetegevuse punktiga.
Kõue valla üldplaneeringuga kavandatav on VASAB 2010 strateegiaga kooskõlas.
2.2

EESTI KESKKONNASTRATEEGIA

Riiklikud keskkonnakaitse-eesmärgid on sätestatud valdavalt Eesti Keskkonnastrateegias, mis on
koostatud 2010 ja 2030 aasta perspektiivis.
Aastani 2010 koostatud Keskkonnastrateegia näeb ühe probleemina kergliikluse, ühistranspordi ja
rohevõrgustiku vähest toimivust. Probleem tõstatub eriti teravalt Tallinnas ja selle lähiümbruses, kus
kinnisvaraarenduse surve seab rohestruktuuride toimivuse eriti suure surve alla. Tuuakse välja
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maakasutuse sihtotstarbe kergekäelist muutmist arendajate survel, mistõttu roheala, sh pargid ja
haljastud, järjest kahanevad. Uusarenduste puhul kavandatakse rohelust minimaalselt, kuna see ei
ole arendajale kasumlik. Selliste probleemidega võitlemiseks toob Keskkonnastrateegia punkt 4.1.3
välja 2 alaeesmärki: ehitatud keskkonna kvaliteedi parandamine ja ehitiste keskkonnaväärtuse
suurendamine. Antud teemaplaneering on otseseks ja mõjusaks vahendiks esimese nimetatud
eesmärgi saavutamisel. Vajalikud tegevused ehitatud keskkonna kvaliteedi parandamise eesmärgi
saavutamiseks:






ohjata valglinnastumist;
arendada atraktiivset ja kvaliteetset avalikku ruumi;
säilitada väljakujunenud miljööväärtusega ja funktsioonidega alasid;
tagada linnalise keskkonna funktsionaalsete võrgustike (näiteks rohealad, elupaigad,
kergliiklus, vaba-aja/meelelahutus/kaubandustänavad) terviklik arendamine ja hoid;
vältida haljasalade ja avalike puhkemaastike hõlvamist uusehitustega.

Pikaajalisem keskkonnastrateegia aastani 2030 tõstatab keskkonnaprobleemina pigem loodusliku
mitmekesisuse vähenemise, läbi intensiivse maakasutuse. Selle vältimiseks nähakse ette vajadust
kaitsta mitmekesisust mitte ainult kaitsealadel vaid kõikjal meie ümber. Seda saab aga saavutada läbi
mõistliku ruumiplaneerimise.
Kõue valla üldplaneeringuga kavandatav on Eesti Keskkonnastrateegiaga kooskõlas.
2.3

SÄÄSTEV EESTI 21

Säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21” toob jätkusuutliku arengu saavutamiseks välja
neli põhilist eesmärki:





Eesti kultuuriruumi elujõulisus;
heaolu kasv;
sidus ühiskond;
ökoloogiline tasakaal.

Kõue valla üldplaneering püüab arendada kõiki nelja esiletoodud eesmärki läbi põllumajandusliku
ning loodusläheda keskkonna säilitamise, pakkudes seejuures välja võimaluse valla keskuste ning
tootmis- ja elamumaade keskkonnasõbralikuks arendamiseks.
Kõue valla üldplaneering on „Säästev Eesti 21“ strateegiaga kooskõlas.
2.4

HARJU MAAKONNAPLANEERING

1998 aastal kehtestatud Harju maakonnaplaneeringu visiooni kohaselt on Harjumaa aastal 2010:







terviklikult ja tasakaalustatult arenev;
keskkonnasõbralik;
kultuuripärandit hoidev;
väljaarenenud sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuriga;
perspektiivikas ja atraktiivne;
turismi-ja puhkevõimalusi pakkuv.
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Ka Kõue valla üldplaneering peamisteks eesmärkideks on valla tasakaalustatud ja keskkonnasõbralik
arendamine (eelduste loomine elanike lisandumiseks ning tootmise ja ärielu arendamiseks, kuid ka
rohevõrgustiku laiendamine), inimsõbraliku elukeskkonna väljaarendamine (puhkamisvõimaluste
pakkumine, vajadusi arvestav infrastruktuur) ning olemasoleva miljöö ja kultuuripärandi säilitamine
(nii kultuuripärandi kui ka väärtuslike põllumaade säilitamine). Seejuures on arvestatud ka
maakonnaplaneeringu kaardil „Teed ja tiheasustus“ määratud olemasolevate suuremate
hoonestusaladega, mis on ka Kõue üldplaneeringu kohaselt määratud tiheasustusaladeks.
Kõue valla üldplaneering on Harju maakonnaplaneeringuga kooskõlas.
2.5

HARJU
MAAKONNAPLANEERINGU
TEEMAPLANEERING
MAAKASUTUST SUUNAVAD KESKKONNATINGIMUSED”

„ASUSTUST

JA

2003 aastal täpsustati Harju maakonnaplaneeringut teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused”, millega loodi eeldused loodus- ja keskkonnakaitseliselt
põhjendatuma ruumistruktuuri kujunemiseks ja säästvaks arenguks. Teemaplaneeringuga määratleti
rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike alad ning seati vajalikud tingimused nende säilitamiseks.
Ülevaade teemaplaneeringuga kehtestatud rohelisest võrgustikust ning väärtuslikest maastikest on
toodud peatükis 3.2.8.
Kõue valla üldplaneering arvestab teemaplaneeringuga kehtestatud rohevõrgustiku piiridega ning
teeb vastavalt alternatiivile erinevas ulatuses täpsustusettepanekuid. Ühegi alternatiivi korral ei
vähendata rohevõrgustiku üldpindala, kuigi selle täpne paigutus mõnevõrra muutub. Rohevõrgustiku
sidusust ei kahjustata.
Üldplaneering arvestab ka kehtestatud väärtuslike maastikega (VM), kuivõrd Paunküla VM
säilitatakse enamuses puhkealana ning Voose VM aladele ei ole arengutegevusi kavandatud. Kuigi
Voose VM ala üheks kaitse-eelduseks on peetud põllumajandustoetuste väljastamist, et taastada ala
ajalooline põllumajanduslik ilme, siis enamus Voose VM ajaloolisi põllumaid jäävad Anija valda ning
Kõue vallas ei ole Voose VM alal põllumajanduse arendamine mõistlik.
Kõue valla üldplaneering on teemaplaneeringuga kooskõlas.
2.6

KÕUE VALLA ARENGUKAVA 2006-2012 (2025)

Kõue valla arengukava kohaselt soovitakse arendada Kõue vallast turvaline ja kaasajastatud
elukeskkond, mida iseloomustavad konkurentsivõimeline haridus, keskkonnasõbralik maaelu, avatud
ja toimiv omavalitsus ja soodne majanduskeskkond. Seejuures on arengukavas kirjeldatud mitmeid
valla visioone, mille realiseerumist saab ka üldplaneeringuga mõjutada.
Tabel 2 – Valla arengukava visioonide ning üldplaneeringuga kavandatud arengute omavahelised seosed

Visioon
Valla rahvaarv suureneb nii sündivuse kui
sisserände osas
Töövõimelised inimesed leiavad hästi
tasustatavat tööd oma vallas

Meede
Määratakse perspektiivsed elamu- ja tootmisalad.
Looduse säilitamisega luuakse inimsõbralik elukeskkond.
Määratakse perspektiivsed tootmisalad, säilitatakse
võimalikult palju väärtuslikke põllumaid.
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Visioon
Metsa- ja põllumajandusmaid
kasutatakse sihtotstarbeliselt
Vald soosib ettevõtluse, elamuehituse
ning metsa- ja põllumajandusega
tegelejaid
Üldplaneering on kaasajastatud. Välja on
kujunenud ettevõtluse ja kinnisvara
arendamise piikonnad
Säilib puhas ja ehe looduskeskkond
Toimib haljastute ja avalike vaba aja
veetmise kohtade sihikindel,
plaanipärane ja järjepidev arendamine ja
korrashoid
Kõue vald on tunnustatud ja
aastaringselt atraktiivne loodusturismi ja
aktiivse puhkuse sihtkoht

Meede
Üldplaneeringuga määratud arengualade paigutamisel
on võimalikult vähe hõlmatud metsa- ja
põllumajandusmaid.
Määratakse perspektiivsed tootmisalad ja säilitatakse
väärtuslikke põllumaid ning metsa.
Üldplaneeringu koostamisel lähtutakse uusimast
informatsioonist. Määratakse eraldi tootmis-, elamu- ja
tiheasustusalad ning ka tiheasustusalade perspektiivsed
laiendused.
Rohevõrgustiku pindala laiendatakse võrreldes Harju
maakonnaplaneeringuga kehtestatuga.
Moodustatakse ulatuslik Paunküla puhkeala, mis hõlmab
nii olemasolevaid puhkerajatisi, kui ka loob eeldusi uute
rajamiseks.
Nii Paunküla puhkeala kui ka valla loodus üldisemalt on
hea rekreatiivse potentsiaaliga. Üldplaneeringuga
luuakse eeldused looduse väärtuste säilitamiseks.

Kõue üldplaneeringuga kavandatav on valla arengukavaga kooskõlas.
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3
3.1

MÕJUTATAVA KESKKONNA ÜLEVAADE
ASUKOHT

Kõue vald asub Harju maakonna lõunapiiril Tallinnast umbes 50 km kaugusel. Vald piirneb põhjast,
kirdest ja kagust Kose ja Anija vallaga, idast ja loodest Paide, Albu ja Väätsa vallaga ning läänest,
edelast ja lõunast Kaiu ja Juuru vallaga. Valla pindala on 295,5 km2 ning vald koosneb 38 külast.
Pindalaliselt on tegemist Harjumaa kontekstis suure kuid elanike arvu poolest väikese vallaga. Valla
kaks suuremat keskust on Ardu ja Habaja külad, väiksemateks keskusteks on kujunenud ka Paunküla,
Ojasoo, Äksi ja Kõue.

Kaart 1 - Kõue valla paiknemine

3.2

LOODUSKESKKOND

3.2.1 GEOLOOGILINE EHITUS
Kõue vald paikneb kahe maastikurajooni piiril: suures osas soisel ja metsasel Kõrvemaal, lääneosas
Põhja-Eesti nõrgalt lainjal lavamaal.
Vahe-Eesti ehk Kõrvemaa tungib kiiluna Loode-Eesti lavamaa, Pandivere kõrgustiku, Kirde-Eesti
lavamaa ja Kesk-Eesti tasandiku vahele. Kõrvemaa maastiku eripäraks on mitmesuguste
mandriliustiku- ja sulamisveetekkeliste pinnavormistike põimumine jääjärvetasandike keskel.
Soostumus on ulatuslik ja metsade osatähtsus suur ning asustus sellest tulenevalt hõre. Rohkesti on
Kõrvemaal järvi. Kõik suuremad, väikejärvede ja laugastega sood on kujunenud sügavamate hilis15

jääaegsete veekogude kinnikasvamisel. Kõrvemaa maastikurajooni aluseks olevat laugeveerelist
liustikuvoolu kulutusnõgu on tasandikuliseks alaks kujundanud kohalike jääpaisjärvede ning Balti
jääjärvede veed. Suuremas osas moodustavad Kõrvemaa pinnamoe ulatuslikest hilis-jääaja
jääsulamisvee järvedest jäänud saviliivased, liivsavised ja liivased tasandikud. (Arold 2005, Entec
2001)
Põhja-Eesti ehk Harju lavamaa on tasandikuline lubjakiviplatoo, kus õhukese pinnakattega lood
vahelduvad viljakamate, põllustatud moreenialadega. Madalamais kohtades on pinnakattes savi,
liiva ja turvast, need alad on enamasti rohumaad. Leidub nii suuri rähkseid põllumaid kui ka
salumetsadega moreenitasandikke. Mastikulist liigestatust suurendavad moldorgudes voolavad jõed,
mis liigestavad lavamaa lavadeks, samuti kühmulised, loometsadega paekõvikud ja –künnised ning
nendega vahelduvad kulutusnõgudes asuvad märjemad alad (sood ja üksikjärved). (Arold 2005,
Entec 2001)
3.2.2 RADOONIOHT
Majade siseõhu radooni peamiseks allikaks on majade all ja vahetus ümbruses leviv pinnas. Radooni
sisalduse tase kujuneb maja siseõhus seda kõrgemaks, mida kõrgem on radooni sisaldus maja-aluse
ja lähiümbruse pinnase õhus. Kõue vallas on pinnaseõhu radoonisisaldust uuritud ning läbi on viidud
radooni kontsentratsiooni mõõtmisi ka elumajades. Üldiselt on Kõue vallas pinnaseõhu
radoonisisaldus madal või normaalne, kuid Ardus on otsemõõtmistel pinnase radooni-sisalduseks
fikseeritud ka üle 50 kBq/m3. Ka piirkonna majades teostatud uuringud näitasid, et nende siseõhus
on radooni sisaldus sageli kõrgendatud ja jääb vahemikku 100–172 Bq/m3 (jääb siiski alla normi)
(Petersell et al., 2008) Kõue valla keskmine mõõdetud radooni sisaldus eluhoonete siseõhus on
vahemikus 50-100 Bq/m3 (Radoon elamutes…, 2008). Ülevaate Kõue valla pinnase radooniriskist
annab Kaart 2.
Vastavalt Eestis kehtivatele piirnormidele (Radooniohutu..., 2003) kuulub hoonestusala pinnas:







madala Rn-sisaldusega pinnaste kategooriasse, kus Rn sisaldus 1 m sügavusel pinnaseõhus
jääb alla 10 kBq/m3. Nendel levilatel radoonirisk praktiliselt puudub.
normaalse Rn-sisaldusega pinnaste kategooriasse, kui Rn sisaldus 1 m sügavusel
pinnaseõhus otsemõõtmisel või U (Ra) järgi arvutatult jääb alla 50 kBq/m3 piiri. Sellisel
pinnasel võib kõrge (>200 Bq/m3) Rn sisaldus kujuneda ainult üksikute majade siseõhus;
kõrge Rn-sisaldusega pinnaste kategooriasse, kui Rn sisaldus 1 m sügavusel pinnaseõhus
otsemõõtmisel või U (Ra) järgi arvutatult ületab 50 kBq/m3 piiri, kuid jääb vahemikku 50 kuni
250 kBq/m3. Sellisel pinnasel võib kõrge (>200 Bq/m3) Rn sisaldus majade siseõhus Rn
vastaseid meetmeid kasutamata kujuneda orienteeruvalt kuni 50% majadest;
väga kõrge Rn- sisaldusega pinnaste kategooriasse, kui Rn sisaldus 1 m sügavusel
pinnaseõhus otsemõõtmise või U (Ra) järgi arvutatult ületab 250 kBq/m3 piiri. Kõrge (>200
Bq/m3) Rn sisaldus majade siseõhus Rn vastaseid meetmeid kasutamata võib kujuneda
enamuses majades.
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Kaart 2 – Radoonirisk Kõue vallas (Allikas: Harjumaa pinnase radooniriski kaart, Eesti Geoloogiakeskus 2008)

3.2.3 MULLASTIK
Muld on oluline loodusressurss valla majandusele. Kõue valla mullastik kuulub Vahe-Eesti leet- ja
soomuldade ning Põhja- Eesti valdkonna mandriosa allvaldkonda, kus nõrgalt voorestatud aladel
vahelduvad keskmise sügavusega parasniisked, niisked või märjad leostunud ja leetjad, kohati ka
leetunud saviliiv- ja liivsavimullad. Kõue valla territooriumil on lääneosas levinud leostunud ja
leetunud kamar-karbonaatmullad ja idaosas on kamar-leetmullad. Levinud on ka madalsoomullad ja
rabamullad. Viljakamaid ja põllumaaks sobivaid põllumaid on Kõue territooriumil vähe, kuna
valitsevad soostunud leetmullad ja soomullad. Seetõttu on mullad valdavas osas liigniiskuse käes
ning on kasutatavad peamiselt metsa- ja rohumaadena. (Entec, 2001, Kõue valla…, 2006)
3.2.4 PÕLLUMAA
Kõue vallas paiknevate haritavate maade keskmine hindepunkt viimastel hindamisandmetel oli 46
punkti, mis on suhteliselt kõrge näitaja luues head looduslikud eeldused taimekasvatusele. Kõue
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vallas oli 1. Jaanuari 1998. aasta seisuga kokku 4 204,3 ha põllumaad ehk ligi 15% valla üldpinnast.
(Entec, 2001)
3.2.5 PINNA- JA PÕHJAVESI
Pinnavesi
Kõue vald kuulub Lääne-Eesti vesikonna Harju alamvesikonda. Valla pinnavete võrgustiku
moodustavad jõed, ojad ja kraavid ning järved.

Kaart 3 – Kõue valla sinivõrgustik (Allikas: Maaameti kaardirakendus)

Kõue vallast saab alguse Pirita jõgi, mis on üks Eesti pikimatest jõgedest. Jõe kogu pikkus on 105 km
ning valgala pindala 799 km2. Pirita jõe seisund on enamjaolt kesine. Selle põhjustajateks on eelkõige
jõkke suunatav ebapiisavalt puhastatud reovesi ja põllumajandus. Kuigi enamus jõkke suubuvast
reoveest puhastatakse, on reoveepuhastid mitmel pool siiski vananenud ning jõkke jõuab siiski liigne
kogus fosforit, millega loodus enam ise toime ei tule. Enamus Pirita jõe ülemjooksul paiknevatest
farmidest on samuti tänaseks likvideeritud, kuid ka allesjäänud tootmiskompleksid omavad jõe vee
kvaliteedile mõju. Suur osa reostusest pärineb oletatavalt ka jõe sängist (muda, sisselangenud puud).
Pirita jõgi on lõheliste elupaigana kaitstav veekogu. (Keskkonnaministeerium, 2007)
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Suhteliselt valla keskele jääb 1960. aastal rajatud Paunküla veehoidla, mis on Tallinna
veevarustussüsteemi oluline osa. Veehoidla asub kolme endise järve (Suur ja Väike Seapilli järv ning
Tudre järv) alal. Paunküla veehoidla on Eestis suuruselt teine veehoidla. Kui algusaastail oli veehoidla
pindala ligikaudu 350 ha, siis tänaseks on see suurenenud 414 hektarini ning suurvee ajal võib
ulatuda 450 hektarini. Hoidla suurim sügavus on üle 6 meetri.
Põhjavesi
Kõue vallas ammutatakse vett ordoviitsium-kambriumi veekihist. Põhjavesi liigub põhja suunas.
Põhjavee kinnitatud tarbevaru aastani 2030 oli seisuga 31.12.05 200 m3/ööp.
(Keskkonnaministeerium, 2007) Suurimaks ja olulisemaks põhjaveega seotud probleemiks on
esimese aluspõhjalise veekompleksi nõrk kaitstus igasuguse pindmise reostamise eest. Kõue valla
põhjavesi on enamuses nõrgalt või keskmiselt kaitstud (vt. Kaart 4). Probleemiks on ka see, et
puudub täielik informatsioon kõikide rajatud kogumiskaevude kohta.

Kaart 4 – Põhjavee kaitstus Kõue vallas (Allikas: Eesti põhjavee kaitstuse kaart)

3.2.6 TAIMESTIK
Taimegeograafiliselt kuulub Kõue vald Lääne-Baltikumi geobotaanilisse allprovintsi, Vahe-Eesti
rabade ja lodumetsade geobotaanilise rajooni Kõrvemaa lodumetsade allrajooni ja osaliselt Põhja- ja
Loode-Eesti rannikuvööndi aruniitude rajooni.
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Enamus Kõue valla aladest on metsa- ja sooderikkal Kõrvemaal, mille taimkate on mitmeti erinev
ümbritsevast – Põhja-Eesti lavamaa ja Pandivere põlduderohkeist maastikest. Tegemist on Eesti
metsade ja sooderikkaima alaga. Kõrvemaal leidub inimtegevusest vähe mõjustatud, väga huvitava
taimkattega alasid. Kuusikud ja kuuse-segametsad kasvavad Kõrvemaa Põhja- Eesti lavamaa poolsel
küljel. Enamasti on tegemist laanemetsadega savikal pinnasel. Salumetsi kasvab kohati vallseljakutel
ning soosaartel, peamiselt lubjarikka pinnasega väikevoortel. Läbi kogu Kõrvemaa pikkade ahelikena
kulgevad oosid on kõikjal kaetud lopsakate sinilille-, sarapuu- ja näsiniinerohkete salumetsadega;
ooside lagedelt, kus õhuke mullakiht suviti läbi kuivab, leiame kohati värvika alustaimestikuga
sürjametsi. Paunküla mäed on kaetud peamiselt kuusemetsaga, mille all hõredalt leppa, kohati ka
sarapikku. Mägede ilu rõhutavad rohked järved. Rohkesti on soostunud metsi, eriti rabastuvaid
männi- ja kuusemetsi, samuti on palju madalsoometsi, kus valitseb sookask ja siirdesoo-, rabametsi.
Puisniite ja niite leidub peamiselt jõgede ääres ning sageli ka külade lähikonnas niiskematel aladel.
Suurima levikuga on võsastuvad sooniidud. Kõue külast lõunasse ja kagusse jäävad vähese
asustusega metsad ja rabad. Lähedal asuv Pususoo on täis laukaid. Siit saab alguse Pirita jõgi. Aela
rabas on väike järv. Rabade keskel kerkivad enamasti mändidega kaetud kõrgendikud ja tasandikud
nagu saared. Kõrgendikel asuvad külad. Rabade taimkattes esineb nii Lääne- kui ka Ida-Eesti rabade
karakterliike. (Entec, 2001)
Seisuga 07.03.2011 leidub EELIS-e andmetel Kõue vallas järgmiste kaitsealuste taimede kasvukohti:




II kategooria kaitsealused taimed: Corallorhiza trifida (koralljuur, kõdu-), Cypripedium
calceolus (kuldking, kaunis), Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (sõrmkäpp, täpiline),
Dactylorhiza russowii (sõrmkäpp, Russowi), Dracocephalum ruyschiana (tondipea, sile),
Hammarbya paludosa (sookäpp), Helichrysum arenarium (käokuld, harilik), Liparis loeselii
(hiilakas, soo-), Listera cordata (käopõll, väike), Malaxis monophyllos (soovalk, ainulehine),
Ophrys insectifera (kärbesõis), Oxytropis pilosa (lipphernes, karvane), Pulsatilla patens
(karukell, palu-), Selaginella selaginoides (selaginell, koldjas).
III kategooria kaitsealused taimed: Cladium mariscus (mõõkrohi, lääne-), Dactylorhiza
baltica (sõrmkäpp, balti), Dactylorhiza fuchsii (sõrmkäpp, vööthuul-), Dactylorhiza incarnata
(sõrmkäpp, kahkjaspunane), Dactylorhiza maculata (sõrmkäpp, kuradi-), Diphasiastrum
complanatum (vareskold, mets-), Epipactis atrorubens (neiuvaip, tumepunane), Epipactis
helleborine (neiuvaip, laialehine), Epipactis palustris (neiuvaip, soo-), Goodyera repens
(öövilge, roomav), Gymnadenia conopsea (käoraamat, harilik), Huperzia selago (ungrukold,
harilik), Listera ovata (käopõll, suur), Neottia nidus-avis (pesajuur, pruunikas), Nymphaea
alba (vesiroos, valge), Platanthera bifolia (käokeel, kahelehine), Pulsatilla pratensis (karukell,
aas-), Saussurea alpina subsp. esthonica (soojumikas, eesti), Sisymbrium supinum (unilook,
madal), Ulmus laevis (künnapuu), Viola uliginosa (kannike, lodu-).

