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1. Sissejuhatus 

 
Käesoleva töö ülesanne on hinnata „Energiamajanduse arengukava aastani 
2030“ kavandatavate meetmete ja tegevustega kaasnevat mõju Natura 2000 

võrgustiku aladele ning anda hinnang olulise keskkonnamõju esinemise 
võimalikkusele. 

 
Vabariigi Valitsus algatas 8.08.2013 korraldusega nr 371 Energiamajanduse 
arengukava aastani 2030 koostamise, määrates kava koostamise korraldajaks ja 

koostajaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös Eesti 
Arengufondiga.  

 
Käesoleva töö Tellija on Eesti Arengufond, kes koostab nii Energiamajanduse 
arengukava aastani 2030 (ENMAK) kui  selle keskkonnamõju strateegilist 

hindamist (KSH). Natura hindamise tulemuste kokkuvõte esitatakse arengukava 
KSH aruandes ning teostatud tööde aruanne arengukava KSH aruande lisana, sh 

veebilehel www.energiatalgud.ee.  
 

Natura eelhindamise aluseks on võetud SEI Tallinn poolt 2014. a koostatud  
„Energiamajanduse arengukavaga 2030+ kaasneva mõju Natura hindamise“ 
eelhindamise aruanne, mida käesolev töö täiendab ja täpsustab ebaselgeks 

jäänud mõjude osas (Tabelid 1-5). 
 

Töö teostati Hendrikson & Ko ekspertgrupi poolt järgmises koosseisus: 

 Riin Kutsar, juhtiv keskkonnaekspert; 
 Kaile Peet, keskkonnaspetsialist 

 
 

2. Natura hindamise metoodika 
 

Natura 2000 on üle-Euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on 
tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende 

elupaikade ja kasvukohtade kaitse või vajadusel taastada üle-euroopaliselt 
ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund. Natura 2000 loodusalad ja 
linnualad on moodustatud tuginedes Euroopa Nõukogu direktiividele – 

loodusdirektiiv 92/43/EMÜ ja linnudirektiiv 2009/147/EÜ.   
 

Natura hindamine on kavade ja projektidega kaasneva mõju hindamine 
loodusdirektiivi ja linnudirektiivi alusel moodustatud Natura loodus- ja 
linnualadele. Natura hindamise põhimõtted on kirjeldatud loodusdirektiivi artikli 6 

lõigetes 3 ja 4. Kavade ja projektide tegevuste kavandamisel tuleb võimalikke 
otseseid ja kaudseid mõjusid Natura aladele arvesse võtta. 

 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) ning 
looduskaitseseaduse (LKS) alusel toimub Natura hindamine keskkonnamõju 

hindamise menetluse raames. KeHJS § 33 lg 1 punkti 4 kohaselt hinnatakse 
keskkonnamõju, kui kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste 

tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala.  
 

http://www.energiatalgud.ee/
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Vastavalt loodusdirektiivi artiklile 6(3) tuleb „...mis tahes kava või projekti, mis 
ei ole otseselt seotud ala korraldamisega või ei ole ala korraldamiseks otseselt 

vajalik, kuid mis kas eraldi või koos teiste kavade või projektidega ala 
tõenäoliselt oluliselt mõjutab [....] asjakohaselt hinnata nende tagajärgede 
seisukohast, mida ta alale kaasa toob, silmas pidades ala kaitse eesmärke. Ning 

arvestades kavaga [...] kaasnevate tagajärgede hindamise järeldusi [...], teevad 
pädevad riigiasutused kava [...] suhtes positiivse otsuse üksnes pärast seda, kui 

nad on kindlaks teinud, et see kava [...] ei mõju kahjulikult asjaomase ala 
terviklikkusele ja, vajaduse korral, pärast avaliku arvamuse väljaselgitamist.“ 
KeHJS §-le 45, lg 2 võib „...strateegilise planeerimisedokumendi (antud juhtumil 

ENMAK) kehtestada juhul, kui seda lubab Natura 2000 võrgustiku ala kaitsekord 
ning strateegilise planeerimisdokumendi kehtestaja on veendunud, et 

kavandatav tegevus ei mõju kahjulikult selle Natura 2000 võrgustiku ala 
terviklikkusele ega mõjuta negatiivselt selle ala kaitse-eesmärki“.  