Valla territooriumile jääb 67 vääriselupaika, millest enamus on koondunud valla kesk- ning kirdeossa.
3.2.7 LOOMASTIK
Enamus Kõue valla territooriumist on kaetud metsaga. Tänu maastiku ja metsatüüpide
varieeruvusele leidub piirkonnas sobilikke elupaiku väga erinevatele loomadele. 2005. aastal läbi
viidud ulukite loenduse andmetel on Kõue vallas metsloomi Harjumaa keskmisest rohkem. (Ulukite…
2005) Vallas on registreeritud põder (Alces alces), metskits (Capreolus capreolus), metssiga (Sus
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scrofa), ilves (Felis lynx), pruunkaru (Ursus arctos), hunt (Canis lupus), ondatra (Ondatra zibethicus),
kährikkoer (Nyctereutes procyonoides), rebane (Vulpes vulpes), mäger (Meles meles), saarmas (Lutra
lutra), metsnugis (Martes martes), kärp (Mustela erminea), nirk (Mustela nivalis), tuhkur (Mustela
putorius), kobras (Castor fiber, halljänes (Lepus europaeus), valgejänes (Lepus timidus), orav (Sciurus
vulgaris), harilik siil (Erinaceus europaeus), mügri (Arvicola terrestris), mutt (Talpa europaea),
juttselg-hiir (Apodemus agrarius), kaelushiir (Apodemus flavicollis), leethiir (Clethrionomys
glareolus), niidu-uruhiir (Microtus agrestis), rändrott (Rattus norvegicus), koduhiir (Mus musculus),
vesimutt (Neomys fodiens), mets-karihiir (Sorex araneus). (Ramboll…, 2009)
Lisaks on EELIS-e andmetel (seisuga 07.03.2011) esindatud vallas ka mitmed kaitsealused loomad:




I kategooria: kaljukotkas (Aquila chrysaetos), must-toonekurg (Ciconia nigra)
II kategooria: metsis (Tetrao urogallus), suurkõrv (Plecotus auritus), põhja-nahkhiir
(Eptesicus nilssonii)
III kategooria: hink (Cobitis taenia), musträhn (Dryocopus martius), hallpea-rähn (Picus
canus), teder (Tetrao tetri), händkakk (Strix uralensis), sookurg (Grus grus)

3.2.8 ROHESTRUKTUURID JA VÄÄRTUSLIKUD MAASTIKUD
Käesolevas töös käsitletakse rohestruktuuride temaatikat eelkõige rohelise võrgustiku
kontseptsiooni kasutades. Kuna roheline võrgustik on üks osa ökoloogilisest infrastruktuurist, mille
üldiseks eesmärgiks on säilitada teatud maa-ala ökoloogilisi parameetreid tagav
maastikukomponentide ja -elementide kogum, tuleb rohestruktuuridena (rohevõrgustiku
komponentidena) käsitleda kõiki looduslikke ja pool-looduslikke taimekooslusi, olenemata
konkreetsest liigilisest koosseisust, maakasutusest või maaomandist. Kõue vallas on roheelementide
osakaal väga suur - metsad, sood ja rabad katavad ligikaudu 78% valla territooriumist.
Üldplaneeringu üheks eesmärgiks on täpsustada maakonnaplaneeringuga kehtestatud
rohevõrgustiku piire nii, et need järgiksid paremini tegelikke looduslikke vajadusi ning ühtiksid
seejuures paremini valla planeerimiseesmärkidega. Rohelise võrgustiku eesmärgiks ei ole ulatusliku
“rohelise pinna” kavandamine ja selle majandustegevusest väljajätmine, vaid eelkõige loodus- ja
keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine. Paralleelselt rohelise võrgustiku
määratlemisega inventeeriti ja kaardistati maakonna teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused” raames ka väärtuslikud maastikud. Kaart 5 annab ülevaate
maakonnaplaneeringuga kehtestatud rohevõrgustikust ja väärtuslikest maastikest.
Väärtuslikud maastikud (Harju Maavalitsus, 2003):




Voose (29) - asub valla kirdeosas. Tegemist on Kõrvemaa metsade keskel asuva väiksema
põllumajandusliku alaga, kus suhteliselt hästi on säilinud ajalooline asustusstruktuur. Vooselt
saab alguse ja omab siin esinduslikku välisilmet pikk (kuni 50 km) Voose-Tooravere
vallseljakute süsteem, mis katkematult ulatub Vooselt Sae-Paunküla kanalini. Rahva
kogunemisekohana on tuntud Voose lähedane Luurimägi. Vallseljakust eraldi paikneb
imposantne Voose linnamägi. Voose vallseljakud on Kõrvemaa maastikukaitseala lahustükk.
Paunküla (30) - Kõrvemaale iseloomulik metsade ja soode maastik, kus väikesel alal
vahelduvad väikejärved ja mitmesugused liustikutekkelised pinnavormid (eelkõige
vallseljakud). Paunküla on osa Vahe-Eesti metsade vööst, mis Eesti rohelises võrgustikus
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moodustab keskse telje. Siin paikneb mitmeid väiksemaid looduslikke metsakooslusi ehk
vääriselupaikasid. Piirkonna kasutus (veehoidlat külastavad kalamehed, matkajad,
orienteerujad, marjulised) on püsinud mõõdukas, prognoosida saab siiski kiiret kasvu.
Maastikukaitseala aastast 1981.

Kaart 5 - Rohevõrgustik ja väärtuslik maastik Kõue vallas (Allikas: Harju maakonna teemaplaneering „Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, Maaameti kaardirakendus)

3.2.9 KAITSEALUSED LOODUSOBJEKTID
Kõue vallas leidub palju inimtegevusest vähe mõjutatud looduskooslusi, mistõttu on ligikaudu
viiendik valla territooriumist kaitsealune maa. Kaitstavad loodusobjektid käesoleva töö mõistes on
looduskaitseseaduse alusel kaitstavad objektid ning muud erinevate kriteeriumite alusel kaitset
väärivad objektid. Kaitsealuse maana on Kõue valla üldplaneeringukaardil tähistatud looduskaitse- ja
maastikukaitsealad, kaitstavad looduse üksikobjektid ja muinsuskaitsemälestised.
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Üksikobjektid




Äksi rändrahn (Äksi küla), kaitsevöönd 10 m
Ojasoo männid (Ojasoo küla), kaitseala raadius 30 m
Ojasoo lehis (Ojasoo küla), kaitsevöönd 50 m

Hoiualad


Kiruvere hoiuala

Kaitsealad









Kõrvemaa maastikukaitseala
Paunküla maastikukaitseala
Paunküla mõisa park
Mahtra looduskaitseala
Laukesoo looduskaitseala
Aela maastikukaitseala
Harmi mõisa park
Triigi mõisa park

Loodusalad (Natura 2000)








Mahtra
Kõnnumaa
Laukesoo
Ardu
Kiruvere
Paunküla
Kõrvemaa

Linnuhoiualad (Natura 2000)



Kõnnumaa-Väätsa
Kõrvemaa

Ürglooduse raamatu objektid



Aela-Viirika soo (Kõue valda jääb vaid soo serv)
Äksi hiidrahn (Äksi rändrahn, ka kaitsealune üksikobjekt)
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Kaart 6 – kaitsealad ja hoiualad Kõue vallas (Allikas: Maaameti kaardirakendus)

3.2.10 METEOROLOOGILISED TINGIMUSED
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia instituudi (EMHI) andmetel on Kõue vallale lähim
meteoroloogiajaam Järvamaal Türil. Kõue vallas ei ole teadaolevalt täpsustavaid pikaajalisi
ilmavaatlusi teostatud. Türi meteoroloogiajaama pikaajalistel andmetel on piirkonnas:



Kõige soojema kuu (juuli) keskmine temperatuur + 20,5 oC
Kõige külmema kuu (veebruar) keskmine temperatuur - 15,5 oC

Tabel 3 - Keskmine tuule kiirus 1971 – 2000 a.

Jaan.
3,0

Veeb.
2,8

Märts
2,7

Apr.
2,7

Mai
2,6

Juun.
2,5

Juul.
2,2

Aug.
2,2

Sept.
2,4

Okt.
2,8

Nov.
2,9

Dets.
2,9

Tabel 4 - Tuule suuna ja tuulevaikuse sagedus (%)

N
3

NO
8

O
11

SO
14

S
16

24

SW
19

W
14

NW
9

Tuulevaikus
6

3.2.1 MAAVARAD JA MAARDLAD
Maavaradest leidub Kõue vallas kõige enam turvast. Osaliselt Kõue vallas asub üleriigilise tähtsusega
Epu-Kakerdi: Laeksaare ja Epu-Kakerdi: Epu turbamaardlad ning kohaliku tähtsusega Vonka ja
Mahtra turbamaardlad. Lisaks on vallas ka mitu väiksemat kruusa- ja liivamaardlat. Ajakohast
informatsiooni on võimalik saada Maa-ameti kodulehelt.

Kaart 7 – Kõue valla territooriumile jäävad maardlad (Allikas: Maaameti kaardirakendus, Maaamet. Seisuga 01.08.2011)

3.3

SOTSIAAL-MAJANDUSLIK KESKKOND

3.3.1 ASUSTUS
01.01.2010 seisuga oli Statistikaameti andmetel Kõue vallas kokku 1589 elanikku, kellest mehi on
48% ning naisi vastavalt 52%. Asustustikutihedus on 5,4 inimest/km2. Valla asustus on koondunud
peamiselt valla kesk- ja lääneossa. Kõige suurem asula on Ardu küla, kus on elanud aastate lõikes
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kolmandik Kõue valla elanikest (ca 620 elanikku). Teine asula elanike arvult on Habaja küla.
Suuremad külad on veel Ojasoo ja Paunküla. Neli suuremat küla moodustavad üle 65% kogu valla
elanikest. Vastavalt elanike arvule on ka sotsiaalsed- ja majanduslikud keskused kujunenud just
nendesse piirkondadesse. (Kõue valla…, 2006) Lähedal asutavate linnade (Tallinn, Rapla, Paide) mõjul
ja madala sündimuse tõttu toimub pidev aeglane inimeste vähenemine. Peamiselt minnakse tööle
Tallinnasse, Paidesse, Raplasse või Kosele. Ülevaate valla rahva vanuselisest koosseisust annab
Joonis 1.
85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
-100

-50

Naised
Mehed

0

50

Joonis 1 – Kõue valla rahvastikupüramiid (Allikas: Statistikaamet, seisuga 01.01.2010)
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3.3.2 MUINSUSKAITSEOBJEKTID JA PÄRANDKULTUUR
Muinsuskaitseobjektid
Kõue vallas oli 2011 aasta märtsi seisuga 37 arheoloogia-, 24 arhitektuuri- ja 2 ajaloomälestist ning
97 mittekaitsealust pärandkultuuriobjekti (vt. Kaart 8). Nimekiri Kõue valda jäävatest muinsuskaitseja pärandkultuuriobjektidest on toodud lisas 3. Muinsuskaitse alla kuulub vaid väärtuslikum osa
pärandkultuurist - pärandkultuuri mittekaitstavad mälestised ei oma meie seniste hinnangute alusel
praegu riiklikku kaitset õigustavat ajaloolist, arheoloogilist, arhitektuurset, etnograafilist või
kultuuriloolist väärtust. Kuigi pärandkultuuriobjektid ei ole kõik kaitse all, on tegemist omamoodi
muinsuskaitse reserviga, mida on siiski oluline säilitada ning kaitsta.

Kaart 8 – Muinsuskaitsemälestised Kõue vallas (Allikas: Muinsuskaitseamet, Maaameti kaardirakendus)

Kaart 8 näitab, et kõik Kõue vallas asuvad arhitektuurimälestised on koondunud kahte gruppi,
arheoloogia-, ajaloo- ning pärandkultuurimälestised on jaotunud vallas ühtlasemalt.


Habaja mõisakompleks – (saksa k. Habbat) loodi 1646. aastal. Mõisa peahoone on
ühekorruseline arhailise vanabalti planeeringuga puitehitis. Hoone on algsel kujul ehitatud
arvatavasti 18. sajandi teisel poolel; seda iseloomustab kõrge kelpkatus, fassaadil paiknevad
27



paarisaknad ning kaks mantelkorstnat. 19. sajandil lisati ta otstesse põhiosast veidi kitsamad
tiibhooned. Valdav enamik mõisa hoonetest - sh peahoone - on säilinud tänapäevani.
Peahoone seisab viimased aastad küll tühjalt ning on 2000te aastate algul veidi rüüstatud.
Suur osa kõrvalhooneid on säilinud algsel või enam-vähem algsel kujul. Vaid valitsejamaja
kohal asub 20. sajandil püstitatud kahekorruseline hoone, milles on võib-olla kasutatud
valitsejamaja müüre. (Habaja mõis, 2009)
Kõue-Triigi mõisakompleks – (saksa k. Kau) esmakordselt mainitud 1379, mis teeb sellest
ühe vanima mõisa Harjumaal. Mõisa keeruka kujuga sopilisel peahoonel on olnud pikk
ehituslugu. Varaseimad hoone ehitusjärgud võivad pärineda keskaegsest vasallilinnusest ehk
kindlustatud mõisahoonest - sellele viitavad mitmed paksud ebakorrapärased müürid. 17.18. sajandil kerkis samasse paika ühekorruseline barokne peahoone. Hoone klassitsistlik
kujundus pärineb 1817. aasta ümberehitustest, mil härrastemaja ühele otsale ehitati teine
korrus, kujundati fassaadid klassitsistlikeks ning lisati kolm neljasambalist portaali. Samas
säilis varasem barokne kelpkatus. Kaasajal on mõis eravalduses, kuid seisnud mitmeid
aastakümneid tühjana ja lagunenud. 1990tel aastatel alanud korrastustööd jäid pooleli. Veidi
ümber ehitatuna on säilinud ka ait ja tall-tõllakuur. Ülejäänud kõrvalhooned on valdavalt
hävinud või varemeis. Mõisa saksakeelsest nimest on tulnud Kõue valla nimi. (Triigi mõis,
2009)

3.3.3 TEED
Kõue valla-, riigi- ja erateede kogupikkus on 325,3 km. Kõue Vallavalitsuse omandis olevaid teid on
kokku 83,47 km, sellest kõvakattega 5 km ja kruusaga 78,5 km. Metsateid on kokku 70,9 km.
Erateesid on kokku 106 km. Kokku on valla ja erateid 190,1 km ning riigiteid 64,3 km. Kogu valla
teedest 10,7 % on kõvakatte all, 77,5 % on kruusakattega ja 11,7 % pinnasekattega.
Tabel 5 - Kõue valda läbivad riigiteed (Allikas: Kõue vallavalitsus, seisuga 01.04.2006.a.)

Teede number
Teede nimetus
Hooldaja Riigitee liik Katte liik Pikkus (km)
2
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
OÜ Üle
Põhi
Kõva
~ 3,5
2
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Järva Teed
Põhi
Kõva
~ 9,0
14
Kose-Purila
OÜ Üle
Tugi
Kõva
9,2
11208
Paunküla-Kiruvere-Ardu
OÜ Üle
Kõrval
Kõva/kruus
7,7
11204
Kolu-Habaja
OÜ Üle
Kõrval
Kruus
7,1
11207
Paunküla-Vetla
OÜ Üle
Kõrval
Kruus
9,3
11141
Ojasoo-Ardu
OÜ Üle
Kõrval
Kruus
10,1
11142
Kõue-Virla
OÜ Üle
Kõrval
Kruus
6,9
11143
Triigi-Kõue
OÜ Üle
Kõrval
Kruus
1,4
KOKKU:
64,3
Vallale kuuluvaid teid hooldab vallavalitsus. Riigiteed vajavad riiklikke investeeringuid. Lumetõrjet
teevad tellimustööna vastavat teenust osutavad ettevõtted ja talupidajad. Teede olukord on
viimastel aastatel halvenenud, mis tähendab, et puudub regulaarne teekatte uuendamine ja
parandustööd. (Kõue valla…, 2006)
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3.3.4 SOTSIAALSED INFRASTR UKTUURID
Kõue vallas asub 4 haridusasutust: Ardu ja Habaja lasteaiad, Ardu kool ja Harmi põhikool. Ardu
lasteaed on eestikeelne, tegutseb 2 rühma, kohti on 40. Habaja lasteaias on lapsi vähem – aastal
2005/2006 – 33 last. Õppeaastal 2007/2008 õppis Ardu koolis 114 õpilast, Harmi põhikoolis 79
õpilast. Lähim keskkool asub Kosel. Vallas asuvad Ardu ja Habaja raamatukogud.
Perearsti kabinetid asuvad Ardus ja Habajal, hambaravi kabinet Ardus. Kiirabi saabub Koselt.
Lähimad apteegid asuvad Kosel ja Paides.
Vallas tegutseb Paunküla puhkekeskus, kus on võimalik rentida kanuusid ja paate, mängida minigolfi,
lasta vibu, teha ATV loodusmatku, mängida paintballi. Paunkülas tegutseb Paunküla spordibaas.
Vallas ei ole kalmistuid. Lähimad kirikud asuvad Kosel, Juurus ja Annas.
Kõue vallas hoiab korda abipolitseinik.
Kõue vallal on buss, mis sõidab graafiku alusel Ardu, Kõue, Virla, Riidamäe, Harmi, Habaja, Ojasoo,
Kose, Paunküla, Rava, Virla ja Tallinna vahel. Vallas peatuvad ka mõned Tallinna ja Tartu vahel
sõitvad bussid.
3.3.5 VEEMAJANDUS JA REOVEE KÄITLUS
Kõue vallas ammutatakse vett ordoviitsium-kambriumi veekihist. Põhjavesi liigub põhja suunas.
Põhjavee kinnitatud tarbevaru aastani 2030 oli seisuga 31.12.05 200 m3/ööp.
Ühisveevärgiga ja kanalisatsiooniga hõivatud alad on Ardu ja Habaja küla. Tsentraalset veevärki
haldab Ardu ja Habaja piirkonnas SA Kõue Varahaldus.
Kanalisatsioon on Ardus ehitatud 1980-ndate keskpaigas ning renoveeritud aastal 2009. Heitvee
ülepumpamisjaamade vanad pumbad on välja vahetatud ökonoomsete ja töökindlate kaasaegsete
pumpade vastu. Töötavad reoveepuhastid on olemas Ardus, Habajal ning Paunküla Hooldekodul (vt.
Tabel 6). Ardus ja Habajal asuvad puhastusseadmed rahuldavad hetke vajadusi. Teistes asulates on
kasutusel majade juurde kuuluvad reovee kogumiskaevud. (Kõue valla…, 2006)
Tabel 6 - Kõue valla reoveepuhastid (Allikas: Kõue Vallavalitsus, seisuga 01.04.2006.a.)