 
Loodusdirektiivi artikkel 6(4) ja KeHJSe § 45, lg 3 ja lg 4 näevad ette võimaluse 
juhuks, kui kava ehk strateegilise planeerimisdokumendiga võib siiski kaasneda 

negatiivne mõju Natura 2000 võrgustiku ala(de)le, aga planeeritud tegevus on 
alternatiivsete lahenduste tõttu vajalik avalikkuse jaoks esmatähtsatel, 

sealhulgas sotsiaalset või majanduslikku laadi põhjustel, mil võib kava ehk 
strateegilise planeerimisdokumendi kehtestada Vabariigi Valitsuse nõusolekul ja 
asjakohaste hüvitusmeetmete rakendamisel. Kui planeeritud tegevus kahjustab 

loodusdirektiivi tähenduses esmatähtsat elupaika või esmatähtsat liiki, võib 
Vabariigi Valitsus anda nõusoleku vaid juhul, kui see on seotud inimese tervise, 

elanikkonna ohutuse või olulise soodsa mõjuga keskkonnaseisundile. Teistel 
juhtudel tuleb saada eelnev nõusolek Euroopa Komisjonilt. 
 

Käesolevas töös tuginetakse Euroopa Komisjoni juhendile „Natura 2000 alasid 
oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine. Loodusdirektiivi artikli 6 

lõigete 3 ja 4 tõlgendamise metoodilised juhised“1 ja juhendile "Juhised Natura 
hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis" 
(KeMÜ, koost 2013)2.  

 
Natura hindamine algab Natura eelhindamise etappiga, mille eesmärgiks on välja 

selgitada ja tuvastada projekti või kava võimalik mõju Natura 2000 alale ning 
hinnatakse, kas on võimalik objektiivselt järeldada, et oluline negatiivne mõju on 
välistatud. Eelhindamise eesmärk on läbipaistva ja põhjendatud otsuse tegemine 

asjakohase hindamise vajalikkuse või mittevajalikkuse osas. Otsuse põhjenduse 
formuleerimisel tuleb välja tuua vastavad kaalutlused. Kui eelhindamise käigus 

esitatud teave näitab, et oluline negatiivne mõju on tõenäoline, või et piisavalt 
palju jääb ebaselgeks, on tarvis läbi viia Natura hindamise järgmine etapp - 
asjakohane hindamine. 

 
Vastavalt juhendile "Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi 

artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis" (KeMÜ, koost 2013) on kavade ja suurema 
üldistustasemega planeeringute puhul eelkõige oluline eelhindamise etapp (mis 

                                       
1 Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine. Loodusdirektiivi 
92/43/EMÜ artikli 6 lõigete 3 ja 4 tõlgendamise metoodilised juhised 
http://www.envir.ee/sites/default/files/naturam6ju_est.pdf 
2 Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis, MTÜ 
Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing 2013 
http://www.envir.ee/sites/default/files/natura_juhis.pdf  

http://www.envir.ee/sites/default/files/natura_juhis.pdf
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üldjuhul on mõistlik läbi viia KSH aruande etapis), kus tuvastatakse vastavad 
tegevused, mille puhul saab välja tuua soovitused ja nõuded järgnevateks 

tegevusteks: 

 Kõrgema astme strateegilistel planeerimisdokumentidel on üldine iseloom 
ning sellest tulenevalt madal täpsusaste, mis ei võimalda Natura hindamist 

teostata samas täpsusastmes kui projektide Natura hindamise korral ehk 
jõuda järeldusele, et kavandatava tegevuse elluviimisega on oluline 

negatiivne mõju välistatud. Strateegiliste planeerimisdokumentide üldised 
suunad täpsustatakse tulevikus madalama taseme detailplaneeringute või 
projektidega. Kuna nendes etappides on eeldatavalt teada täpsemad 

ehitusmahud ning tehnoloogiad, siis sellest tulenevalt on võimalik täpsem 
mõjude prognoosimine ja hindamine.  

 Sellistel juhtudel on oluline, et ka igal otsustustasandil toimub Natura 
hindamine parimal võimalikul viisil, arvestades strateegilise 

planeerimisdokumendi valdkonda ja detailsusastet. Kui andmeid 
kavandatava tegevuse elluviimise kohta ei ole hindamise teostamiseks 
ning negatiivse mõju puudumise üle otsustamiseks piisavalt, tuleb viidata 

vajadusel viia madalamal tasemel läbi detailsem hindamine (tegevusloa 
KMH või detailplaneeringu KSH ning sealse Natura hindamine käigus). 