Asukoht
Ardu
Habaja
Habaja farm
Triigi
Triigi farm
Paunküla

Tüüp
3xBIO-25
BIO-50
2xBIO-25
BIO-50
septik
BIO-50
BIO-25

Järelpuhastus/Kaitsetsoon

Töötab/ei tööta

2 biotiiki/ 200m

Töötab

2 biotiiki/ 200m
2 biotiiki/ 200m
2 biotiiki/ 200m
2 biotiiki/ 200m
2 biotiiki/ 200m

Töötab
Rekonstrueerimisel
Pooleldi
Töötab tõrgetega
Töötab

Hetkel on olemas andmed 117 puurkaevu kohta. Enamus on puuritud 70. aastatel. Puurkaevude
keskmine sügavus on 50 meetrit.
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3.3.6 JÄÄTMEMAJANDUS
Kõue vald on 2003. aasta sügisel loodud MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus asutajaliige. KeskEesti Jäätmehoolduskeskus loodi eesmärgiga võtta omavalitsustelt üle kõik jäätmehoolduse
korralduslikud ülesanded, mis on omavalitsustele pandud Jäätmeseaduse ning teiste jäätmehooldust
reguleerivate õigusaktidega ning ühiseks piirkonna jäätmehoolduse arendamiseks.
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4

KESKKONNAMÕJU HINDAMISE METOODIKA

Keskkonnamõju hindamisel lähtutakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse nõuetest ning kasutatakse üldlevinud metoodikat:






määratletakse võimalikud alternatiivsed lahendused ja kirjeldatakse erinevate alternatiivide
eripärasid;
kirjeldatakse Kõue valla keskkonnaseisundit ning üldplaneeringuga kavandatavaid tegevusi.
Kavandatavaid muudatusi keskkonnas võrreldakse olemasoleva olukorraga;
analüüsitakse üldplaneeringu ja selles kavandatud tegevuste vastavust teistele kehtivatele
planeeringutele ja õigusaktidele;
kirjeldatakse alternatiivide rakendumisega kaasnevaid eeldatavaid keskkonnamõjusid;
eeldatavate keskkonnamõjude põhjal töötatakse välja kriteeriumid, mille alusel hinnatakse
keskkonnakonnamõju ning leitakse kriteeriumite kaalud. On mõistetav, et kõik
keskkonnaelemendid ei oma reaalelus võrdset kaalu ehk erinevad mõjud on erineva
olulisusega. Näiteks, keskkonnamõju hindajate arvamuse kohaselt peetakse Kõue vallas
potentsiaalseid mõjusid põhjaveele tunduvalt olulisemaks kui mõjusid majanduselule.
Seepärast kaasatakse hindamismaatriksisse kriteeriumi kaal, mis aitab olulisemaid tegureid
eristada vähemolulistest ning seeläbi muuta hindamismaatriksis esitatud hindamistulemusi
sarnasemateks reaalselt looduses toimuvate protsessidega. Kriteeriumite kaalude leidmiseks
on kasutatud paaritivõrdluse metoodikat, mida on kirjeldatud käsiraamatus „Keskkonnamõju
ja keskkonnariski hindamine” (T. Põder, Tallinn 2005) lk 14 – 89. Käsiraamatuga on võimalik
tutvuda aadressil http://www.envir.ee/91552;
hinnatakse kavandatavate tegevustega kaasnevat keskkonnamõju (nii negatiivset kui
positiivset) ning selgitatakse välja parim alternatiivne lahendus. Hindamine toimub eelnevalt
määratletud kriteeriumite alusel ekspertrühma poolt. Keskkonnamõju kvalitatiivsel
hindamisel kasutatakse järgmist skaalat:
Otsene mõju:
+3 – otsene mõju, väga positiivne;
+2 – otsene mõju, positiivne;
+1 – otsene mõju, vähe positiivne;
0 – mõju puudub;
-1 – otsene mõju, vähe negatiivne;
-2 – otsene mõju, negatiivne;
-3 – otsene mõju, oluliselt negatiivne.

Kaudne mõju:
+3 – kaudne mõju, väga positiivne;
+2 – kaudne mõju, positiivne;
+1 – kaudne mõju, vähe positiivne;
0 – mõju puudub;
-1 – kaudne mõju, vähe negatiivne;
-2 – kaudne mõju, negatiivne;
-3 – kaudne mõju, oluliselt negatiivne.
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Mõjude summa suurus näitab alternatiivsete lahenduste mõju intensiivsust ning polaarsus
näitab seda, kas mõju keskkonnale on positiivne, neutraalne või negatiivne. Mida suurem on
positiivne mõju, seda sobivam on antud lahendus. Negatiivsed hinnangud väljendavad
negatiivset keskkonnamõju ja lahenduse mittesobivust;


antakse soovitusi võimalike negatiivsete keskkonnamõjude vältimiseks ja leevendamiseks.
Tehakse ettepanekud üldplaneeringu planeerimisettepaneku muutmiseks, lähtudes
parimatest alternatiividest ning võimalikest leevendusmeetmetest.

Töökorralduses kasutatakse järgmisi meetodeid:







kaardi ja ruumiandmete analüüs (töö üldplaneeringu kaardi ja teiste kaardimaterjalidega);
teksti- ja sisuanalüüs (töö üldplaneeringu seletuskirja ja teiste kirjalike infoallikatega);
juriidiline analüüs (vastavus seadustele ja kooskõla teiste planeeringute ning meetmete
vahel ning vastavus teiste planeeringute ja arengukavade keskkonnaeesmärkidega);
ühisarutelud Kõue vallavalitsuse ja planeeringu koostajatega;
KSH programmi ja aruande avalikud arutelud;
vajadusel konsultatsioonid teiste ekspertidega.
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5

ÜLDPLANEERINGU ELLUVIIMISEST LÄHTUVAID KESKKONNAPROBLEEMID

Üldplaneeringuga kavandatud tegevustel võib olla nii positiivseid kui ka negatiivseid mõjusid, olgu
need majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised või looduskeskkonnale avalduvad mõjud. KSH
aruandes käsitletakse eelkõige mõju, mis kaasneb üldplaneeringuga kavandatava maakasutuse
muudatusega. Maa-aladele olemasolevast erineva sihtfunktsiooni seadmisega või reserveerimisega
kaasnevaid mõjusid on võimalik jagada kaheks. Kõige otsesemalt avalduvad mõjud lokaalsel tasemel
sellel maa-alal, mille sihtfunktsiooni muudeti. Sellisel juhul saab üksusele avalduva mõju
formaliseerida valemiga
, kus Ml on lokaalsel tasemel avalduv mõju, A on esialgne
maakasutusviis ning A’ on uus maakasutusviis. Keskkonnamõju strateegilise hindamise seisukohast
on aga olulisemad mõjud, mis avalduvad regionaalsel tasemel. Näiteks võib ala muutmine
põllumaast elamumaaks põhjustada piirkonna liikluskoormuse suurenemise. Sellisel juhul on avalduv
mõju formaliseeritav valemiga
, kus Mr on regionaalsel tasandil avalduv mõju.
Kõue valla üldise hõreda asustuse ning vähese tööstuse tõttu ei oma mõningane arendustegevuse
lubamine olemasolevatest keskustest eemal eeldatavasti olulisi mõjusid. Samas, lähtudes loogikast,
et üldplaneeringuga moodustatakse ühtne funktsionaalselt jaotatud alade süsteem, mille iga
komponent mõjutab ka kõiki ülejäänuid, on oluline analüüsida ka keskustest eemal teostatavate
muudatuste mõju. Paljude väikeste muudatuste põhjustatav kumulatiivne mõju võib olla
märkimisväärne.
Üldplaneeringu elluviimine omab eeldatavalt mõju:











kaitstavatele loodusobjektidele, sh Natura 2000 aladele;
rohevõrgustiku toimimisele Kõue vallas ja lähiümbruses ;
loomastikule, sh lindudele;
pinna- ja põhjavee seisundile;
välisõhu kvaliteedile;
infrastruktuurile;
kultuuripärandile;
maastiku ilmele;
maardlatele;
elanike tervisele.

Kõiki mainitud mõjuvaldkondi käsitletakse käesoleva aruande 7. peatükis.
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6

KESKKONNAMÕJU PROGNOOSIMISMEETODITE KIRJELDUS

Keskkonnamõjude prognoosimisel kasutati erinevaid meetodeid tulenevalt mõjude iseloomust ja
andmete kvaliteedist ja kättesaadavusest. Töö käigus oli sageli võimalik tugineda vaid
eksperthinnangutele. Järgnevalt on lähemalt kirjeldatud, kuidas erinevaid mõjusid prognoositi.
Mõju taimestikule
Mõju taimestikule on hinnatud olemasoleva taimestiku säilimist arvestades. Taimestiku säilimise
eelduse peamine tingimus on kasvukohtade säilimine intensiivsest inimtegevusest puutumatutena.
Seega hinnatakse mõju taimestikule eelkõige kaardianalüüsi rakendades, kasutades sealjuures
EELISe andmeid ja informatsiooni, mida koguti valla ülevaatustel.
Mõju loomastikule
Loomastiku mõjude hindamisel on lähtutud loomadele sobivate elupaikade ja nende liikumisteede
säilitamisest ja kaitsest. Mõju hindamise aluseks on peamiselt kaardianalüüs (EELISe info, ortofoto
jm) ning teiste läbiviidud uuringute informatsioon.
Mõju rohevõrgustikule
Rohevõrgustikule avalduvate mõjude hindamisel lähtutakse eelkõige kaardianalüüsist.
Lisainformatsiooni problemaatiliste ning konfliktpiirkondade kohta saadakse ka välitöödelt.
Hindamisel arvestatakse kuivõrd järgib kavandatav rohevõrgustik reaalsete rohestruktuuridega ning
olulised on ka rohevõrgustiku pindala ning sidusus.
Mõju kaitsealustele objektidele
EELISe andmete põhjal määratletakse kavandatavate arengualade paiknemine kaitstavate
loodusobjektide suhtes. Vajadusel selgitatakse välitööde käigus välja kaitsealuse objekti olukord ning
analüüsitakse kavandatud tegevuse võimalikke mõjusid. Info alusel antakse eksperthinnang, kas,
kuidas ning mis ulatuses võib kavandatav tegevus kaitstavaid loodusobjekte kahjustada.
Mõju pinna- ja põhjaveele
Harju alamvesikonna veemajanduskava alusel antakse ülevaade Kõue valla vesikonnast ning tuuakse
välja peamised vesikonda mõjutavad tegevused. Seejärel hinnatakse, kas üldplaneeringuga on
kavandatud uusi vesikonda mõjutavaid tegevusi/objekte või plaanitakse olemasolevaid probleeme
lahendada.
Mõju õhukvaliteedile
Antakse eksperthinnang kavandata tegevusega kaasneva välisõhu kvaliteedile mõjutamise ulatuse
osas. Mõju allikatena käsitletakse majade küttesüsteemidest tulenevaid heitgaase, transpordi
tekitatud ning tööstusaladelt lenduvat potentsiaalset saastet.
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Mõju maardlatele
Kaardianalüüsi käigus selgitatakse välja üldplaneeringuga kavandatud arengualade, teede ning
rohealade paiknemine maardlate suhtes ning antakse eksperthinnang, kas planeeringuga kavandatu
omab põhjustab maardlate kasutamisele täiendavaid piiranguid. Samuti selgitatakse, kas maardlate
olemasolu mõjutab üldplaneeringuga kavandatud arengualasid, teid ja rohevõrgustikku.
Mõju maastiku ilmele, kultuuripärandile ja miljööväärtuslikele aladele
Antakse eksperthinnang üldplaneeringuga kavandatud arengualade rajamisega kaasneva maastiku
ilmele ning kultuuripärandile avalduva mõju osas. Eksperthinnangu aluseks on peamiselt
kaardianalüüs, kuid täiendavat informatsiooni saadakse ka välivaatlustelt. Peamiste mõju allikatena
arvestatakse hoonete rajamist ning muudatusi kõrghaljastuses. Lähteandmed saadakse
Muinsuskaitseametist, Harju maavalitsusest, Eesti Looduse Infosüsteemist ning Maa-ameti
kaardirakendusest.
Mõju inimese tervisele
Selgitatakse välja üldplaneeringuga kavandatud või üldplaneeringus kajastatud arengud, millel on
potentsiaalselt oluline tervisemõju. Analüüs toimub enamuses kvalitatiivsete andmete põhjal ja
põhineb peamiselt ekspertarvamusel.
Mõju sotsiaalsetele vajadustele ja varale
Hindamise käigus selgitatakse välja, millised on valla seisukohast olulised vajadused, mille
rahuldamisele saab üldplaneeringuga kaasa aidata. Seejärel hinnatakse, kas üldplaneering loob
antud valdkondades arenguvõimalusi. Hindamise tulemusena esitatakse eksperthinnang, mille
lähteandmetena kasutatakse üldplaneeringu kaarti, Kõue valla arengukava ja teisi asjakohaseid
dokumente.
Mõju sotsiaalsele ja tehnoloogilisele infrastruktuurile
Selgitatakse välja, kas üldplaneeringuga kavandatakse valla seisukohast olulisi sotsiaalseid või
tehnoloogilisi infrastruktuure. Hindamise aluseks on valla arengukava ning üldplaneeringu
alternatiivide kaardid.
Kõue valla elanike ning huvipoolte arvamus
Antakse ülevaade peamistest Kõue valla elanike ning teiste huvitatud osapoolte seisukohtadest ning
selgitatakse, kas käesolev aruanne käsitleb kohalike elanike poolt välja toodud temaatikat.
Piiriülene keskkonnamõju
Antakse eksperthinnang, kas üldplaneeringuga kavandatud tegevused võivad põhjustada riigipiire
ületavaid olulisi keskkonnamõjusid.
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7
7.1

ÜLDPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVAD MÕJUD
MÕJU TAIMESTIKULE

Kõue vald on madala asustustihedusega looduslähedane põllumajanduslik piirkond, kus suuremad
ning väärtuslikumad taimekooslused on säilinud tihedamast inimasustusest eemal, aladel, mis on
üldplaneeringu kohaselt hõlmatud ka rohevõrgustikku. Valla üldiselt väärtuslikust taimestikust
annavad aimu paljud teadaolevad kaitsealuste taimede kasvukohad, paljud olemasolevad kaitsealad
ning Natura 2000 inventuuri käigus ülevaadatud piirkondade suur hulk. Kõue valla rohelised
struktuurid on olulised inimmõjude stabilisaatorid, kuna mahendavad tuuli, hoiavad ära muldade
kiirema kuivamise, erosiooni ning õhusaaste leviku.
Üldplaneeringuga tehakse ettepanek mitmete uute arendusalade (elamumaa, tootmismaa jne)
loomiseks aladele, kuhu eelmise üldplaneeringu kohaselt arendustegevust ei olnud planeeritud.
Enamus nendest uutest arendusaladest ja olemasolevate tiheasustusalade laiendused on
planeeritud olemasolevatele põllumaadele või nende äärealadele, mida ilmestavad siin-seal leiduvad
üksikud metsatukad ning ribastruktuurid. Arendustegevuse käigus võivad need rohestruktuurid
lokaalselt kahjustuda või hävineda. Seetõttu on oluline, et vallavalitsus arvestaks ehitustingimuste
või detailplaneeringu lähtetingimuste väljastamisel kõrghaljastusega servakoosluste säilitamise
vajadusega. Kuigi mitmel poolt on arendustegevus kavandatud otseselt rohestruktuuridele, ei
vähene oluliselt kõrghaljastusega alade sidusus. Üldplaneeringu ühegi alternatiivi täies mahus
realiseerimine ei põhjusta olulist metsastunud alade killustumist – ühegi alternatiiviga ettenähtud
arendusalade täies mahus väljaehitamisel ei lõhuta olemasolevaid suuremaid metsaalasid nii, et
nendest tekiks väikseid (alla 2 ha suuruseid) omavahel ühendamata metsalaikusid, mis võiksid olla
paljudele metsataimedele ebasobivad.
Mõjud taimestikule võivad ilmneda ka kaudselt läbi suureneva inimkoormuse või veerežiimi
muutuste. Kõue valla territooriumil on ulatuslikke maaparandussüsteemidega alasid ning kohati on
nendele aladele planeeritud ka arendustegevus. Et vältida liigniiskete alade tekitamist, tuleb
arendustegevuse käigus töötada välja ka uus kuivendusvõrgu lahendus.
Tiheasustusalade laiendamisega kaasnevad mõjud
Peamised üldplaneeringuga ette nähtud arengualad asuvad Ardu ja Habaja asulate ümbruses, kus
kõikide alternatiivide kohaselt on planeeritud ulatuslik tiheasustusala laiendamine. Seejuures 2.
alternatiivi korral on laiendamine kõige ulatuslikum (vt Joonis 2 ja Joonis 3). Üldplaneeringu 0alternatiivi kohaselt olemasolevaid tiheasustusalasid ei laiendata ning uusi keskuseid ei määrata.
Uute tiheasustusalade moodustamine on 0-alternatiivi korral võimalik vaid üldplaneeringut muutva
detailplaneeringuga.
Habaja tiheasustusala laiendamine ümberkaudsete põllu- ja metsamaade arvelt ei oma taimestikule
olulisi mõjusid, kuna piirkonna taimestik on kujunenud eelkõige domineeriva inimmõju all. Kõige
ulatuslikuma laiendamise näeb ette 2. alternatiiv, mille täielikul realiseerumisel võivad kahjustuda
või hävida mitmed Habaja ümbruses kasvavad metsatukad ning pool-looduslikud kooslused. Ka 1.
alternatiivi realiseerumisel jääks mitmed metsastatud alad perspektiivsele tiheasustusalale jalgu.
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Seevastu 3. alternatiiv lähtub suures osas olemasolevast asustusest ning laieneb oluliselt vähem
metsaaladele ning seega kahjustab taimestikku kõige vähem.

Joonis 2 – Tiheasustuse laiendamine Habaja ümbruses (ortofoto allikas: Maa-ameti kaardirakendus)

Joonis 3 – Tiheasustuse laienemine Ardu ja Silmsi piirkonnas (ortofoto allikas: Maa-ameti kaardirakendus)
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Ka Ardu ümbrusesse on planeeritud ulatuslik tiheasustusala laiendus. Sarnaselt Habaja ümbruses
planeeritule, on ka siin kõige ulatuslikum laiendus nähtud ette 2. alternatiiviga, mille realiseerumisel
laieneks tiheasustusala perspektiivselt ida ja lõuna suunas Ardu ümbruses olevatele põldudele ning
üksikutele metsatukkadele, põhjas Paunküla veehoidlani ning läänes ja loodes praktiliselt Silmsi küla
põhja ning lääne piirini. 1. alternatiivi kohaselt võimaldatakse arendada piirkonda tiheasustusala, mis
hõlmab samuti mitmed metsastatud alad, kuid siiski oluliselt vähem kui 2. alternatiivi korral.
Probleeme võib põhjustada ka Ardu tiheasustusala laienemine Hiieveski kraavi suunas (1. ja 2.
alternatiivi korral), mille ümbrus on suures ulatuses Natura eelvalikuala. Ala iseloomustab lodumetsa
kasvukohatüüp ning leidub ka III kategooria kaitsealuste taimede Eesti soojumika ja aas-karukella
populatsioone. Kuivõrd Ardu tiheasustuse laiendamisplaanid realiseeritakse kõikide alternatiivide
kohaselt suures osas naabruses olevate põllumaade arvelt, ei mõjutata nimetatud III kategooria
kaitsealuste taimede kasvukohti otseselt, kuid suureneb elanike hulk, kes võivad Hiieveski
kraaviäärset loodusväärtuslikku piirkonda hakata kasutama kui puhkeala. Seeläbi võib piirkonna
inimkoormus suureneda ning kaitsealuste taimede populatsioonid võivad kahjustuda (vt ka ptk.
7.4.2). 3. alternatiivi kohaselt laieneb Ardu tiheasustusala oluliselt väiksemas ulatuses ning hõlmab
väljapakutud alternatiividest kõige vähem metsaalasid ning ei lähene niivõrd jõuliselt kaitsealuste
taimede kasvukohtadele.
Paunküla, Silmsi, Ojasoo, Harmi, Äksi ja Triigi määratakse 1. ja 2. alternatiivi kohaselt keskuse
segahoonestusega aladena. 3. Alternatiivi kohaselt määratakse vähem keskuse segahoonestusega
alasid – Paunküla, Harmi, Äksi, Kõue ja Virla. Asula määramine keskuse segahoonestusega alaks ei
tähenda, et alal hakkab pihta arendustegevus, vaid eelkõige tähistatakse sellega üldplaneeringus
keskused, kus juba on olemas tihedam ning mitmete erinevate funktsioonidega asula. Seejuures on
nendes keskustes ning ümbruses eesmärgiks jätkata arendustegevusega hajaasustuse põhimõttel.
Seega ei oma keskuste määramine taimestikule olulist mõju.
Tiheasustusaladel ning keskuse segahoonestusega aladel on detailplaneeringu koostamine
kohustuslik. Vallavalitsusel on detailplaneeringu lähtetingimuste väljastamisel õigus nõuda
kõrghaljastuse teatud määral säilitamist ning kohustada arendajaid uut haljastust rajama, samuti
algatatakse vajadusel ka konkreetse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Eeldusel, et vallavalitsus juhindub tiheasustusalade ning keskuste võimalikul laiendamisel ning
väljaehitamisel kaitsealuste taimede kaitsevajadusest ja kõrghaljastuse ning taimestiku
mitmekesisuse säilitamisest, on üldplaneeringu kõikide alternatiividega väljapakutud tiheasustusalad
taimestiku kaitse seisukohast vastuvõetavad.
Trassiteeninduse ja tootmishoonete alade määramisega kaasnevad mõjud
Tootmisalade määramisega kaasnevad mõjud taimestikule on sarnased tiheasustusalade
määramisega kaasnevate mõjudega. Tootmise esmane otsene mõju taimestikule seisneb
tootmishoonete ning vajalike kommunikatsioonide rajamises, mille käigus võib osutuda vajalikuks nii
kõrghaljastuse kui ka rohu ja põõsarinde likvideerimine või kahjustamine. Lisaks võib tootmisega
kaasneda ka muid taimestikule avalduvaid mõjusid nagu välisõhu- ning pinnasesaaste. Kuna
üldplaneeringuga ei määrata, mis tüüpi tootmisega alal tegeleda tohib, on konkreetsete mõjude
prognoosimine käesoleva KSH raames ebareaalne. Tootmisalade realiseerimisega kaasnevad mõjud
tuleb hinnata üksikjuhtumi kaupa, viies vajadusel läbi konkreetse detailplaneeringu või keskkonnaloa
taotluse keskkonnamõju (strateegiline) hindamine.
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Tootmisalad määratakse ainult üldplaneeringu 1. ja 3. alternatiiviga. Kuigi arvestades planeeritud
tootmisalade paiknemist ning suurust, on aladel võimalik tootmistegevusega alustada ka ilma
rohestruktuure kahjustamata, ei saa üldplaneeringu staadiumis mõjusid taimestikule välistada.
1. alternatiivi kohaselt määratakse tootmisalad Silmsi, Ojasoo ning Habaja piirkonda. Ojasool asuv
ligikaudu 1 km2 suurune tootmisala jääb osaliselt Kuivajõe kallastel laiuvatele lamminiitudele. Kuigi
need lamminiidud paiknevad põllumajanduslikult kasutatavate alade lähistel, pole neid viimasel ajal
karjatamiseks kasutatud. Seetõttu on nende väärtus poollooduslike kooslustena tänaseks oluliselt
kahanenud. Lisaks paiknevad need niidud enamuses jõe piiranguvööndis, kuhu tootmistegevusega
seonduvad mõjud ei tohiks ulatuda. Seega on Ojasoo tootmisala rajamise mõju taimestikule
väheoluline. Silmsi külasse ja Habajale planeeritud tootmisalad paiknevad suures osas metsastatud
alal, kuid kuna piirkond on inimtegevusest oluliselt mõjutatud, ei ole ka nende mõjud taimestikule
olulised.
3. alternatiivi kohaselt määratakse tootmisalad vaid Silmsi ja Ojasoo küladesse, kuid kokkuvõttes
oluliselt väiksemas mahus kui 1. alternatiivi korral. Tootmisala on planeeritud perspektiivse TallinnTartu maantee ning Ardu-Ojasoo maantee ristmiku ümbrusesse, mis transporditingimusi arvestades
on mõistlik tootmismaa asukoht.
Eeldusel, et tootmisalade realiseerimisel järgitakse seadustest tulenevaid nõudeid ning ei vähendata
veekogude piiranguvööndeid, on üldplaneeringuga väljapakutud tootmisalad taimestiku seisukohast
vastuvõetavad.
Elamualad
Üldplaneeringu 1. ja 3. alternatiiv pakuvad lisaks tiheasustusaladele välja hõredama asustusega
elamualade loomise. Elamualad on planeeritud enamuses põllumaadele. 1. alternatiivi kohaselt
Paunküla piirkonda planeeritud elamuala jääb osaliselt Pirita jõe ääres (Paunküla mõisa pargist
ligikaudu kilomeeter allavoolu) laiuvatele lamminiitudele. Tänaseks on kõnealused lamminiidud
hooldamatuse tõttu oma väärtuse suuresti kaotanud. Kuna need niidud jäävad enamuses Pirita jõe
ehituskeeluvööndisse, on potentsiaalsed mõjud väikesed. 3. alternatiivi kohaselt on Silmsi piirkonda,
alale, kuhu 1. ja 2. alternatiivi kohaselt võib moodustada tiheasustusala, planeeritud pere- ja
ridaelamute ning puhke- ja virgestusala. Samuti moodustatakse 3. alternatiivi korral ulatuslikud
pere- ja ridaelamute ning puhke- ja virgestusalad Ardust ida ja kirde suunas. Kuigi need alad on
kavandatud enamuses olemasolevatele põllumaadele ning teede ümbrusesse ehk taimestiku mõttes
väheväärtuslikule alale, võib elamute ehitamisega kaasnev täiendav inimkoormus mõjuda
negatiivselt Hiieveski kraaviäärsele väärtuslikule taimestikule. Lisaks on kavandatud märkimisväärne
elamuala Paunküla veehoidlast põhja suunas Kiruvere järve lähedusse. Ala on planeeritud osaliselt
metsastatud alale, kuid alal ei kasva teadaolevalt kaitsealuseid taimi. Pere- ja ridaelamute ning
puhke- ja virgestusaladel on detailplaneeringu koostamine kohustuslik (va. suurte kruntide korral)
ning vallavalitsus peab iga planeeringu algatamisel kaaluma, kas on vajalik algatada ka
keskkonnamõju strateegiline hindamine. Juhul kui arengutega võib kaasneda üleliigne kahju
taimedele, tuleb tõsiselt kaaluda KSH algatamist. Ülejäänud üldplaneeringuga määratud elamualad
ei oma taimestikule märkimisväärseid mõjusid.
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Ka 0-alternatiiv (kehtiv üldplaneering) näeb Ardu ja Habaja ümbrusesse ette perspektiivseid
elamualasid. Habajal on elamualad planeeritud nii põllumaale kui ka metsastatud alale, Ardu lähistel
kogu ulatuses põllumaadele. Seega avaldub ka 0-alternatiivi korral väheoluline negatiivne mõju.
Kuigi üldplaneeringu ühegi alternatiivi realiseerimisega ei kaasne taimestikule olulisi negatiivseid
mõjusid, on taimestiku seisukohast eelistatuim 0. alternatiiv.
Tabel 7- Üldplaneeringu mõju taimestikule