Ühtlasi on otstarbekas täpsed mõju vähendavad leevendusmeetmed 
määratleda detailsema taseme planeeringus/ projektis. Lisaks tagab 
detailsemal tasemel leevendusmeetmete määratlemine nendega 

arvestamise projekti koostamisel. 
 Üldiselt piirdub kõrgema astme strateegiliste planeerimisdokumentide 

(strateegiad, arengukavad, üld-ja teemaplaneeringud jmt) Natura 
hindamine üksnes Natura-eelhindamise. Kui eelhindamise läbiviimise 
tulemusena selguvad detailsemad tegevused, mille kohta on piisavalt 

täpset informatsiooni mõju määratlemiseks ja hindamiseks –tuleb jätkata 
nende tegevuste hindamisel asjakohase hindamisega projekti detailsuse 

tasandil. 
 
Käesoleva töö koostamisel on lähtutud eelpooltoodud põhimõtetest. 

 
 

3. Natura eelhindamine 
 

Natura-eelhindamise eesmärgiks on läbi alljärgnevate sammude välja 
selgitada ja tuvastada projekti võimalik mõju Natura 2000 alale (kas eraldi või 

koos teiste projektide või kavadega) ning hinnata, kas tegemist on tõenäoliselt 
olulise mõjuga või mõju ei ole välistatud. Kui eelhindamise tulemusena peetakse 
olulise mõju kaasnemist tõenäoliseks, tuleb asuda teise etapi, st asjakohase 

hindamise juurde.  
 

 Informatsioon kavandatava tegevuse kohta 
 
Kavandatava tegevuse kirjeldus on toodud ptk-s 2.3. 
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 Kavandatava tegevuse mõjupiirkonda jäävate Natura alade 
iseloomustus 

 
Praegu seisuga on Eestis 608 Natura ala, millest 542 on loodusalad ja 66 
linnualad, kogupindalaga 14 752 km2 (vt Joonis 6-1). Veidi alla poole aladest 

asub meres (7551 km2) ja maismaast on linnu- ja loodusaladega kaetud 16,6% 
(7203 km2). Linnudirektiivi alusel on Eestis määratud linnualasid 136 linnuliigi 

kaitseks ning loodusdirektiivi alusel vastavalt 60 elupaigatüübi ja ligi saja looma- 
ja taimeliigi kaitseks (v.a. linnuliigid). 
 

Natura 2000 võrgustiku alasid on merel määratud vaid Eesti territoriaalmeres, 
kokku 69 ala, mis piirnevad maismaaga või asuvad osaliselt maismaal. Näiteks 

neljal alal (Hiiu madala loodusala, Gretagrundi loodusala, Klaasrahu loodusala ja 
Raudrahu loodusala) puudub maismaa piir, kuid ühtegi Natura 2000 võrgustiku 

ala ei ole veel määratud Eesti majandusvööndisse (EEZ)3. 
 
 

 
Joonis 1. Natura 2000 võrgustiku alad Eestis (Allikas: EELIS 2014, seisuga 
21.07.2014) 

 
Vastavalt Keskkonnaministeeriumi aruandele Euroopa Komisjonile Natura 2000 

võrgustiku loodusalade seisundi kohta aastatel 2007 ja 20134, on seitsme aasta 
jooksul oluliselt paranenud liikide (üle poole liikidest on soodsas seisundis ja 
teadmata staatusega liikide arv on kahanenud enam kui poole võrra) ja 

                                       
3 Energiamajanduse arengukavaga 2030+ kaasneva mõju Natura hindamine, eelhindamise 
aruanne. Koostanud: SEI Tallinn Kaja Peterson, Meelis Uustal. Tallinn  2014 
4 Andmed pärinevad Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonnast 
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elupaikade seisund: (soodsas seisundis elupaigatüüpide arv on suurenenud ja 
teadmata seisundiga elupaigatüüpe aastal 2013 enam ei olnud). 

 
Hinnangu tulemustest selgub, et kõige soodsamas seisundis on praegu Eesti 
rannikuelupaigad, liivikud ja nõmmed ning paljandid ja koopad. Kõige halvemas 

seisundis on aga metsad (10 elupaigatüüpi) ja sood (8 elupaigatüüpi), kus 
soodsas seisundis on vaid kaks elupaigatüüpi. Kõige halvemas seisundis on kaks 

metsa-elupaigatüüpi: soo-lehtmetsad (9080) ning vanad loodusmetsad (*9010). 
Soo elupaigatüüpidest on valdav osa (7/8) ebapiisavas seisundis, seejuures on 
näiteks liigirikkad madalsood (7230) ebapiisavas ja halvenevas seisundis. 