0-alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-1
0
7.2

1. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-2
0

2. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-2
0

3. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-2
0

MÕJU LOOMASTIKULE

Üldplaneeringuga määratakse perspektiivsed arengu- ning tiheasustusalad, kuid ei anta täpseid
juhiseid, mida ja kuidas arendada. Seega ei ole täpselt teada, millised konkreetsed mõjud võivad
loomastikule avalduda. Samuti puudub konkreetne ülevaade valla loomastiku koosseisu ning
arvukuse osas. Eelnevat arvesse võttes ei ole üldplaneeringu tasemel juhtfunktsiooni määramisega
kaasnevate mõjude konkreetne hindamine võimalik, kuid sellest hoolimata on võimalik hinnata
kavandatud arengute üldisi mõjusid.
Üldplaneeringuga saab loomastikku mõjutada peamiselt läbi neile sobilike elu- ning toitumisalade
võimaliku kahjustamise, st. nende alade määramisel arengu- või tiheasustusaladeks. Kõue valla
üldplaneeringu kõik alternatiivid määravad enamuse arendusaladest olemasoleva asustuse
lähedusse põllumaadele. Kaardianalüüsi alusel ei ole enamasti tegu loomastiku seisukohalt oluliste
aladega, kuna need on inimtegevusest oluliselt mõjutatud ning seal leidub vähe loomadele sobilikke
elupaiku. Samas on väga tõenäoline, et suuremad metsaloomad võivad ka põllumaade servi
toitumis- ning liikumisaladena kasutada. Näiteks on välitööde käigus nähtud mitmel korral liikumas
põllualadel metskitsi.
Üldplaneeringuga ettenähtud arengud ei põhjusta rohealade omavahelise sidususe olulist
vähenemist, kuna olulised suuremad looduses eksisteerivad rohestruktuurid säilitatakse. Siiski võib
kõikide alternatiivide realiseerumisel avalduda kaudne kuid oluline negatiivne koosmõju Ardu
lähistel pesitsevale I kategooria kaitsealusele mustale toonekurele. Nimelt näevad kõik alternatiivid
(ka 0-alternatiiv) piirkonnas ette erinevas vormis ja mastaabis arendustegevusi – Ardu ümbruses
toimub tiheasustuse laiendamine, Silmsi piirkonda rajatakse elamu- ja tootmisala ning lisaks
rajatakse uus Tallinn-Tartu maantee (vt. ptk. 7.4.2). Seetõttu tegi Keskkonnaamet pärast KSH
heakskiitmiseks esitamist 20.06.2011 kirjaga nr HJR 6-5/11/19505-2 ettepaneku Silmsi piirkonna
tootmisala pindala vähendada. Ettepanek osutus Kõue vallale sobilikuks ning Silmsi piirkonna
tootmisala vähendati ning Rava piirkonna tootmisala kaotati täielikult. Seega väheneb
märkimisväärselt üldplaneeringu täies mahus realiseerumise korral piirkonnas tekkiv inimmõju, mis
säilitab mustale toonekurele sobilikumad tingimused. Lisaks, kuna üldplaneeringuga näidatud
arengu- ja tiheasustusaladel on detailplaneeringu koostamine kohustuslik, saab vallavalitsus
piirkondades, kus arendustegevus võiks seada ohtu mõne kaitsealuse loomaliigi või loomastiku
seisukohast olulise toitumis- või eluala, algatada lisaks detailplaneeringule ka keskkonnamõju
strateegilise hindamise. Seeläbi on võimlik tulevasi arenguid keskkonda säästvalt juhtida.
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Olulised takistused loomade liikumisel on teed. Üldplaneeringu kõikide alternatiividega (va. 0alternatiiviga) tehakse ettepanek rajada valda ulatuslik kergliiklusteede võrk. Kergliiklusteed
rajatakse üldiselt olemasolevate kõrval- ja tugimaanteede kõrvale, muutes olemasoleva maantee
loomastikule mõnevõrra suuremaks barjääriks. Kuigi suurematele loomadele ei oma kergliiklustee
rajamine tõenäoliselt märkimisväärset mõju, siis väikeimetajatele ning putukatele ning liikidele, kes
väldivad tehislikku pinnast, on tegemist siiski arvestatava takistusega. Samas, arvestades
mõjutatavate loomade olulisust, kergliikluse iseloomu ning tüüpiliste kergliiklusteede parameetreid,
on kergliiklusteede võrgustiku rajamise mõju loomastikule väheoluline.
Maanteede osas näeb üldplaneering ette Äksi ja Habaja möödasõidu, mis kulgeb enamuses
põllumaadel ning läbib vahepeal ka Habajast kirdesse jääva metsastatud ala. Arvestades tee
perspektiivset liikluskoormust (ligikaudu 500 autot/ööpäevas) ning tee paiknemist, on mõju
loomastikule väike (vt. Joonis 4). Ka tiheasustuse laiendamisega Ardus tekib vajadus uue kohaliku tee
rajamiseks. Tee algab ja lõppeb olemasoleval Tallinn-Tartu maanteel ning kulgeb läbi Ardu asula.
Kuna uus tee jääb enamuses asula piiridesse ja juba oluliselt inimtegevusest ning liiklusest mõjutatud
piirkonda, ei põhjusta tee rajamine loomastikule täiendavaid negatiivseid mõjusid.

Joonis 4 – Loomadele avalduva barjääriefekti sõltuvus liiklussagedusest (Seiler & Helldin, 2006)

Üldplaneeringus kajastub ka perspektiivse Tallinn-Tartu maantee koridor, mille konkreetne asukoht
ning tehnilised parameetrid määrati eraldiseisva töö käigus AS Ramboll Eesti poolt. Kavandatav
Tallinn-Tartu maantee on loomastiku seisukohalt väga oluline füüsiline takistus, kuna maantee
piiratakse kogu ulatuses aiaga. Seejuures näeb maantee eelprojekt ette ka võimaluse barjääriefekti
vähendamiseks – Kõue valla territooriumile peamistele loomade liikumisradadele rajatakse 3
ökodukti, 3 sillaalust kallasrada ning 3 väikeulukite tunnelit, mida loomad saavad tee ületamiseks
kasutada. Kuigi praktika näitab, et sellised lahendused töötavad, väheneb siiski oluliselt maanteed
ületavate loomade arv. Seevastu positiivne on loomadega seotud liiklusõnnetuste vähenemine.
Tallinn-Tartu maantee mõju loomastikule on väga oluline ning selle rajamise konkreetsetest
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mõjudest on võimalik lugeda E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Võõbu (km 40,0-68,0)
ja Võõbu-Mäo (km 68,0-85,0) teelõigu eelprojekti koostamise keskkonnamõju hindamise aruandest.
Perspektiivne Tallinn-Tartu maantee rajatakse vastavalt Maanteeameti poolt tellitud eelprojektile ka
üldplaneeringu 0-alternatiivi realiseerumise korral.
Kõue vald asub osaliselt Eestit kirde-edela suunas (Kadrinast Pärnuni) läbiva Vahe-Eesti metsade
vööndis, mis on oluline liikumiskoridor eelkõige suurtele imetajatele, sh sellistele massiivikoridore
vajavatele liikidele, nagu ilves, hunt ja pruunkaru. Seega on tegu on loomastiku seisukohast väga
olulise koridoriga, mille funktsioneerimist on vaja kaitsta. Suuremad maanteed vallas kulgevad
põhja-lõuna suunaliselt ning seega lõikuvad nimetatud loomade liikumise koridoriga. Joonis 4 alusel
näeme, et kui Kose-Purila ja Ojasoo-Ardu maanteede mõju loomastikule on väike, siis nii
olemasoleva kui ka perspektiivse Tallinn-Tartu maantee mõju on väga oluline. Üldplaneeringu
realiseerimisega kaasnevad mõjud loomastikule on tõenäoliselt oluliselt väiksemad kui perspektiivse
Tallinn-Tartu maantee rajamisega seotud mõjud. KSH koostamise ajal koostati Maanteeameti
tellimusel „Eksperthinnang Kose-Mäo teelõigu Nõmmeri ökodukti ja seda ümbritseva rohekoridori
toimivusele seoses Karude III ja Karude V mäeeraldise kaevandusloa menetlemisega ja võimaliku
kaevandustegevusega“. Nimetatud töös soovitavad loomastikueksperdid muuta perspektiivse
Tallinn-Tartu maantee Nõmmeri ökodukti asukohta ning seada selle ümber 1,5 km raadiusega
vöönd, kus maastikku muutvad tegevused oleks keelatud. Paraku ei ole Nõmmeri ökodukti asukohta
võimalik üldplaneeringuga muuta, kuna selle asukoht määrati maantee eelprojektiga. Siiski kanti
üldplaneeringule ökodukti ümbrusesse looduses esinevaid kõlvikulisi ja muid loogilisi piire arvestav
majandustegevust piirav vöönd, kus tuleb välistada maastikkumuutvad tegevused, lageraie lankide
suurus üle 2 hektari ning omavaheline kaugus vähem kui 100 meetrit ja samuti ka maavarade
kaevandamine. Tegu on väga olulise piiranguga, kuna see loob eelduse, et mööda Vahe-Eesti
metsade vööd liikuvad metsloomad saavad segamatult liikuda üle maantee kulgeva ökoduktini.
Lisaks otsesele teedeehitusele, mõjutab üldplaneering läbi elamu- ning tiheasustusalade määramise
ka liikluskoormust olemasolevatel maanteedel. Kuigi tõenäoliselt ei oma üldplaneeringu
kehtestamine valla elanikkonna suurenemisele olulist mõju, loob üldplaneering selleks siiski
eeldused. Peamiselt kontsentreerub liikus põhja-lõuna suunas kulgevatele Kose-Purila tugimaanteele
ning Ojasoo-Ardu kõrvalmaanteele. Kose-Purila tugimaantee liiklussagedus aastal 2010 oli
vahemikus Kose-Ristist kuni Ojasooni keskmiselt ligikaudu 866, Ojasoost Äksini 639 ning Äksilt edasi
397 sõiduauto ekvivalenti ööpäevas. Ojasoo-Ardu kõrvalmaanteel liikus aastal 2010 ligikaudu 200
sõiduauto ekvivalenti ööpäevas (Triigi piirkonnas ligikaudu 130). Registreeritud loomadega seotud
liiklusõnnetusi on Maanteeameti andmetel piirkonnas vähe ning suur enamus neist on toimunud
Tallinn-Tartu maanteel.
Eeldusel, et vallavalitsus lähtub detailplaneeringu lähtetingimuste väljastamisel kaitsealuste liikide
kaitsmise kohustusest, ei kaasne ühegi alternatiivi realiseerimisega loomastikule olulisi
negatiivseid mõjusid. Arendusplaanide vähesuse tõttu on eelistatud 0- või 2. alternatiiv.
Tabel 8 – Üldplaneeringu mõjud loomastikule

0-alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
-1

1. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-2
0

2. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-1
0
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3. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-2
0

7.3

MÕJU ROHEVÕRGUSTIKULE

Kui tüüpilise looduskaitse diskursuse kohaselt luuakse looduse kaitsmiseks üksteisest eraldatud
üksused ehk kaitsealad, siis rohevõrgustiku diskursuse kohaselt käsitletakse loodust kui „roheliste
alade“ võrgustikku, mida peab looduse mitmekesisuse säilitamise ja kaitsmise eesmärgil terviklikult
ja süsteemselt kaitsma. Kuigi rohevõrgustiku diskursus on Eestis levinud alates 1960 aastatest, kerkis
see riiklikul tasandil päevakorda alles 1999. aastal, mil algatati maakonnaplaneerimise teine faas.
Planeerimise teise faasi üheks peamiseks ülesandeks oligi rohevõrgustiku kujundamine. Teise faasi
lõpuks võib pidada aastat 2007, mil kogu Eesti kaeti maakonnatasandil planeeritud
rohevõrgustikuga.
Rohevõrgustiku planeerimisel on oluline meeles pidada, et rohevõrgustiku jaoks olulised
kriteeriumid ei ole ainult rohevõrgustiku pindala või kõrghaljastuse olemasolu, vaid veelgi
olulisemaks tuleb pidada, kui hästi täidab kõnealune maa-ala looduse „ülalpidamiseks“ vajalikke
funktsioone. Rohevõrgustikul on palju funktsioone, kuid neist olulisemad on tõenäoliselt:





elukoha pakkumine;
toitumisvõimaluste pakkumine;
liikumisvõimaluste pakkumine;
sigimistingimuste pakkumine.

Kuivõrd erinevad looma ja taimeliigid vajavad eelmainitud funktsioonide täitmiseks väga erinevaid
tingimusi, ei ole rohevõrgustiku määratlemisel võimalik lähtuda vaid mõnest kindlasti kriteeriumist.
Seega oleks rohevõrgustiku planeerimisel eelkõige vaja teada, milliseid liike seal kaitsta soovitakse,
milliseid tingimusi need liigid vajavad ning kas vastav maaala neid tingimusi ka pakub. Praktikas
selline käsitlusviis paraku aga ei toimi, kuna vajamineva informatsiooni kogumine ning selle
töötlemine on liikide arvu arvestades ebaproportsionaalselt mahukas, võrreldes täpsemalt
määratletavate rohevõrgustiku piiridega kaasneva lisaväärtusega. Seetõttu lähtutakse
rohevõrgustiku konstrueerimisel enamasti olemasolevatest roheluse domineerimisega aladest ning
nendest hõlmatakse rohevõrgustikku esmajärjekorras väärtuslikumad ning sidususe tagamiseks
olulised alad. Lisaks on mõistlik tekitada väljavalitud aladele ümber puhvertsoon, mille ulatus sõltub
piirkonna võimalustest ning alternatiivsete eesmärkide realiseerimise vajadusest. Teadaolevate
kaitsealuste ning teiste olulisemate loomade ning taimede elupiirkondades tuleb lisaks arvestada ka
vastavate liikide eripärade ning vajadustega.
Arvestades Kõue valla hõreda asustuse ning sooviga säilitada valla omanäolisus, takistamata
seejuures elementaarset arengut, on Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ alusel võimalik moodustada Kõue vallas ulatuslik
rohevõrgustik ning seda kohati ka laiendada, et tagada rohevõrgustiku sidusus ka siis, kui
üldplaneeringuga või algatatud detailplaneeringutega ettenähtud arengud realiseeruvad. Kõue valla
üldplaneeringu kõik alternatiivid teevad Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Asustust
ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ kehtestatud rohevõrgustiku osas mitmeid
täpsustusettepanekuid, mille tagajärjel muutub ka rohevõrgustiku pindala (vt. Tabel 9).
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Tabel 9 – Rohevõrgustiku pindala Kõue vallas

Alternatiiv

Rohevõrgustiku
pindala Kõue
vallas (km2)

0-alternatiiv
1. alternatiiv
2. alternatiiv
3. alternatiiv

197,8
199,7
197,8
212,1

Rohevõrgustiku
vähenemine 0alternatiivi
kohasel
rohevõrgustikul
(km2)
8,32
0
1,04

Rohevõrgustiku
laienemine 0alternatiivi
kohasest
rohevõrgustikust
väljaspool (km2)
10,23
0
15,37

Muudatus
pindalas
võrreldes 0alternatiiviga (%)
+ 1%
+ 0%
+ 7%

1. alternatiiviga vähendatakse Harju maakonnaplaneeringuga kehtestatud rohevõrgustiku piire
enamuses Paunküla veehoidla aladel. Kui maakonnaplaneeringu kohaselt on veehoidla täies ulatuses
rohevõrgustiku osa, siis 1. alternatiiviga tehakse ettepanek nii veehoidla kui ka selle kirdekallas 500
m ulatuses rohevõrgustikust välja jätta. 3. alternatiiviga tehakse ettepanek lõigata Harju
maakonnaplaneeringuga kehtestatud rohevõrgustikust välja Paunküla veehoidlast põhja ning kagu
suunas kavandatud pere- ja ridaelamute ning puhke- ja virgestusalad. Rohevõrgustiku laiendamisel
on nii 1. alternatiivi puhul lähtutud rohestruktuuride reaalsest paiknemisest, mis võimaldab oluliselt
laiendada Paunküla MKA ning Kaiu valda jääva Aela MKA ümbruses olevate tuumalade vahelist
rohekoridori. Samuti laiendatakse Kõue valla piiril olevat Paunküla MKA ja valla põhjaosas olevate
suuremate metsamassiivide aladel olevate rohevõrgustiku tuumalade vahelist koridori. Lisaks on
kaardil mitmeid väiksemaid täpsustusi, kus rohevõrgustikku laiendatakse vastavalt metsastatud
alade reaalsele paiknemisele. Ka 3. alternatiivi puhul on eelkirjeldatud muudatused sisse viidud, kuid
selle täiendusega, et pikematele rohekoridoridele on võimaluse korral juurde planeeritud paigutised
laiendused, mis toimivad kui väikesed tuumalad või nö. tugialad.
3. alternatiiviga on mitmesse olulisemasse rohevõrgustiku piirkonda, aladele, kus võidakse avaldada
soovi kaevandustegevuse alustamiseks, planeeritud maavarade kaevandamise keelualad. Tegu on
olulise ennetava meetmega, et luua eeldused toimiva rohevõrgustiku säilimiseks.
0-alternatiivi ning 2. alternatiivi korral jääb Kõue vallas kehtima Harju maakonnaplaneeringuga
kehtestatud rohevõrgustik. Kuna sellisel juhul ei arvestata üldplaneeringuga kavandatud arengu- ja
tiheasustusalade realiseerimisega ning algatatud detailplaneeringute mõjuga, võib rohevõrgustiku
sidusus paiguti väheneda. Seega kaasneb 0-alternatiivi ning 2. alternatiivi realiseerimisega
rohevõrgustikule kaudne negatiivne mõju.
Üldplaneeringu 1. ja 3. alternatiivi realiseerumisel avaldub rohevõrgustikule märkimisväärne
positiivne mõju, 2. ja 0- alternatiivi korral kaudne negatiivne mõju. Eelistatud on 3. alternatiiv.
Tabel 10 – Üldplaneeringu mõjud rohevõrgustikule

0-alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
-1

1. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
1
0

2. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
-1
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3. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
2
0

7.4

MÕJU KAITSEALUSTELE OBJEKTIDELE

7.4.1 MÕJU KAITSE- JA HOIUALADELE
Kõue valla üldplaneeringuga kavandatavad arengud ning maa sihtfunktsiooni reserveerimine mitmel
pool olemasolevast erinevaks ei põhjusta ühelegi kaitse- ega hoiualale otsest negatiivset mõju.
Seevastu kaudselt võib peamiste tiheasustusalade laiendamise võimaldamine ning sellega kaasnev
valla elanikkonna kasv põhjustada olukorra, kus elanikud hakkavad rekreatiivsetel eesmärkidel
senisest rohkem kasutama piirkonna loodust. Kuigi üldiselt on puhkuse veetmine looduses positiivne
ning tervitatav nähtus, tuleb siiski arvestada looduse taluvuspiiridega.
Üldplaneeringu 1. ja 3. alternatiiviga on kavandatud Paunküla veehoidla ja maastikukaitseala ümber
ulatuslik puhkeala. Kuna kavandatud puhkealal kasvab mitmeid kaitsealuseid taimeliike ning alale
jäävad ka Paunküla sihtkaitse- ja piiranguvööndid ning Natura 2000 Paunküla loodusala, on tegemist
looduslikult tundliku piirkonnaga. Osaliselt on perspektiivne puhkeala ka üldplaneeringu koostamise
ajal puhkealana kasutusel (Paunküla MKA-l on mitmed matkarajad ning ka Paunküla veehoidla
kirdekallas on aktiivses kasutuses). Arvestades, et üldplaneeringu realiseerimisega ei kaasne
tõenäoliselt olulist inimasustuse ega piirkonna külastatavuse kasvu, ei ole põhjust eeldada, et
kaitsealadele avalduv mõju oleks märkimisväärne. Sellest hoolimata on oluline, et puhkealadele ei
planeeritaks tulevikus keskkonda kahjustavaid tegevusi nagu näiteks ATV-dega sõitmine jms. Piisava
kaitse tagab looduskaitseseadusest ning kaitsealade kaitse-eeskirjadest tulenevatest piirangutest
kinnipidamine. 0- ja 2. alternatiivi korral puhkeala planeeritud ei ole.
Üldplaneeringu realiseerimisega võib suurema koormuse osaliseks saada ka Ardust loodesse jääv
Natura 2000 loodusala. Üldplaneering näeb kõikide alternatiivide (va. 0-alternatiivi) kohaselt ette
Ardu tiheasustusala piiride laiendamist (vt. Joonis 3). Alternatiivide 1 ja 3 kohaselt rajatakse Silmsisse
lisaks tootmise ja trassiteeninduse ala ning olemasolevast maanteest veehoidla poole ka elamuala.
Alternatiivi 2 korral jääb tiheasustusala ning loodusala vahele ligikaudu 160 meetrit, alternatiivide 1
ja 3 korral ligikaudu 350 meetrit. Oluline mõjur loodusalale on kahtlemata ka perspektiivne TallinnTartu maantee, mis eelprojekti kohaselt möödub kõnealusest loodusalast teiselt poolt (läänest)
minimaalselt 66 meetri kauguselt. Kuigi maantee barjääriefekti leevendamiseks on piirkonda
planeeritud ökodukt, ei ole mõjutatavate elanike puudumise tõttu seal müra mõjude
leevendamiseks täiendavaid meetmeid planeeritud. Nimetatud tegurite koosmõjul võib loodusala
väärtus oluliselt väheneda – metsastatud aladel kahjustub I klassi maantee puhul elupaikade
kvaliteet kuni mitmesaja meetri ulatuses teest, tiheasustuse laiendamine suurendab antropogeenset
koormust ning tootmine võib põhjustada välisõhu kvaliteedi halvenemise ning suurendab samuti
piirkonna antropogeenset koormust. Piirkonda jääb ka must-toonekure püsielupaik (vt ptk 7.4.2 ja
7.4.3).
Üldplaneeringu üheks eesmärgiks on ka piirkondlike keskuste (tihedamad segahoonestusega alad)
määramine. 1. ja 2. alternatiivi kohaselt määratakse keskuse segahoonestusega aladena Paunküla,
Silmsi, Ojasoo, Harmi, Äksi ja Triigi. 3. alternatiivi kohaselt määratakse keskuse segahoonestusega
aladeks aga Paunküla, Harmi, Äksi, Kõue ja Virla. Kõik väljapakutud keskused asuvad väljaspool
kaitse- ja hoiualasid. Seejuures ei määrata keskustena mitmed minimaalsete keskuse tunnustega
asustuspiirkonnad (nt. Nutu jt.), mida Harju maakonnaplaneeringu kohaselt on võimalik käsitleda ka
tiheasustusaladena. Asula määramine keskuse segahoonestusega alaks ei tähenda, et alal hakkab
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pihta arendustegevus, vaid eelkõige tähistatakse sellega üldplaneeringus keskused, kus juba on
olemas tihedam ning mitmete erinevate funktsioonidega asula. Seejuures on nendes keskustes ning
ümbruses eesmärgiks jätkata arendustegevusega hajaasustuse põhimõttel. Toiminguga muudetakse
senisest oluliselt keerulisemaks uute tiheasustusalade moodustamine väljaspool Ardut ja Habajat,
kuna see nõuaks ka üldplaneeringu muutmist. Tiheasustusalade konkreetne määramine omab
kaitse- ja hoiualadele kaudset positiivset mõju, kuna aitab ennetada uute ebasobilike
tiheasustusalade tekkimisega (valglinnastumisega) seonduvaid negatiivseid mõjusid.
Triigil (alternatiivide 1 ja 2 korral) ning Paunkülas näeb üldplaneering (va. 0-alternatiiviga) ette, et
keskustena määratakse sealsete kaitsealuste mõisaparkide ümbrused. Paunküla mõisa pargi puhul
on peamiseks kaitseala ohustavaks teguriks peetud seni kinnisvaraarendust, mis rikuks ala miljöö.
Siiski, kuna nii kaitsealal kui ka selle ümbruses leidub mitmeid tiheasustuse tunnuseid, on ala
määramine üldplaneeringuga keskuseks põhjendatud. Seejuures on oluline, et asula määramine
keskuseks ei anna automaatselt õigust kaitsealale ehitada, kuna kaitsealal tuleb eelkõige lähtuda
kaitseala kaitse-eeskirjast ning looduskaitseseadusest. Asula või ala määramine keskuseks näitab
eelkõige, et seal juba on või, et sinna võiks tekkida keskus, mis pakub elamukoha kõrval ka erinevaid
sotsiaalseid funktsioone (äripinnad, sotsiaalmaa jne). Seejuures on keskustes ning keskuste
ümbruses eesmärgiks jätkata arendustegevusega hajaasustuse põhimõttel. Üldplaneeringu töögrupi
hinnangul on Paunküla kaitseala ümbrusesse võimalik rajada piirkonna miljööd arvestav ning säilitav
keskus, mille olemuse defineeriks Paunküla mõisa park. Ala määramisega keskuseks ning võimaliku
ehitustegevusega kaitseala ümbruses ei tekitata kaitsealale otsest kahju. Ka Triigi mõisa piirkonna
määramine keskuseks (alternatiivide 1 ja 2 korral) tähendab eelkõige, et piirkonnas võiks areneda
multifunktsionaalne hajaasustuse põhimõtteid järgiv maakasutus. Keskus ei tähenda automaatselt
korrus- ega ridaelamuid vaid piirkondlike keskuste näideteks on ka Eestis väikekülad, kus on tihedalt
koos vaid mõnikümmend elumaja ning, kus on ka näiteks pood, postkontor vms. Kui keskuste
arendamisel lähtutakse looduskaitseseadusest ning kaitse-eeskirjast, ei avaldu Triigi mõisa pargi
kaitsealale olulisi mõjusid.
7.4.2 MÕJU KAITSEALUSTELE TAIME- JA LOOMALIIKIDELE
Kaitsealused taimed
Suur enamus teadaolevatest kaitsealuste taimede kasvukohtadest jäävad rohevõrgustiku
territooriumile või eemale suurematest arengupiirkondadest. Seetõttu ei oma üldplaneeringuga
ettenähtud arengud olulisi otseseid negatiivseid mõjusid. Siiski, tiheasustuse ning elamualade
laiendamine Ardus (vt. Joonis 3) suurendab tõenäoliselt koormust Ardu ja Paunküla veehoidla
läheduses kasvavatele aas- karukella ja eesti soojumika (mõlemad on III kategooria kaitsealused
taimed) populatsioonidele. 0-alternatiivi kohaselt ei ole teadaolevate kaitsealuste taimede
kasvukohtade lähistele arengualasid planeeritud.
Kuna üldplaneeringuga määratavatel arengu- ning tiheasustusaladel on detailplaneeringu
koostamine üldjuhul kohustuslik, peab vallavalitsus detailplaneeringu lähtetingimuste väljastamisel
esitama nõude kaitsealuste liikide kaitseks ning algatama vajadusel ka keskkonnamõju strateegilise
hindamise. Mõistliku arengu korral on võimalik mõjusid ennetada või oluliselt leevendada.
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Kaitsealused loomad
Sarnaselt kaitsealustele taimedele jääb ka enamus teadaolevatest kaitsealuste loomaliikide
elupaikadest Kõue vallas rohevõrgustiku alale või eemale suurematest arengupiirkondadest.
Erandina tuleb käsitleda nahkhiiri (II kategooria kaitsealused liigid), keda Kõue vallas leidub
teadaolevalt Habaja ning Ojasoo asulates ja Triigi mõisapargis. Nahkhiired kasutavad elupaikadena
enamasti puuõõnsuseid ja koopaid, väiksema inimasustusega asulates ka pööninguid ning
mitmesuguseid pragusid hoonetes. Habajal on suudetud liigi tasandil määrata põhja-nahkhiir ning
Triigil suurkõrv. Kõigis kolmes asulas on nahkhiirte elupaigad seotud mõisakompleksidega, kus nad
leiavad endale sobilikke varjetingimusi (vanad hooned, keldrid, vanad puud parkides). Nii Triigi,
Ojasoo kui ka Habaja on üldplaneeringu koostamise ajal käsitletavad kui piirkondlikud keskused,
mida valglinnastumise vältimiseks soovitakse üldplaneeringu kõikide tegevusalternatiivide kohaselt
konkreetselt keskustena fikseerida. Nende keskuste edasine areng võib aga nahkhiirte elu- ning
toitumisalasid kahjustada. Kui Triigil on nahkhiirte elu- ja toitumispaikade kaitse suuresti tänu Triigi
mõisa pargi kaitsealale tagatud, siis Habajal ning Ojasool see nii ei ole. Siiski, arvestades planeeritud
arengute mahtu, ei kaasne üldplaneeringu realiseerimisega nahkhiirtele olulist negatiivset mõju.
Ojasool on peamine nahkhiirte levikuala mõisakompleksi ümbruses, kus leidub ka piisavalt
toitumisalasid (Ojasoo paisjärv ja endine mõisapargi ala). KSH meeskonna hinnangul on piirkonnas
võimalik välja arendada kohalikku keskkonda arvestav ning nahkhiirte elutegevusele väheolulisi
mõjusid avaldav piirkondlik keskus. Habajal on peamine nahkhiirte levikuala samuti mõisakompleksi
ümbruses. Tõenäoliselt kasutavad nahkhiired ka siin elupaikadena eelkõige vanu hooneid, kus on
piisavalt peitumisvõimalusi ning kuhu on hea sissepääs. Ala on nahkhiirtele sobilik toitumisala, kuna
esindatud on nii veekogud kui ka suuremad ja vanemad puud, mille vahel tavaliselt putukaid
püütakse. Olukorda leevendab asjaolu, et Habaja mõisa hooned kuuluvad muinsuskaitse alla ning
kogu mõisakompleks on plaanis võtta ka terviklikult ühe alana kaitse alla. Triigi mõisapargi piirkonnas
jäävad mitmed tõenäoliselt nahkhiirte poolt talvitumis- ning varjepaigana kasutatavad hooned
kaitsealast välja, kuid need on siiski muinsuskaitse all. Võimaliku arendustegevuse korral säilib
suurem osa nahkhiirte toitumisalast tänu Triigi pargi kaitsealale. Vallavalitsus peab keskuse
segahoonestusega aladel detailplaneeringu lähtetingimuste väljastamisel arvestama, et nahkhiirtele
sobilike elutingimuste säilitamiseks tuleb asustus hoida suhteliselt hajusana. Alast ei tohi kujuneda
tüüpiline uuselamuala, kus elamud on tihedalt üksteise kõrval ning teed on ööpäevaringselt
valgustatud. Vajadusel tuleb algatada ka konkreetsem detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine või selgitada mõnel muul viisil välja kavandatava arenduse sobilikkus.
Üldplaneering määrab sõltuvalt alternatiivist 0 (0-alternatiiv), 6 (1. ja 2. alternatiiv) või 5 (3.
alternatiiv) piirkondliku keskuse loomise. Asula või ala määramine piirkondlikuks keskuseks näitab
eelkõige, et asulast võiks saada keskus, mis pakub elamute kõrval ka erinevaid sotsiaalseid
funktsioone (äripinnad, sotsiaalmaa jne). Kuna on ebatõenäoline, et igal pool, kus ala või asula
määratakse üldplaneeringuga keskuseks, hakkaksid üheaegselt toimuma intensiivsed arengud,
avalduvad keskuste määramisega kaasnevad mõjud pika perioodi vältel.
Ardu lähistel möödub perspektiivse Tallinn-Tartu maantee trass 66 m kauguselt Natura 2000
loodusalast, kus teadaolevalt alates 1950-st aastatest paikneb I kategooria kaitsealuse liigi musta
toonekure pesa. Natura alast ida poole jääb aga üldplaneeringu kõikide alternatiivide (va. 0alternatiivi) alusel perspektiivselt laiendatav Ardu tiheasustusala. Lisaks on kaalutud perspektiivse
Tallinn-Tartu maantee ning Ojasoo-Ardu kõrvalmaantee ristmiku ümbruses ka tootmise arendamist
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(1. ja 3. alternatiiv). Nende arengute koosmõjul võib musta toonekure pesa piirkonnas inimmõju
märkimisväärselt suureneda ja piirkonna looduslik väärtus väheneda (suurenevad liiklusest tingitud
häiringud, ilmnevad tootmisest põhjustatud mõjud ning asustuse laienemise tõttu võib hakata
piirkonnas liikuma rohkem inimesi). Kuigi toonekure pesa on viimastel aastatel olnud asustamata,
tuleb vastavalt must-toonekure kaitse tegevuskavale momendil asustamata, aga oma väärtuse
säilitanud potentsiaalseid must-toonekure elupaiku kaitsta võrdselt praegu asustatutega. Seetõttu
tegi Keskkonnaamet pärast üldplaneeringu kooskõlastamiseks esitamist ettepaneku vähendada
Silmsi piirkonna trassiteeninduse ja tootmisala suurust. Üldplaneeringu meeskond aktsepteeris
ettepaneku ning ala pindala vähendati oluliselt (täielikult kaotati Rava tootmisala ning Silmsi ala
pindala vähendati Ardu kaitseala poolsest servast).
Musta toonekure näol on tegemist üksindust eelistava liigiga, kelle elupaigaks sobivad eelkõige
vanad metsamassiivid ja raskesti ligipääsetavad sood või järvekaldad. Arvestades, et musta
toonekure toitumisterritoorium on väga suur ning et tavaliselt moodustab tema toidust suur osa
kala, võib eeldada, et kõnealune pesakond saab olulise osa toidust Paunküla veehoidlast. Seetõttu
on oluline, et arengutega kaasnevad kaudsed mõjud minimeeritaks ning et pesa ja veehoidla vahele
ei kujuneks olulisi takistusi (tihedat asustust, tööstust jne). Üldplaneeringu 2. alternatiivi kohaselt
aga on Ardu ning Silmsi tiheasustusalad ühendatud. Selline areng võiks lisaks eeltoodud mõjudele
veelgi vähendada piirkonna sobilikkust mustale toonekurele. Kõige väiksemat mõju musta toonekure
püsielupaigale omab 0- alternatiiv, tegevusalternatiividest aga 3. alternatiiv.
7.4.3 MÕJU PÜSIELUPAIKADELE
Kõue vallas on EELISE andmetel registreeritud 4 metsise ning 1 musta toonekure püsielupaik. Kõik
registreeritud metsise püsielupaigad asuvad üldplaneeringuga kavandatud arengu- ning
tiheasustusaladest eemal ning jäävad rohevõrgustiku territooriumile. Mõjusid metsise
püsielupaikadele ei ilmne ühegi alternatiivi korral. Seevastu musta toonekure püsielupaik asub
arendustegevusest märkimisväärselt mõjutatud piirkonnas. Mõjusid mustale toonekurele on
hinnatud peatükkides 7.2 ja 7.4.2. Kõige väiksemat mõju musta toonekure püsielupaigale omab 0alternatiiv, tegevusalternatiividest aga 3. alternatiiv.
7.4.4 MÕJU VÄÄRISELUPAIKADELE
Kõik Kõue vallas olevad vääriselupaigad jäävad rohevõrgustiku territooriumile või eemale
üldplaneeringuga kavandatud arengu- ja tiheasustusaladest. Suur enamus vääriselupaikadest on
võetud metsaseaduse kohaselt kaitse alla. Üldplaneeringuga ei kaasne märkimisväärseid mõjusid.
7.4.5 MÕJU KAITSEALUSTELE ÜKSIKOBJEKTIDELE
Ojasoo lehis – Ojasoo määramine piirkondlikuks keskuseks (1. ja 2. alternatiiv) või ulatuslik
elamuehitus ei mõjuta kaitsealuse lehise seisukorda, kui peetakse kinni lehisele määratud 50 m
raadiusega kaitsetsoonist. Kaudselt võib avalduda väheoluline negatiivne mõju, kuna asula
laiendamine põhjustab kogu piirkonna looduskeskkonnale suurema inimkoormuse.
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Ojasoo männid - üldplaneering ei oma kaitsealustele Ojasoo mändidele otsest mõju. Kaudselt võib
avalduda väheoluline negatiivne mõju, kuna suureneva inimkoormuse tõttu kasvab ka liikluskoormus
Kose - Purila tugimaanteel, mille servas nimetatud puud kasvavad.
Äksi rändrahn – Äksi määramine keskuseks ei mõjuta Äksi rändrahnu, kuna rahnu ümbrus on juba
üldplaneeringu koostamise ajal suures osas täis ehitatud.
Kõikide alternatiivide (va. 0-alternatiivi) korral võib Ardu tiheasustusala ning Silmsi tootmisala
arendamisega kaasneda märkimisväärne negatiivne mõju I kategooria kaitsealuse mustale
toonekurele. Muus osas olulisi mõjusid kaitsealustele objektidele ei kaasne. Eelistatud on 3. või 0alternatiiv.
Tabel 11 – Üldplaneeringu mõjud kaitsealustele objektidele

0-alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
-1
7.5

1. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-2
0

2. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-2
0

3. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-1
0

MÕJU PINNA- JA PÕHJAVEELE

Põhjavesi

Inimtegevuse tagajärjel pinnasesse sattuvad saasteained võivad sõltuvalt põhjavee kaitstusest
imbuda küllaltki ruttu põhjavette. Seega mõjutab inimtegevus põhjavee ülemiste kihtide
veerežiimi ja kvaliteeti reeglina otseselt. Sügavamate kihtide veerežiimi mõjutatakse üldjuhul
kaudselt, v.a otsese veevõtu korral. Üldplaneeringu puhul on peamiseks põhjaveele avalduvate
mõjude allikaks maakasutuse muutumine. Kui looduslik pinnas tagab vee loomuliku ringluse, siis
teede ja hoonete ehitamisel loodusliku maa pindala väheneb. Seetõttu väheneb ka vee
infiltratsioon põhjavette. Seejuures võib vesi teedel ning teistel inimtegevusest oluliselt
mõjutatud aladel reostuda ning infiltreerudes põhjustada põhjavee kvaliteedi languse.
Üldplaneeringu kõik tegevusalternatiivid näevad ette Ardu ja Habaja tiheasustusalade laienduse
ning määravad piirkondlike keskustena ühtlasi ka Triigi või Kõue, Äksi, Harmi, Ojasoo, Paunküla,
Virla ning Silmsi. Üldplaneeringu 1. ja 3. alternatiivi kohaselt on lisaks määratud ka elamu- ja
tootmisalad. Arvestades valla madalat asustustihedust, reostava tööstuse puudumist ning
ulatusliku rohevõrgustiku olemasolu, on üldplaneeringu üldised mõjud põhjaveele väheolulised
ning üldplaneeringuga kavandatud maakasutus loob eeldused põhjavee hea kvaliteedi säilitamiseks.
Kuna üldplaneeringu tasandil planeerides ei ole võimalik mõjusid põhjaveele täielikult välistada,
tuleb vajaduse korral hinnata konkreetsed põhjaveele avalduvaid mõjusid detailplaneeringu või
keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju (strateegilise) hindamise raames.
Kõue valla territooriumil on ulatuslikke maaparandussüsteemidega alasid. Üldplaneeringu
realiseerimine võib põhjavee veerežiimi mõjutada ka läbi nende kuivendussüsteemide
kahjustamise, kui senised parandatud põllumajandusalad muudetakse arengualadeks
(tiheasustus-, tootmis- või elamualad). Maaparandussüsteemidega aladel ei saa maa sihtotstarvet
detailplaneeringuga ega projekteerimistingimustega enne muuta, kui on koostatud piirkonna
terviklik kuivenduslahendus. Kuigi säiliv põllumajanduslik maakasutus on juba viimase kümnendi
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jooksul muutunud põhjavett oluliselt vähem reostavaks, on siiski oluline tagada, et põhjavesi ei
reostuks lämmastikuühendite, orgaaniliste ainete ja pestitsiididega.
Üldplaneering teeb ettepaneku rajada Ardust tiheasustusalast väljapoole olemasoleva Tallinn-Tartu
maantee vahetusse lähedusse uue kalmistu. Kalmistu on planeeritud keskmiselt kaitstud põhjaveega
alale. Perspektiivne kalmistu kaugus lähimatest puurkaevudest on ligikaudu 600 meetrit, Paunküla
veehoidlast ligikaudu 1 kilomeeter ning Pirita jõest ligikaudu 500 meetrit. Nende andmete alusel on
tegemist kalmistu rajamiseks sobiliku asukohaga ning põhjavee kvaliteedile ei tohiks mõjusid
avalduda. Siiski, kuna kalmistuid peetakse üldiselt potentsiaalseteks põhjavett reostavateks
objektideks, tuleks enne kalmistu rajamist viia läbi konkreetsed uuringud.
Kõue valla tarbe- ja joogivesi ammutatakse ordoviitsium-kambriumi põhjaveekihist. Vastavalt
Keskkonnaministri 6. aprilli 2006 a. käskkirjale nr 396 “Harju maakonna põhjaveevarude
kinnitamine” on Kõue valla kinnitatud põhjavee prognoosvaru ehk piirkonna põhjaveevaru eeldatav
hulk 200 m3/ööp. Rahvastikuregistri andmetel elas seisuga 01.01.2008 Kõue vallas 1698 elanikku.
Kõue valla arengukava kohaselt eeldatakse, et valla elanikkond suureneb iga aasta keskmiselt 20
elaniku võrra, ehk aastaks 2025 võiks vallas elada ligikaudu 2000 inimest. Arvestades, et keskmine
veekulu inimese kohta on perspektiivselt 130 l/ööp, on valla ööpäevane veetarve aastal 2025
suurusjärgus 260 m3 ehk veetarve ületab kinnitatud prognoosvaru. Kuna tõenäoliselt moodustab
veetarbest märkimisväärse osa esimesest aluspõhjalisest (ordoviitsiumi) põhjaveekompleksist
ammutatav vesi, on O-C veehorisondist ammutatava vee kogus reaalsuses väiksem. Konkreetsed
andmed O veehorisondist ammutatava vee osas puuduvad. Kuna puurkaevude projekteerimise
eelduseks on kinnitatud põhjaveevaru olemasolu, on valla edasiste arenguvõimaluste tagamiseks
vajalik välja selgitada konkreetsemad vee kasutusmahud. Enne kui otsustatakse rajada piirkonna
teenindamiseks uusi puurkaeve, tuleks kaaluda samas piirkonnas olemasolevate amortiseerunud
puurkaevude rekonstrueerimise võimalusi.
Pinnavesi
Üldiselt on Kõue valla veekogude seisund kesine. Harju alamvesikonna veemajanduskava kohaselt on
kesise seisundi peamiseks põhjuseks põllumajanduslik hajareostus ning reoveepuhastite nõuetele
mittevastavus. Üldplaneeringu koostajate hinnangul on oluliseks reostuse allikaks ka veekogudesse
kukkuv varis ning puud. Veeseaduse § 23 lg 3 ütleb, et avalikuks kasutamiseks määratud veekogu
omanik on kohustatud tegema hooldustöid veekogu risustamise ja kaldaerosiooni vältimiseks.
Selleks aga on vaja rajada veekogude juurde hooldustöödeks sobilikke teid. Samas, vastavalt
looduskaitseseaduse § 38 lg 3-le, ei ole ranna või kalda ehituskeeluvööndis uute hoonete ja rajatiste
ehitamine lubatud. Seega on vajalike hooldustööde tegemine muudetud looduskaitseseadusega
väga keeruliseks. Lisaks on vooluveekogude ääres ka palju riigile kuuluvaid maaüksuseid, mis
muudab hooldustegevuse planeerimise keerulisemaks.
Eeldusel, et kõikide üldplaneeringuga kavandatud arengu- ja tiheasustusaladel tagatakse reovee
nõuetekohane käitlus, ei kaasne üldplaneeringu ühegi alternatiiviga pinnaveele märkimisväärseid
mõjusid. Piirkonnas, kus on olemasolevad kuid nõuetele mittevastavad reoveepuhastid, võib
arendustegevuse intensiivistumine kiirendada ka puhastite renoveerimist. Seega omab
arendustegevus ka kaudset positiivset mõju.

50

Pirita jõgi
Vastavalt Harju alamvesikonna veemajanduskavale on Pirita jõe seisund Kõue vallas kesine. Kuigi
kesise staatuse põhjustajateks peetakse eelkõige reoveepuhastite nõuetele mittevastavust
(kõrgenenud orgaanilise aine ja üldfosfori sisaldus), siis vastavalt veemajanduskavale on Pirita jõe
seisund kesine ka enne Ardu läbimist ehk enne heitvee jõkke suunamist. Samas, pärast Ardu läbimist
suureneb oluliselt üldfosfori kontsentratsioon, mis tõepoolest viitab heitvee mõjule. Seega on selge,
et Ardu ning Paunküla reoveekäitlus omab Pirita jõe vee kvaliteedile märkimisväärset mõju, kuid
kahtlemata ei ole see peamine kesise seisundi põhjustaja. Tõenäoliselt omab märkimisväärset mõju
ka jõe kallaste hooldamatus. Jõe seisundit oleks võimalik parendada Ardu ja Paunküla
reoveepuhastite renoveerimisega ning jõe kallaste hooldamisega.
Üldplaneeringu kõikide alternatiivide (0-alternatiivi kohaselt elamualad Ardu ümbruses) kohaselt on
kavandatud ulatuslik Ardu tiheasustusala laiendus. Arvestades Ardu reoveepuhastite ebapiisava
puhastusvõimega võib elanike lisandumisel ilmneda Pirita jõe vee kvaliteedile täiendav negatiivne
mõju. Enne tiheasustuse laiendamist on vaja reoveekäitluse probleemid lahendada.
Lisaks määratakse üldplaneeringu kõikide alternatiividega (va. 0-alternatiiviga) ka Paunküla asula
piirkondlikuks keskuseks. Ala määratlemine keskusena tähendab eelkõige, et sinna võiks kujuneda
mitmefunktsionaalne asustusala, kus elamute kõrval leidub ka sotsiaal-, äri- ja/või tootmisobjekte.
Uute hoonete planeerimisel on vaja nõuetekohaselt lahendada ka reoveekäitlus. Ühe variandina
tuleks kaaluda ka täiendava reoveehulga puhastamist Paunküla Hooldekodu puhastites.
Reoveekäitluse nõuetekohasel lahendamisel ei oma Paunküla määramine keskuseks Pirita jõele
märkimisväärseid mõjusid.
1. alternatiivi kohaselt moodustatakse Pirita jõe kallastele (Paunkülast allavoolu) mitme kilomeetri
ulatuses ka perspektiivne elamuala. Arvestades, et jõe kallastel kasvab enamuses kõrghaljastus ning
üldplaneeringuga ei nähta ette ehituskeeluala vähendamist, ei oma elamuala määramine jõele olulisi
negatiivseid mõjusid.
Kuivajõgi
Harju alamvesikonna veemajanduskava kohaselt on Kuivajõe seisund kesine. Jõgi voolab Kõue vallas
ligikaudu 15 kilomeetrit põllumajandusmaadel. Põllumajandusest pärineb tõenäoliselt ka suurem
osa jõe reostuskoormusest. Lisaks kulgeb jõgi läbi Harmi ja Ojasoo asulate, kus tõenäoliselt
suunatakse ka reovesi osaliselt jõkke. Ojasool asuv ülespaisutatud Kuivajõe laiend omab tugevaid
eutrofeerumise tunnuseid. Üldplaneeringu ühegi alternatiiviga ei kavandata Kuivajõge mõjutavaid
arenguid.
Tuhala jõgi
Ka Tuhala jõe kvaliteet on Harju alamvesikonna veemajanduskava kohaselt kesine. Jõgi voolab
lühidalt Kõue valla lääneservas Mahtra looduskaitsealal, kuhu on planeeritud rohevõrgustiku
tuumala. Seega ei oma üldplaneering Tuhala jõele mõju.
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Alansi oja
Alansi oja kulgeb enamuses põllumajandusmaal. See on tõenäoliselt ka põhjus, miks oja vee kvaliteet
on kesine. Oja suubub Kuivajõkke. Lisaks põllumajandusele pärineb märkimisväärne osa Alansi oja
reostuskoormusest Habaja reoveepuhastist. Üldplaneeringu kõikide tegevusalternatiivide kohaselt
on plaanis Habaja tiheasustusala laiendamine, kusjuures laienduse lääneserv ulatub Alansi ojani.
Kuigi Habaja reovesi puhastatakse, on puhasti amortiseerunud ning ei taga nõuetekohast
puhastusefektiivsust. Uute äri- või elupindade lisandumisel suureneb potentsiaalselt ka reovee hulk
ehk Alansi oja satub senisest suurema koormuse alla. Probleemi leevendamiseks oleks vaja Alansi
reovee puhastusseadmed renoveerida või välja vahetada.
Paunküla veehoidla
Tegemist on Eestis suuruselt teine veehoidlaga, mis loodi 1960. aastal Pirita jõe paisutamisega
Paunküla ja Ardu külade vahel. Paunküla veehoidla on Tallinna veehaardesüsteemi oluline
reservpuhver. Veehoidlale avalduvad mõjud on otseselt seotud Pirita jõega, st olulisemad
reostusallikad on Ardu reoveekäitlus ja Pirita jõe kallaste hooldamatus. Kuna üldplaneeringu kõikide
alternatiivide (va. 0-alternatiivi) kohaselt on kavandatud ulatuslik Ardu tiheasustusala laiendus,
suureneb tõenäoliselt ka Ardu reoveekoormus. Probleemi leevendamiseks oleks vaja Ardu reovee
puhastusseadmed renoveerida ning teostada regulaarselt hooldustöid Pirita jõe kallastel.
Tabel 12 – Üldplaneeringu mõjud pinna- ja põhjaveele

0-alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
-1
7.6

1. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-2
1

2. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-1
0

3. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-1
1

MÕJU VÄLISÕHU KVALITEEDILE

Õhu kvaliteeti iseloomustavad nii õhu keemiline koostis kui ka müra, vibratsioon ning kiirgus.
Peamised välisõhku keemiliselt reostavad saasteallikad Kõue vallas on transport, hoonete kütmine
ning tööstus. Arvestades valla elanike vähesust, on hoonete kütmise mõju väheoluline ning ei
põhjusta tõenäoliselt häiringuid. Ka üldplaneeringuga kavandatud tiheasustusalade laienduste ja
uute arengualade rajamisel jääb kütmisest tingitud saasteainete emissioon ebaoluliseks, kuid
küttesüsteemide rajamisel on igal-juhul mõistlik eelistada keskkonda säästvamaid kütteviise. Ka
peamine müra ning vibratsiooni allikas on Kõue vallas transport, olulisi tööstuslikke müraallikaid
vallas ei ole. Samuti ei leidu Kõue vallas teadaolevalt inimtekkelisi kiirgusallikaid (pinnase radooni
mõju käsitletakse eraldi peatükis 7.9).
Transport
Transpordi saaste muutub inimestele enamasti oluliseks, kui sellega otseselt kokku puututakse. Kõue
valla asulaid läbivatel teedel on liiklussagedus suhteliselt madal ning ei oma välisõhu keemilisele
kvaliteedile märkimisväärseid mõjusid. Erandina tuleb käsitleda Ardut, mida läbib olemasolev
Tallinn-Tartu maantee, kus aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus ületab 9000 sõiduautot.
Tegemist on märkimisväärse saasteallikaga, kuid arvestades heade hajumistingimustega, on
saasteainete kontsentratsiooni piirväärtuste ületamine välisõhus maanteeliikluse tõttu
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ebatõenäoline. Samas võivad häiringud tekkida ka olukorras, kus saasteainete kontsentratsiooni
piirväärtusi välisõhus ei ületata.
Üldplaneeringu kaardile on kantud ka perspektiivne Tallinn-Tartu maantee, mis möödub Ardust
ligikaudu 2 km kauguselt edelast. Uue maantee rajamisel alaneb oluliselt liikluskoormus
olemasoleval maanteel, mistõttu vähenevad Ardus oluliselt liiklusest tingitud välisõhu
kvaliteediprobleemid.
Uue maanteena määratakse üldplaneeringuga ka Kose-Purila maantee Äksi ja Habaja ümbersõidu
perspektiivne koridor, millega lahendatakse mitmed liiklusohtlikud konfliktalad Äksi ning Habaja
asulates ning ühtlasi vähendatakse asulate välisõhu saastekoormust. Arvestades Kose-Purila
maantee liikluskoormust (alla 1000 sõiduauto ööpäevas) on tegu väheolulise positiivse
muudatusega.
Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrusega nr 42 müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes
ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid, on kehtestatud liiklusmüra
normtasemed uutel planeeritavatel ning olemasolevatel aladel (vt Tabel 13).
Tabel 13 - Liiklusmüra normtasemed (LpA,eq,T, dB, päeval/öösel)

Normtase
Taotlustaseme
arvsuurused
uutel
planeeritavatel aladel
Taotlustaseme arvsuurus olemasolevatel
aladel
1

I
kategooria

II
kategooria

III
kategooria

IV
kategooria

50/40

55/45

60/50

65/55

55/45

60/50

60/50
651/551

70/60

lubatud müratundlike hoonete sõidutee (raudtee) poolsel küljel.

2010 aastal läbiviidud liiklusloenduse andmetel on Tallinn-Tartu maanteel Kõue vallas aasta
keskmine ööpäevane liiklussagedus 7272 sõidukit, millest 82% moodustasid sõiduautod ning 18%
raskeveokid. Tüüpiliselt arvestatakse, et maantee päevane liikluskoormus moodustab 90 %
ööpäevasest liikluskoormusest. Selle alusel sõidab päeval (vahemikus 7-23) Kõue vallas Tartu
maanteel ligikaudu 6550 sõidukit.
Liikluse põhjustatud müra hindamiseks on võimalik kasutada CRTN 1988 (Calculation of Road Traffic
Noise 1988) metoodikat (NPL 2009). Võttes aluseks maantee liikluskoormuse tüüpiline kellaajaline
jagumine, leitakse iga tunni keskmine liikluskoormus ning selle alusel ka iga tunni keskmine L10
müratase1. Võrreldes samadel tingimustel arvutatud müra ekvivalenttasemega (Leq), on L10 enamasti
suurusjärgus 3 dB(A) võrra suurem. (WSDOT 2009). Seejärel saab vajalike teisenduste abil tuletada
tunni keskmistest andmetest ka päeva keskmise ekvivalentmürataseme. Tallinn-Tartu maanteel
saadi selleks ligikaudu 70 dB(A). On oluline rõhutada, et leitud müratase tekib maanteel ning
maanteest eemaldudes hakkab müratase kiiresti alanema.

1

L10 on müratase, mida ületatakse etteantud ajavahemikus 10% aja jooksul (nt kui ühe tunni L 10 on 60 dBA, siis
selle tunni sees 6 minuti (10% tunnist) jooksul müratase 60 dBA ületatakse).
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Tabel 14 – Maanteelt lähtuva müra (L10) levik välisõhus ilma müratõketeta (Allikas: NPL 2009)

Müratase L10 maanteel,
dB(A)
85
80
75
70
65
60
55
50

10
81
76
71
66
61
56
51
46

50
77
72
67
62
57
52
47
42

100
74
69
64
59
54
49
44
39

Kaugus maanteest, m
150
200
72
71
67
66
62
61
57
56
52
51
47
46
42
41
37
36

250
69
64
59
54
49
44
39
34

500
64
59
54
49
44
39
34
29

1000
58
53
48
43
38
33
28
23

Tabelist näeme, et juba maantee kõrval (st. 10 m kaugusel müraallikast) on müratase vähenenud
ligikaudu 66 dB(A)-ni. Arvestades II kategooria ala (laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja
hoolekandeasutused, elamualad, puhkealad ja pargid linnades ning asulates) müra päevase
taotlustasemega <55 dB(A) ja olemasoleva liikluskoormusega ca 7300 autot/ööp, langeb müra tase
normist allapoole ligikaudu 250 meetrit kaugusel maanteest. Kuigi see kaugus maanteest peaks
arvutuslikult tagama, et elamute juures jääb müratase normide piiresse, tuleb uute eluhoonete
rajamisel lähtuda siiski maantee sanitaarkaitsevööndi laiusest, mis I klassi maantee puhul on 300 m.
Uue Tallinn-Tartu maantee rajamise korral väheneks müratase olemasoleval maanteel oluliselt ning
AS Ramboll Eesti koostatud müraarvutuste kohaselt langeb liiklusmüra tase olemasoleva maantee
kõrval allapoole normi juba 75 meetri kaugusel. Uute elamualade rajamisel olemasoleva või
perspektiivse Tallinn-Tartu maantee lähistele tuleb igal juhul maanteemüra levikut eraldi hinnata
ning seejuures tuleb arvestada ka tõenäolise liikluskoormuse kasvuga. Hea ülevaate olemasoleva
Tallinn-Tartu maantee põhjustatud mürast aastal 2007 ning uue maantee rajamise korral aastal 2030
saab E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Võõbu ja Võõbu-Mäo teelõigu eelprojekti
KMH aruande mürajoonistelt M-1A ja M-3A. Väljavõtted mõlemast joonisest on lisatud ka
käesolevale KSH aruandele (vt. lisa 4).
Kose-Purila tugimaantee (IV klassi maantee) liiklussagedus aastal 2010 oli vahemikus Kose-Ristist
kuni Ojasooni keskmiselt ligikaudu 866, Ojasoost Äksini 639 ning Äksilt edasi 397 sõiduauto
ekvivalenti ööpäevas. Arvestades, et päevase aja liikluskoormus moodustab ligikaudu 90%
ööpäevasest liikluskoormusest, leiame, et vahemikus 7-23 liigub teelõigu alguses ligikaudu 780
sõiduautot, mis teeb tunnis keskmiselt 49 sõiduautot. Antud liikluskoormus põhjustab päevase
ekvivalentmürataseme ligikaudu 60 dB(A). Arvestades II kategooria alade müra taotlustasemega ning
olemasoleva liikluskoormusega, langeb maanteeliikluse põhjustatud müra Kose-Purila maantee
ääres alla normi ligikaudu 25 meetri kaugusel. Sellegi poolest tuleb järgida maantee
sanitaarkaitsevööndi (IV klassi maanteel 60 m) piiranguid.
Liikluskoormus Paunküla-Kiruvere-Ardu, Paunküla-Vetla, Ojasoo-Ardu, Triigi-Kõue, Kõue-Virla ja
Kolu-Habaja kõrvalmaanteedel (vastavalt 358, 136, 229, 179, 95, 214 autot/ööp) on müra
seisukohast väheoluline ning ei sea uute arengualade rajamisele piiranguid (Maanteeamet, 2009).
1. ja 3. alternatiivi kohaselt on Paunkülasse ning Silmsisse olemasoleva Tallinn-Tartu maantee äärde
kavandatud ulatuslikud elamualad. Elamute rajamisel tuleb tagada, et müratase uuel elamualal jääks
allapoole II kategooria ala müra taotlustaset (55 dB(A)). Juhul kui maanteel säilib tänane
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liikluskoormus, ei ole elamute ehitamine maanteele lähemale kui 250 meetrit ilma
leevendusmeetmete rakendamiseta soovitatav ehk maantee 300 meetrine sanitaarkaitsevöönd on
piisav. Maanteele lähemale ehitamise korral tuleb elamuala detailplaneeringuga kavandada ka
vajalikud leevendusmeetmed ning keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus tuleb muuhulgas
selgitada kavandatud leevendusmeetme sobivus. Kui elamuid hakatakse rajama pärast uue TallinnTartu maantee rajamist, mil liikluskoormus olemasoleval teel on oluliselt langenud, on võimalik
rajada elamuid ilma leevendusmeetmete rakendamiseta maanteest mitte lähemale kui 75 meetrit.
Maanteele lähemale ehitamise korral tuleb elamuala detailplaneeringuga kavandada vajalikud
leevendusmeetmed ning keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus tuleb selgitada
leevendusmeetme sobivus. Ka Ardu tiheasustusala laiendus jääb kõikide üldplaneeringu
tegevusalternatiivide kohaselt osaliselt Tallinn-Tartu maantee äärde. Vastavalt üldplaneeringule on
maantee äärde kavandatud enamuses III kategooria alad (tootmis-, kaubandus- ja teenindushoonete
maa ning haljasmaa) kuid vähemal määral ka II kategooria alasid (laste- ja õppeasutused, tervishoiuja hoolekandeasutused, elamualad, puhkealad ja pargid linnades ning asulates). Kuna asulas on
liikluse piirkiirus alandatud, on ka müratase võrreldes ülejäänud maanteega madalam ning jääb
tõenäoliselt alla III kategooria ala liiklusmüra taotlustaset.
1. ja 3. alternatiivi kohaselt on kavandatud elamuala ka Ojasoole. Ala jääb Kose-Purila ning OjasooArdu maanteede ristumispiirkonda, mistõttu ala mõjutab mõlema maantee liiklusmüra. Arvestades,
et asulas on liikluse piirkiirus alandatud, on olemasoleva liikluskoormuse korral võimalik rajada
elamud maanteest 25 meetri kaugusele, kuid arvestades võimaliku liiklusintensiivsuse kasvuga oleks
mõistlik rajada maanteele lähimad majad maantee sanitaarkaitsevööndist väljapoole ehk 60 meetri
kaugusele.
Kuna üldplaneeringuga kavandatud arengualadel on detailplaneeringu koostamine üldjuhul
kohustuslik, peab vallavalitsus detailplaneeringu lähtetingimuste või ehitustingimuste väljastamisel
looma eeldused, et uutel elamu-, äri- või tootmisaladel jääks müra allapoole müra taotlustaset.
Tööstus
Üldplaneeringu arutelude käigus on mitmed elanikud pööranud tähelepanu tööstusest tingitud
välisõhu saastele, eelkõige haisule. Peamiseks häiringuid põhjustavaks ettevõtteks on AS Flagmore
lipuvarraste tehas Äksil, kus tootmistegevuses kasutatakse polüestervaiku ning teisi kemikaale,
millest lendub märkimisväärne kogus atsetooni, stüreeni ning teisi tugevat lõhna omavaid aineid.
Kuigi olemasolevatel andmetel ei ületata ettevõtte tegevuse tulemusel välisõhus saasteainete
kontsentratsiooni piirnorme, ei tähenda see, et ettevõtte tegevus ei põhjusta häiringuid.
Üldplaneeringuga ei ole võimalik olemasolevat ja töötavat ettevõtet ümber paigutada. Arvestades
ettevõtte asukohta, ei ole mõttekas kehtestada ettevõtte ümber ka täiendavat sanitaartsooni, kuna
see põhjustaks maaomanikele täiendavaid kahjusid, kuid ei vähendaks olemasolevate elanike
saastele eksponeeritust. Ka teiste Kõue vallas asuvate paiksete välisõhu saasteallikate läheduses ei
ületata eeldatavalt välisõhu saasteainete kontsentratsioonide piirnorme.
Üldplaneeringu 1. ja 3. alternatiiviga määratakse mitmed uued tootmisalad. 1. alternatiivi kohaselt
määratakse ulatuslikud tootmisalad Habaja asulast idasse, Ojasoo asulast loodesse ja Silmsi külasse.
Habajal ning Silmsis on tootmisalad lähimatest asulatest metsaga eraldatud, kuid Ojasool paikneb
tootmisala asula kõrval ning puudub tootmisala asulast eraldav kõrghaljastusega ala. 3. alternatiivi
kohaselt moodustatavad tootmisalad on pindalalt oluliselt väiksemad ning Habajale tootmisala ei
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määratagi. Silmsi külasse on planeeritud väiksem tootmis- ning trassiteenindusala, mis on
kavandatavast Ardu tiheasustusala laiendusest eraldatud mitmesajameetrise metsaribaga, kuid
paikneb see-eest vahetult sama alternatiiviga kavandatud elamu-puhkeala kõrval. Kuna
üldplaneeringuga ei määrata, millise tegevusega tootmisaladel tegutsema hakatakse, ei ole
käesolevalt võimalik tööstuse mõjusid välisõhu kvaliteedile konkreetselt hinnata. Uute ettevõtete
rajamisel (detailplaneeringu koostamisel) võib osutuda vajalikuks algatada eraldi keskkonnamõju
strateegiline hindamine või keskkonnaloa taotlemisel keskkonnamõju hindamine.
Ühegi alternatiiviga realiseerumisega ei kaasne otseselt olulisi välisõhu kvaliteedile avalduvaid
mõjusid, kuid tootmisalade määramisega muudetakse välisõhku reostava tootmise alustamine
lihtsamaks. Seega, mida vähem tootmispinda määratakse, seda väiksem on ka võimalik
maksimaalne mõju. Asulate ümbersõitude rajamise mõju asulasisese välisõhu kvaliteedile on
positiivne. Eelistatud on 2. alternatiiv.
Tabel 15 – Üldplaneeringu mõju õhukvaliteedile

0-alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
-1
7.7

1. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
1
-2

2. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
1
0

3. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
1
-1

MAAVARADE KAEVANDAMISE MÕJU JA ÜLDPLANEERINGU MÕJU MAARDLATELE

Üldplaneeringuga ei ole kavandatud uusi kaevandamisalasid ega olemasolevate kaevanduste
laiendamist. Enamus Kõue vallas asuvatest maardlatest asuvad olemasolevatel kaitsealadel ning
enamuses on maavarad kategoriseeritud reserv- või prognoosvarudeks. Vaid valla loodeosas oleva
Mahtra maardla (turvas) puhul on maavara kategoriseeritud enamuses aktiivse tarbevaruna. Kuivõrd
enamus Mahtra maardlast asub olemasoleval Mahtra looduskaitsealal, ei ole sellel alal võimalik
maavara kaevandamisega tegeleda. Siiski, Mahtra maardla Leva tootmisalale kaitseala ei ulatu ning
aastast 2004 on seal turvast kaevandanud AS Tootsi Turvas. Looduskaitsealal asuvad aktiivsed varud
oleks mõttekas arvestada ümber passiivseteks varudeks.
Alternatiivide 1 ja 3 korral tehakse ettepanek korrigeerida Mahtra LKA ümbruses rohevõrgustiku
piire, mistõttu rohevõrgustik Mahtra maardlal vähesel määral laieneb. Olemasoleval
turbatootmisalal rohevõrgustiku piirid ei muutu. Rohevõrgustiku laienemine ei sea maardla
kasutamisele olulisi täiendavaid piiranguid. Lisaks moodustatakse alternatiiviga 3 Vonka
turbamaardla aladele, Kõrvenurga piirkonda ning Karude kruusamaardla kõrvale maavarade
kaevandamise keelualad. Kaevandamise keelu alad on olulised, et tagada rohevõrgustiku toimimine.
Karude maardla kõrvale kavandatav keeluala on eriti oluline, et tagada Vahe-Eesti metsade vöö
sidusus ning üle Nõmmeri ökodukti kulgeva rohekoridori toimimine.
Täiendavaid piiranguid maavarade kaevandamisele luuakse vaid üldplaneeringu alternatiiviga 3.
Tabel 16 – Üldplaneeringu mõjud maardlatele

0-alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
0

1. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
0

2. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
0
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3. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-2
0

7.8

MÕJU MAASTIKU ILMELE, MILJÖÖVÄÄRTUSTELE JA KULTUURIPÄRANDILE

Maastiku ilme
Kõue valla maastiku ilmele kõige olulisema mõjuga muudatus lähitulevikus on tõenäoliselt uue
Tallinn-Tartu maantee rajamine, mille perspektiivne koridor on kantud ka üldplaneeringu kaardile.
Paljude inimeste jaoks kinnistab maanteelt avanev vaade mulje kogu piirkonnast, mistõttu võib
maanteelt avanevaid vaateid pidada nö. valla visiitkaardiks. Perspektiivselt maanteelt avanevad
vaated peamiselt metsastatud aladele, põllumaale ning vähesel määral üldplaneeringuga
kavandatud tootmis- ning trassiteenindusalale. Seega jääb vallast sarnaselt praegusele
looduslähedane mulje.
Lisaks muljele, mis jääb vallast läbisõitnutele, avaldab uue maantee rajamine mõju ka valla maastiku
ilmele. Uus maantee rajatakse Kõue vallas enamuses looduslikku ning metsastatud alale, eemale
intensiivsest inimtegevusest. Vastavalt muutub ka piirkonna üldmulje oluliselt tehnogeensemaks.
Kuigi tegemist on olulise muudatusega, on see vähe tajutav, kuna alad, kus maantee kulgeb, ei ole
aktiivselt kasutuses. Maantee mõjusid on konkreetsemalt hinnatud AS Ramboll Eesti koostatud E263
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Võõbu (km 40,0-68,0) ja Võõbu-Mäo (km 68,0-85,0)
teelõigu eelprojekti KMH aruandes.
Kõue valla üldplaneeringu kõikide alternatiividega on kavandatud mitmed arendusalad, mille
realiseerimisel võib samuti ilmneda märkimisväärne visuaalne mõju. Kuigi Inimeste hinnangud
objektide maastikusobivuse suhtes on individuaalsed, omavad infrastruktuuri komponendid ning
tehnovarustuse objektid enamasti siiski negatiivset mõju. Seetõttu on arengu- ja tiheasustusalade
planeerimisel ja projekteerimisel mõistlik kaasata maastikuarhitekte, et tagada uute hoonestike
maastikusobivus. Samuti on soovitatav võimalikult suures ulatuses säilitada looduslik taimestik,
reljeef ja kõrghaljastus. Ehkki konkreetsete arengu- ja tiheasustusalade määramisega suunatakse
valla ruumilist arengut mõistliku kasvu suunas, välditakse valglinnastumist ning sellega kaasnevat
oluliselt ulatuslikumat miljöömuutust, tähtsustavad üldplaneeringu 1. ja 3. alternatiiv suurte asulate
laiendamise kõrval ka hajaasustust ning maaelu elus hoidvaid külasid (mitmed väiksemad asulad
määratakse piirkondlikeks keskusteks). Seega kaasneb üldplaneeringu kehtestamisega piirkonna
miljööle uusarenduste võimaliku otsese negatiivse mõju kõrval ka oluline kaudne positiivne mõju.
Harju maakonnaplaneeringuga on määratud Kõue valla territooriumil kaks väärtusliku maastikuga
piirkonda – Paunküla ja Voose (vt. ptk. 3.2.8). Voose väärtuslik jääb üldplaneeringu kõikide
alternatiivide kohaselt rohevõrgustiku tuumalale ning eemale arengu- ja tiheasustusaladest.
Seevastu Paunküla väärtuslik maastik paikneb piirkonnas, kus inimmõju on vägagi märgatav.
Alternatiivi 1 kohaselt ulatub määratud väärtuslikule maastikule osaliselt Silmsisse planeeritav
tootmisala ning elamuala ja Ardu tiheasustusala laiendus, samuti ka Paunküla keksus ning ulatuslik
elamuala. Kuigi 1. alternatiivi korral jääb enamus väärtuslikust maastikust puutumata, kaasneb
ettenähtud arengute maksimaalse elluviimisega märkimisväärne negatiivne mõju. 2. alternatiivi
korral ulatub määratud väärtuslikule maastikule Ardu ja Silmsi ühine tiheasustusala laiendus ning
Paunküla keskus. 3. alternatiivi korral ulatub väärtuslikule maastikule Silmsi elamuala, mis on suurem
kui 1. alternatiivi korral, Paunküla keskus, elamualad Kiruvere järve lähistel ning Ardu tiheasustusala
laiendus. Kõige väiksem mõju määratud väärtuslikele maastikele on 0-alternatiivil,
tegevusalternatiividest 2. alternatiivil.
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Miljööväärtused
Miljööväärtusega aladele tähelepanu suunamiseks on Kõue valla üldplaneeringu kõikide
alternatiivide (va. 0-alternatiivi) kohaselt koostatud miljööväärtuslike alade teemakaart. Kaardile on
kantud Kõue valla välisilme seisukohalt olulisemad objektid ja piirkonnad, kusjuures ettepanekuid
objektide kaardile kandmiseks tegid nii üldplaneeringu töögrupi liikmed, Kõue vallavalitsuse töötajad
kui ka kohalikud elanikud. Üldplaneering ei sea miljööväärtuslike alade/objektide osas konkreetseid
piiranguid, vaid eesmärk on juhtida tähelepanu miljööväärtuste olemasolule ning nende kaitsmise
vajadusele. Arvestades, et Kõue vallas on arendussurve suhteliselt väike, võib tähelepanu juhtimine
olla piisav meede, et vältida piirkonda mittesobivate hoonete ning rajatiste ehitamist. Seega omab
miljööväärtuslike alade määramine miljööväärtuste säilitamisele väheolulist positiivset mõju.
Kultuuripärand
Kultuuripärandina käsitletakse üldiselt muinsuskaitseobjekte kuid ka teisi vähemolulisi ning kaitse
alla võtmata pärandkultuuriobjekte. Suur enamus muinsuskaitse- ja pärandkultuuriobjektidest asub
üldplaneeringuga kavandatud arengu- ja tiheasustusaladest väljaspool ning enamasti ka
rohevõrgustikul. Siiski, mitmed muinsuskaitseobjektid jäävad ka üldplaneeringuga määratud
arendusaladele. Kuna arendusaladel on detailplaneeringu koostamine üldjuhul kohustuslik, saab
vallavalitsus detailplaneeringu lähtetingimustes seada nõuded, mis võimaldavad muinsuskaitse- ja
pärandkultuuriobjektidele avalduvad mõjud minimeerida või elimineerida. Samuti peab
detailplaneeringute koostamisel ning ehitamisel pidama kinni muinsuskaitseseadusest tulenevatest
piirangutest. Seega ei põhjusta ühegi alternatiiviga kavandatud arengualad märkimisväärseid
mõjusid.
Lisaks teadaolevatele mälestistele on Kõue vallas tõenäoliselt veel palju avastamata muistiseid,
mistõttu tuleb uute teede ning hoonete ehitamisel olla tähelepanelik ning arvestada
kultuuriväärtusega leidude ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt peab
leidja jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Kultuuripärandina või piirkonna miljööna on käsitletav ka maa ajalooline kasutusviis. Kuna enamus
Kõue valla üldplaneeringuga kavandatud arengualadest ja keskustest on planeeritud
olemasolevatele põllumaadele, väheneb kavandatud arengute realiseerumisel põllumaana kasutatav
ala ning ühes sellega ka valla põllumajanduskeskne staatus. Kuna piirkonna elanikud on olemasoleva
enamuses põllumajandusliku maakasutusviisiga harjunud, on nii üldplaneeringu kui ka
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruteludel vastav teema elanike poolt ka tõstatatud. Paraku
on üldplaneeringuga ettenähtud arengute keskkonnasäästlikuks realiseerimiseks mõningane
põllumaa vähenemine vältimatu, kuna kõikide arengute mahutamine olemasolevatele
asustusaladele ei ole võimalik ning arengualade planeerimisel metsastatud aladele oleks veelgi
olulisemate keskkonnamõjudega.
Üldplaneeringu ühegi alternatiivi realiseerumise korral ei avaldu valla miljööle olulist negatiivset
mõju. Siiski, miljöö säilitamise ning parandamise seisukohast on mõistlikum rajada vähem
uusarendusi ning olemasolevat korrastada. Eelistatud on 2. alternatiiv.
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Tabel 17 – Üldplaneeringu mõjud maastiku ilmele, kultuuripärandile ja miljööväärtuslikele aladele

0-alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
0
7.9

1. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-2
1

2. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-1
0

3. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
-2
1

MÕJU INIMESE TERVISE LE

Üldplaneeringuga kavandatav võib omada elanike tervisele nii positiivseid kui ka negatiivseid
mõjusid. Üldplaneeringuga käsitletavatest olulisemad negatiivsete mõjude allikad on tõenäoliselt
liiklus ja tööstustegevus ning positiivsete mõjude allikad rohelise elukeskkonna ja looduslike alade
säilitamine ning kergliiklusteede rajamine.
Transport
Üks olulisemaid Kõue valla elanike tervist mõjutavaid objekte, mis on kantud ka üldplaneeringu
kaardile, on tulevane Tallinn-Tartu maantee. Kuna kavandatud Tallinn-Tartu maantee koridori
asukoht määrati AS Ramboll Eesti poolt koostatud ning Maanteeameti poolt kehtestatud
eelprojektiga, käsitletakse selle mõjusid käesolevas KSH aruandes minimaalselt. Täpsemat
informatsiooni tulevase maantee keskkonnamõjude kohta on võimalik lugeda AS Ramboll Eesti poolt
koostatud E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Võõbu ja Võõbu-Mäo teelõigu
eelprojekti KMH aruandest. Uue maantee peamine eesmärk on tagada Tallinna ja Tartu vahel
kulgeva liikluse kiire voolavus, mida senini takistab asjaolu, et olemasolev maantee täidab ühtlasi ka
juurdepääsuteede ja jaotusteede rolle. Praeguse maantee vastuoluliste funktsioonide tõttu ning
arvestades, et maantee läbib ka Ardu asulat, on liiklus Kõue vallas suhteliselt ohtlik. Samuti on
olemasolev maantee elualadele väga lähedal, mistõttu võivad autode heitgaasid ning eriti müra
elanikke häirida. Perspektiivne Tallinn-Tartu maantee on kavandatud piirkonda, kus see mõjutab
oluliselt vähem elanikke. Kuna peamine liiklusvool hakkab kulgema uues maanteekoridoris, väheneb
liikluskoormus Ardu piirkonnas oluliselt. Seega muutub liiklus olemasoleval maanteel ning Ardus
oluliselt turvalisemaks. Samuti väheneb Ardu piirkonnas ka autode heitgaaside ning liiklusmüra hulk.
Uue Tallinn-Tartu maantee rajamine on elanike tervisele märkimisväärse positiivse mõjuga.
Siiski on ka üldplaneeringus ettepanekuid uute teede rajamiseks – kõikide tegevusalternatiividega
(st. mitte 0-alternatiiviga) reserveeritakse Kose-Purila maantee Äksi ja Habaja ümbersõidud. Tee
rajamisega väheneb märkimisväärselt Äksi ja Habaja asulate sisene liikluskoormus, mis tähendab
elanikele puhtamat õhku ja vähem liiklusmüra. Kuigi liikluskoormus Kose-Purila maanteel on ka
hetkel suhteliselt madal, kaasneb üldplaneeringu kõikide tegevusalternatiivide realiseerimisega Äksi
ja Habaja elanike tervisele siiski väheoluline positiivne mõju.
Trassiteenindus- ja tootmisalad
Perspektiivsete trassiteenindus- ja tootmisalade mõju valla elanike tervisele on keeruline hinnata,
kuna üldplaneeringu tasemel ei anta suuniseid, mis liiki tootmistegevusega piirkonnas alustada võiks.
Igasuguse tootmistegevuse alustamisel peab järgima seaduse nõudeid ning tegevusega ei tohi
kaasneda olulisi negatiivseid mõjud. Kuna tootmisalade arendamisel tuleb koostada ka
detailplaneering, vajaduse taotleda ka tegevust võimaldab luba ning vajadusel viia läbi ka
keskkonnamõjude (strateegiline) hindamine, on tootmisalade arendamisega kaasnevaid mõjusid
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võimalik ohjata. Siiski võib ettevaatlikkuse printsiibist lähtudes väita, et mida vähem perspektiivseid
tootmisalasid, seda väiksem risk. Selle alusel on eelistatud 0- või 2. alternatiiv, kuid ka 3. alternatiivi
korral on tootmisalade hulk suhteliselt väike.
Puhketingimused
Elanike tervisele ja elukvaliteedile avaldab olulist mõju ka looduskeskkond. Kõue valla
üldplaneeringu 1. ja 3. alternatiivi kohaselt on Paunküla veehoidla ning Paunküla maastikukaitseala
ümber kavandatud ulatuslik puhkeala, kuhu on plaanis rajada matka ja suurarajad ning pakkuda
muid aktiivse puhkuse võimalusi. Tervislikku elukeskkonda aitab kujundada ka rohevõrgustiku piiride
laiendamine ning üldplaneeringu kõikide tegevusalternatiividega ettenähtud kergliiklusteede
võrgustik, mis kulgeb olemasoleva Tallinn-Tartu, Ardu-Ojasoo ja Kose-Purila maantee koridoris ning
ühendab Ardu, Ojasoo, Harmi, Äksi, Habaja ning Paunküla. Kergliiklusteede rajamine laiendab
märkimisväärselt valla elanike sportimisvõimalusi ning võimaldab ohutumat vallasisest liiklust.
Radoon
Kõue vallas on radoonirisk üldiselt madal või nõrk (vt. ptk 3.2.2). Kõik uued arengualad on
planeeritud aladele, kus radoonirisk on väheoluline. Sellest hoolimata tuleks ehitamisel rakendada
elementaarseid radooniriski ennetusmeetmeid nagu radooni väljatuulutamise torustiku ehitamine
vundamenti ning ventilatsiooni planeerimisel tuleks vältida õhu tsirkulatsiooni keldrist
eluruumidesse.
Kõue valla üldplaneeringu kõikide tegevusalternatiivide realiseerimisega kaasneb elanike tervisele
positiivne mõju. Eelistatuim on 3. alternatiiv.
Tabel 18 – Üldplaneeringu mõju inimeste tervisele

0-alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
0

1. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
2
0

2. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
1
0

3. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
2
0

7.10 MÕJU SOTSIAALSETELE VAJADUSTELE JA VARALE
Sotsiaalsest aspektist on Kõue vallas suurim puudus töökohtadest. Üldplaneeringu 1. ja 3.
alternatiiviga tehakse ettepanek moodustada mitmed tootmisalad, kus oleks võimalik tegeleda nii
tööstusliku tootmisega kui ka Tallinn-Tartu maantee teeninduse ning miks mitte ka logistikateenuste
pakkumisega. Samuti nähakse kõikide alternatiivide kohaselt ette Ardu ja Habaja tiheasustusala
laiendamine, kusjuures olulise osa tiheasustusaladest moodustavad perspektiivsed kaubandus- ja
teenindusasutuste ning keskkonnasõbraliku tööstuse alad. Ka 2. alternatiiviga laiendatakse oluliselt
Ardu ja Habaja tiheasustusalasid, mille piires nähakse ette mitmed alad kaubanduse, teeninduse
ning keskkonnasõbraliku tööstuse arendamiseks. Ka 0-alternatiivi korral on Tallinn-Tartu maantee
äärde planeeritud trassiteenindusalad. Seega loovad üldplaneeringu kõik alternatiivid eeldusi
töökohtade lisandumiseks.
Kõue valla eesmärgiks on ka valla elanikkonna suurendamine. Ka siin loob üldplaneering vajalikud
eeldused – kõikide alternatiivide (ka 0-alternatiivi) kohaselt on määratud uusi elamu ja/või
tiheasustusalade laiendusi, kuhu on tulevastel elanikel võimalik rajada kodu. Kuigi elukoha valikul on
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sõltuvalt isikust väga palju erinevaid kriteeriumeid, on üks olulisemaid tõenäoliselt piirkonna
keskkond ehk töökohtade, vabaaja veetmise võimaluste, sotsiaalsete teenuste ning puhta looduse
olemasolu. Üldplaneeringu 1. ja 3. alternatiiviga on kavandatud inimsõbralik vald, kus on mõeldud nii
töökohtade loomisele, sotsiaalsetele vajadustele ja puhkevõimaluste tagamisele. Seega loovad 1. ja
3. alternatiiv eeldused, et Kõue vald muutuks nii olemasolevatele kui ka tulevastele elanikele
atraktiivseks, valla elanikkond suureneks ning seejuures suureneks ka elanike vara väärtus. Kuna 1.
alternatiiviga kavandatud suuremad elamualad paiknevad hajutatult üle valla, on oht
valglinnastumiseks mõnevõrra suurem. Lisaks on 1. alternatiiviga kavandatud oluliselt suuremad
tootmisalad, mis võib valla elukeskkonna muuta mõnevõrra looduskaugemaks, kui teiste
alternatiivide korral. 2. alternatiivi korral jätkub suures osas valla praegune olukord, kus domineerib
põllumajandus. Ka sel puhul laiendatakse oluliselt olemasolevaid tiheasustusalasid, kuid seejuures ei
konkretiseerita, mis on arengu peamised eesmärgid. Tegemist on küllaltki suunamata arenguga, mis
sisuliselt ei anna võrreldes praegu kehtiva üldplaneeringuga oluliselt uusi suuniseid. 0-alternatiivi
korral on kavandatud uute arengualade mitmekesisus samuti väike.
Lähitulevikus omab Kõue valla elanike varale suurimat mõju tõenäoliselt uue Tallinn-Tartu maantee
rajamine. Maantee rajamisel seni inimtegevusest oluliselt mõjutamata piirkonda maa ning kinnisvara
väärtus maantee lähistel tõenäoliselt väheneb, kusjuures peamisteks põhjusteks on liiklusmüra ning
visuaalne reostatus. Maanteest eemal, kus liiklusmüra on vähe kuuldav, võivad kinnisvarahinnad
ceteris paribus aga mõnevõrra tõusta, kuna paraneb nende alade ühendatus.
Üldplaneeringuga kavandatul on valla elanike sotsiaalsetele vajadustele ja varale positiivne mõju.
Eelistatud on 3. alternatiiv.
Tabel 19 – Üldplaneeringu mõju sotsiaalsetele vajadustele ja varale

0-alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
-1

1. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
2
-1

2. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
1
0

3. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
2
0

7.11 MÕJU SOTSIAALSELE JA TEHNOLOOGILISELE INFRASTRUKTUURILE
Inimestele on üldjuhul oluline, et nende elukoha läheduses oleks võimalik kasutada mitmesuguseid
sotsiaalseid ning ärilisi teenuseid (kauplus, kool, postkontor jne). Seejuures olulise osa nende
teenuste kättesaadavusest määrab tehnilise infrastruktuuri olemasolu ning kvaliteet (autosõit
mööda auklikku kruusateed lähimasse postkontorisse kestab oluliselt kauem kui autosõit siledal
asfaltteel). Kuigi üldplaneeringuga ei kavandata konkreetseid uusi sotsiaalobjekte, määrab
üldplaneering sõltuvalt alternatiivist 7-8 asulat tiheasustusalade või piirkondlike keskustena. Seega
näeb üldplaneering vajadust muuta sotsiaalsed teenused elanikele kättesaadavamaks ning
piirkondlike keskuste määramisega luuakse selleks ka eeldused. Üldplaneeringu koostamisel on
arvestatud ka Kõue valla arengukavas väljendatud vajadusega mitmete uute sotsiaal- ning
äriobjektide rajamiseks, mille tarvis on üldplaneering reserveerinud ka maad (perspektiivsed
tootmis-, kaubandus- ja teenindusalad).
Tehnoloogilise infrastruktuuri osas näevad üldplaneeringu kõik alternatiivid (va. 0-alternatiiv) ette
Kose-Purila maantee Äksi ja Habaja ümbersõidu, Ardu asulasisese uue tee ning ulatusliku Kõue
suurimaid asulaid ühendava kergliiklusteede võrgu rajamise. Kergliiklusteede rajamine suurendab nii
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valla elanike kui ka turistide liikumisvõimalusi ning tõenäoliselt muudab ka sotsiaalsed teenused
kättesaadavamaks. Lisaks on Ardu uus asulasisene tee planeeritud Ardu peatänavaks, mille ümber
koonduvad elamute kõrval ka keskkonnasõbralikud tootmis-, kaubandus- ja teenindushooned.
Üldplaneeringu arutelude käigus analüüsiti ka vajadust rajada Kõue valda Tallinna III ringtee.
Hinnates piirkonna liiklussagedusi, tee rajamise võimalikke keskkonnamõjusid ning elanike üldist
vastumeelsust teede rajamisele, leiti, et vastava tee rajamine ei ole otstarbekas. Tallinna III ringteed
ei ole kantud ühegi alternatiivi lahendusse.
Üldplaneeringu kõikide tegevusalternatiivide realiseerimisel avaldub sotsiaalsele ja
tehnoloogilisele infrastruktuurile positiivne mõju. Eelistatud on 1. alternatiiv, millega nähakse ette
kõige ulatuslikumad arendused.
Tabel 20 – Üldplaneeringu mõju sotsiaalsele ja tehnoloogilisele infrastruktuurile

0-alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
0

1. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
2
0

2. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
1
0

3. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
1
0

7.12 KÕUE VALLA ELANIKE NING HUVIPOOLTE ARVAMUS
Üldplaneeringu koostamise ajal korraldatud arutelude käigus on kohalikud elanikud ning teised
huvitatud osapooled avaldanud üldplaneeringuga kavandatava osas oma arvamust ning teinud
mitmesuguseid täiendusettepanekuid. Tõstatatud on järgmised teemad:












Uute elamualade määramine;
Uute tootmismaade määramine;
Tallinna III ringtee koridori määramine;
Kalmistu ja pühakoja rajamine;
Sotsiaalse infrastruktuuri arendamine;
Miljööväärtuslike alade ja hoonete säilitamine;
Väärtuslike põllumaade säilitamine;
Maaparandussüsteemide toimimise tagamine;
Rohevõrgustiku piiride korrigeerimine;
Detailplaneeringute koostamine;
Elamupiirkondade ja tootmisalade puhveraladega eraldamine;

Kõiki nimetatud probleeme on KSH aruande erinevates peatükkides ka käsitletud. Kuigi tõenäoliselt
leiavad kõik väljapakutud alternatiivid nii poolehoidu kui ka vastumeelsust, ühtib elanike ning teiste
huvipoolte väljaöeldud arvamuste ning ettepanekutega kõige enam 3. alternatiiv.
Tabel 21 – Kõue valla elanike ning huvipoolte arvamus

0-alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
-1

1. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
2
-2

2. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
1
-1
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3. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
2
-1

7.13 PIIRIÜLENE KESKKONNAMÕJU
Arvestades Kõue valla üldplaneeringuga kavandatud arengute tagasihoidlikku mastaapi ning
eesmärki luua tasakaalustatud arengueeldused, ei kaasne ühegi alternatiivi realiseerumisega
piiriülest keskkonnamõju.
Piiriülese keskkonnamõju puudumisel ei ole põhjust ühegi alternatiivi eelistamiseks.
Tabel 22 – Piiriülene keskkonnamõju

0-alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
0

1. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
0

2. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
0
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3. alternatiiv
otsesed
kaudsed
mõjud
mõjud
0
0

8

PARIM ALTERNATIIVSE ARENGUSTSENAARIUM MÄÄRATLEMINE

Käesolevas töös ei eristata nimeliselt hindamiskriteeriume ning mõju valdkondi, mistõttu parima
arengustsenaariumi määratlemiseks kasutatakse hindamiskriteeriume, mis langevad kokku
peatükkides 7.1 kuni 7.13 kirjeldatud mõjuvaldkondadega. On selge, et kõik mõjuvaldkonnad ei oma
reaalelus võrdset tähtsust ehk erinevad mõjud on erineva kaaluga. Näiteks peetakse Kõue valla
üldplaneeringu puhul potentsiaalseid mõjusid põhja- ja pinnaveele olulisemaks kui mõjusid
taimestikule. Et selline eristamine oleks ka numbriliselt rakendatav, kaasatakse hindamismaatriksisse
kriteeriumi kaal. Kaalu peamine eesmärk on eristada olulisi tegureid vähemolulistest ning seeläbi
muuta hindamismaatriksis esitatud hindamistulemus sarnasemateks reaalselt looduses toimuvale.
Kriteeriumite kaalude leidmiseks kasutatakse paaritivõrdluse metoodikat, mida on kirjeldatud
peatükis 4.
Tabel 23 – Kriteeriumite kaalud
Kriteerium

Võrdlus

Mõju taimestikule

0,5

0,5

Kaal

0

0

0,5

0,5

0,5

0

0,5

0,5

0,5

0,5

4,5

5,8

0

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6,0

7,7

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6,5

8,3

0,5

1

0,5

0,5

0,5

1

1

1

0,5

9,0

11,5

1

1

1

0,5

1

1

1

0,5

9,5

12,2

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6,0

7,7

0

0

0,5

0

0,5

0,5

2,5

3,2

0

0,5

0,5

0,5

0,5

5,0

6,4

0,5

0,5

0,5

0,5

7,5

9,6

0,5

0,5

0,5

5,0

6,4

0,5

0,5

5,5

7,1

0,5

5,0

6,4

6,0

7,7

78,0

100

Mõju loomastikule

0,5

Mõju rohevõrgustikule

0,5

0,5

Mõju kaitsealustele objektidele

1

1

0,5

Mõju pinna- ja põhjaveele

1

0,5

0,5

0,5

Mõju õhukvaliteedile

0,5

0,5

0,5

0

0

Mõju maardlatele

0,5

0

0

0,5

0

0

Mõju maastiku ilmele, kultuuripärandile ja
miljööväärtuslikele aladele

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0

Mõju inimese tervisele

0,5

Σ

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

Mõju sotsiaalsetele vajadustele ja varale

0,5

0,5

0,5

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

Mõju sotsiaalsele ja tehnoloogilisele
infrastruktuurile

0,5

0,5

0,5

0

0

0,5

1

0,5

0,5

0,5

Kõue valla elanike ning huvipoolte arvamus

0,5

0,5

0,5

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Piiriülene keskkonnamõju

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Peatükkides 7.1 kuni 7.13 on kõikide mõjukategooriate hindamisel antud iga alternatiivi
realiseerimisega kaasnevatele mõjudele ka numbriline hinnang. Alternatiivide paremusjärjestuse
koostamiseks tuleb need hinnangud korrutada läbi kaaludega (Tabel 23) ning seejärel alternatiivi
siseselt summeerida (vt. Tabel 24 ja Tabel 25).
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Tabel 24 – Mõjude hinnangu koondtabel
0-alternatiiv
O.
K.
mõjud mõjud

Hinnang
1. alternatiiv
2. alternatiiv
O.
K.
O.
K.
mõjud mõjud mõjud mõjud

Kriteerium

Kaal

Mõju taimestikule

5,8

-1

0

-2

0

-2

Mõju loomastikule

7,7

0

-1

-2

0

Mõju rohevõrgustikule

8,3

0

-1

1

0

Mõju kaitsealustele objektidele

11,5

0

-1

-2

Mõju pinna- ja põhjaveele

12,2

0

-1

Mõju õhukvaliteedile

7,7

0

Mõju maardlatele

3,2

Mõju maastiku ilmele, kultuuripärandile ja
miljööväärtuslikele aladele

3. alternatiiv
O.
K.
mõjud mõjud

0

-2

0

-1

0

-2

0

0

-1

2

0

0

-2

0

-1

0

-2

1

-1

0

-1

1

-1

1

-2

1

0

1

-1

0

0

0

0

0

0

-2

0

6,4

0

0

-2

1

-1

0

-2

1

Mõju inimese tervisele

9,6

0

0

2

0

1

0

2

0

Mõju sotsiaalsetele vajadustele ja varale

6,4

0

-1

2

-1

1

0

2

0

Mõju sotsiaalsele ja tehnoloogilisele
infrastruktuurile

7,1

0

0

2

0

1

0

1

0

Kõue valla elanike ning huvipoolte arvamus

6,4

0

-1

2

-2

1

-1

2

-1

Piiriülene keskkonnamõju

7,7

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 25 – Alternatiivide võrdlus kaalutud hinnangute alusel
Hinnang
Kriteerium

0-alternatiiv

1. alternatiiv

2. alternatiiv

3. alternatiiv

O.
mõjud

K.
mõjud

O.
mõjud

K.
mõjud

O.
mõjud

K.
mõjud

O.
mõjud

K.
mõjud

Mõju taimestikule

-5,8

0,0

-11,5

0,0

-11,5

0,0

-11,5

0,0

Mõju loomastikule

0,0

-7,7

-15,4

0,0

-7,7

0,0

-15,4

0,0

Mõju rohevõrgustikule

0,0

-8,3

8,3

0,0

0,0

-8,3

16,7

0,0

Mõju kaitsealustele objektidele

0,0

-11,5

-23,1

0,0

-23,1

0,0

-11,5

0,0

Mõju pinna- ja põhjaveele

0,0

-12,2

-24,4

12,2

-12,2

0,0

-12,2

12,2

Mõju õhukvaliteedile

0,0

-7,7

7,7

-15,4

7,7

0,0

7,7

-7,7

Mõju maardlatele

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-6,4

0,0

Mõju maastikule, kult. pärandile ja
miljööle

0,0

0,0

-12,8

6,4

-6,4

0,0

-12,8

6,4

Mõju inimese tervisele

0,0

0,0

19,2

0,0

9,6

0,0

19,2

0,0

Mõju sotsiaalsetele vajadustele ja varale

0,0

-6,4

12,8

-6,4

6,4

0,0

12,8

0,0

Mõju sots. ja tehn. infrastruktuurile

0,0

0,0

14,1

0,0

7,1

0,0

7,1

0,0

Kõue valla elanike ning huvipoolte
arvamus

0,0

-6,4

12,8

-12,8

6,4

-6,4

12,8

-6,4

Piiriülene keskkonnamõju

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vahesumma

-5,8

-60,3

-12,2

-16,0

-23,7

-14,7

12,8

4,5

Kokku

-66,0

-28,2

-38,5

10,9

Tabel 25 näitab, et kõige positiivsema keskkonnamõjuga on 3. alternatiiv. Tabelist on ka näha, et
alternatiividevahelised erinevused on suhteliselt väikesed. See on ka loogiline, kuna ükski alternatiiv
ei tee väga mastaapseid ega olulist keskkonnamõju põhjustavaid ettepanekuid. 3. alternatiivi kasuks
on eelkõige selle kaalutletus – elamu-, tootmis-, puhke- ja tiheasustusalade hulk ning paiknemine on
valitud vastavalt reaalsele vajadusele ning sobilikele keskkonnatingimustele. Soovitame kehtestada
üldplaneeringu 3. alternatiivi.
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9

ÜLDPLANEERINGU
ELLUVIIMISEGA
KAASNEVA
OLULISE
NEGATIIVSE
KESKKONNAMÕJU VÄLTIMISEKS JA LEEVENDAMISEKS KAVANDATUD MEETMED

Üldised leevendusmeetmed




Üldplaneeringuga määratud uutel arengualadel on soovitatav võimalikult suures ulatuses
säilitada looduslik taimestik ja reljeef;
Eelistada olemasoleva hoonestuse korrastamist või asendamist uude asukohta rajamisele;
Säilitada võimalikult suures osas kõrge boniteediga põllumaid põllumajandustoomise tarvis.

Mõju kaitsealustele liikidele




Kaitsealuste liikide kaitse-eelduste loomiseks tuleb nende elu- ja kasvukohtade lähistel
asuvatel arengualadel teostada paralleelselt detailplaneeringu koostamisega ka
konkreetsem keskkonnamõju strateegiline hindamine;
Kaitsealuste liikide elu- ning kasvukohtade läheduses vältida olulisi negatiivseid välismõjusid
põhjustavaid arenguid.

Mõju pinna- ja põhjaveele




Üldise veekvaliteedi parandamiseks tuleb järgida ning kontrollida põllumajanduslike
keskkonnanõuete täitmist (väetiste kasutamine, sõnniku ladustamine ja laotamine,
vooluveekogude kaitse toitainete vette sattumise vähendamiseks jm);
Oluline on reoveekäitluse nõuete täitmine ja kontroll. Olemasolevate reoveepuhastid tuleb
vajaduse korral renoveerida ning uute elamualade rajamisel tuleb rajada ka sobilikud
reoveekäitlussüsteemid (puhastid, kogumispaagid jm).

Tootmismaade määramine




Elamualade läheduses asuvatel tootmisaladel on soovitatav lubada ainult
keskkonnasõbralikku tootmist, mis ei põhjusta tootmishoonest või rajatisest väljaspool
negatiivseid mõjusid (müra, õhusaaste, lõhn);
Elamualade ja tootmisalade vahel on soovituslik säilitada või vajaduse korral rajada roheline
puhverala, mis leevendab võimalikke tootmistegevusest tingitud negatiivseid välismõjusid.
Silmsi külas on roheline kõrghaljastusega puhverala mõistlik rajada olemasolevast TallinnTartu maanteest elamuala poole nii, et see vähendaks ka liiklusest tingitud mõjusid.

Elamumaade määramine




Elamualad on mõistlik planeerida ja ehitada elamugruppide kaupa, mis kasutavad ühiseid
kommunikatsioonivõrke, puurkaevu ning reoveekäitlussüsteemi;
Lagedale põllule rajatava elamuala planeerimisel kavandada elamualale ka maastikku sobiv
ning ökoloogiliselt toimiv kõrghaljastus;
Elamualade detailplaneeringute koostamise käigus tuleb määrata ka jäätmepunktid või
platsid konteinerite paigutamiseks.
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Kalmistu rajamine



Kalmistu ümbruses tuleb säilitada kõrghaljastusega eraldusvöönd;
Enne kalmistu rajamist tuleks teostada konkreetsed põhjavee kaitstuse, liikumise suuna ja
kiiruse uuringud.
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10 ÜLDPLANEERINGU ELLUVIIMISEGA KAASNEVA OLULISE KESKKONNAMÕJU SEIREKS
KAVANDATUD MEETMED JA MÕÕDETAVAD INDIKAATORID
Üldplaneeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Seetõttu ei ole üldplaneeringu realiseerimisega
kaasneva keskkonnamõju vaja seirata.
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11 ÜLEVAADE KSH KORRALDAMISE JA AVALIKKUSE KAASAMISE KOHTA
11.1 KSH PROGRAMM
KSH programmi avalikustamise teade ilmus 20.03.2008 ajalehes Harju Elu ning 19.03.2008
väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samal ajal saadeti programmi avalikustamise teated lihtkirjadega
ka huvitatud osapooltele. Programmi avalik väljapanek toimus perioodil 24.03.2008 kuni 07.04.2008.
KSH programmi avalikud arutelud toimusid 8. aprillil 2008 a. Ardu koolimajas ja 10. aprillil 2008 a.
Harmi koolimajas algusega kell 18:30. Harjumaa Keskkonnateenistus kiitis KSH programm heaks
07.05.2008 kirjaga nr 30-11-4/23711-2.
Heakskiidetud KSH programm koos lisadega on toodud lisas 1.
11.2 KSH ARUANNE
KSH aruandega oli võimalik tutvuda 18. aprillist 16. maini 2011.a.



tööpäevadel Kõue vallavalitsuses (aadressil Kesk 6, Ardu) ja
OÜ Keskkonnakorraldus kodulehel www.keskkonnakorraldus.ee.

Aruande avalikustamist tõendavad dokumendid on toodud lisas 5. KSH aruande kohta sai kirjalikult
esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid 16. maini 2011 (k.a.), aadressil OÜ
Keskkonnakorraldus, Tartu mnt 84a- 155, 10112, Tallinn või e-postiga aadressile
teet@keskkonnakorraldus.ee. Avalikustamise jooksul laekusid kirjad Keskkonnaametilt ning Paide
vallavalitsuselt. Laekunud kirjade ning KSH meeskonna vastuste koopiad on toodud lisades 6 ja 7.
KSH aruande avalik arutelu toimus 17. mail 2011.a. algusega kell 18.00 Kõue vallavalitsuses aadressil
Kesk 6, Ardu. KSH aruande avaliku arutelu protokoll ja registreerimisleht on toodud lisas 8.
Pärast üldplaneeringu ning KSH aruande kooskõlastamiseks/heakskiitmiseks esitamist, saatis
Keskkonnaamet 20.06.2011 kirjaga nr HJR 6-5/11/19505-2 Kõue vallale omapoolsed märkused (vt.
lisa 9). Kõue vallavalitsus ja üldplaneeringu ning KSH meeskond töötasid märkused läbi ning
üldplaneeringusse viidi sisse mitmed väiksemad muudatused. Vastus Keskkonnaametile on toodud
samuti lisas 9. Koos vastuse esitamisega, esitati täiendatud üldplaneeringu ja KSH materjalid
taaskord kooskõlastamiseks/heakskiitmiseks.
Pärast KSH aruande ning detailplaneeringu täiendavat ülevaatamist saatis Keskkonnaamet
04.11.2011 kirjaga nr HJR 6-5/11/19505-4 Kõue vallale veel täiendavaid ettepanekuid (vt. lisa 9).
Kõue vallavalitsus ja üldplaneeringu ning KSH meeskond töötasid ettepanekud läbi ning
üldplaneeringusse ja KSH aruandesse viidi sisse veel mitmed muudatused (Nõmmeri ökodukti ümber
paiknev majandustegevuse piiranguvöönd, maavarade kaevandamise keelualad ja arendusalade
eemaldamine ehituskeeluvöönditest). Vastus Keskkonnaametile on toodud samuti lisas 9. Koos
vastuse esitamisega, esitati täiendatud üldplaneeringu ja KSH materjalid taaskord
kooskõlastamiseks/heakskiitmiseks.
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12 ÜLEVAADE RASKUSTEST KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE KÄIGUS
Peamiseks raskuseks KSH koostamise käigus osutus ebaselgus termini tiheasustusala tähenduse
osas. Olukorras, kus terminil on seadusandluses erinevad tähendused, on ka erinevatel osapooltel
terminist omamoodi arusaam, mistõttu konkreetse arusaama kujundamine osutub väga keeruliseks.
Teisi spetsiifilisi raskusi KSH koostamise käigus ei ilmnenud.
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