 
17 elupaigatüüpi 60st on määratletud prioriteetsena (koodi juurde on lisatud 

tärn). Soodsas seisundis on neist praegu vaid 4 elupaigatüüpi, samas kui üle 2/3 
elupaigatüüpidest (12) on hinnatud ebapiisavas ning üks (esmatähtis 

elupaigatüüp vanad loodusmetsad *9080) halvas seisundis olevaks. 
 
Halvas ning ebapiisavas ja halvenevas seisundis olevaid elupaigatüüpe on kokku 

8, mille kahjustamist tuleb vältida: 

 Vähe- kuni kesktoitelised mõõdukalt kareda veega järved 3130 

 Lood (alvarid) *6280 
 Liigirikkad madalsood 7230 
 Plaatlood *8240 

 Vanad loodusmetsad *9010 
 Rohunditerikkad kuusikud 9050 

 Soo-lehtmetsad 9080 
 Siirdesoo- ja rabametsad*91D05 

 

 Kavandatava tegevuse seotus kaitsekorraldusega 
 

ENMAK 2030+ ei ole otseselt vajalik Natura 2000 alade kaitse korraldamiseks.  
 

Natura elupaikade säilitamiseks vajalikest tegevustest (nt niitmine) üle jäävat 
biomassi on võimalik kasutada elektri- ja soojajaamades. Natura 2000 alade 
kaitsekorralduslike tööde käigus eemaldatavale biomassile (rohi, roog ja võsa) 

puudub hetkel piisav kasutus. Seega oleks nende senisest suurem kasutus 
energiatoormena otseselt seotud Natura 2000 alade kaitse korraldamisel.  
 

 Kavandatava tegevuse mõju prognoosimine Natura-aladele 
 

ENMAK kavandatavate meetmete ja tegevuste mõju Natura 2000 võrgustikule on 
hinnatud meetmete lõikes ning hinnangut on illustreeritud järgmise 
värvikoodiga: 

Roheline 
Otsene positiivne mõju, aitab kaasa kaitse-eesmärkide 

saavutamisele 

Punane Pigem ei aita kaasa kaitse-eesmärkide saavutamisele 

Hall Mõju on ebaselge 

Oranž 
Mõju puudub või on marginaalne (või puudub selge 

kokkupuude Natura aladega) 

 

                                       
5 Energiamajanduse arengukavaga 2030+ kaasneva mõju Natura hindamine, eelhindamise 
aruanne. Koostanud: SEI Tallinn Kaja Peterson, Meelis Uustal. Tallinn 2013 
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Tabel 1. Elektrivarustuse stsenaariumi kavandatavate meetmete ja tegevustega kaasnev eeldatav mõju Natura 
2000 võrgustiku aladele 

Tegevus6 Tegevuste lühikirjeldus Natura eelhinnang 
Soovitused/ leevendavate 

meetmete rakendamine 

Meede 1.1 Elektrienergia tootmise arendamine 

Keskkonna-

nõuetele 

mittevastavate 

tootmisvõimsuste 

sulgemine  

Tööstusheite seaduse § 167 nõude 

(Heite piirväärtuse ja 

väävliärastuse astme nõuete 

järgimata jätmine suure 

põletusseadme piiratud tööea 

korral) täitmine 

Positiivne mõju, kuna mastaapse, senikasutatud 

vana tehnoloogia uuendamisel vähenevad 

saasteainete heitkogused ja seeläbi ka kaudselt 

mõjud Natura aladele.  

Heitkoguste langus on suuresti seotud vanadele 

põlevkivi tolmpõletusplokkidele esialgu 

puhastusseadmete paigaldamise ning hiljem 

tööst välja langemisega. 

- 

Uute koostootmis-

jaamade rajamine  

 

Olemasoleva soojuskoormuse 

baasil koostootmiselektrijaamade 

(CHP) rajamine (Tallinn, Haapsalu, 

Keila, Jõgeva, Rapla, Võru, 

Rakvere, Viljandi, Haabneeme). 

Kasutatav kütus puiduhake.  

Koostootmine on elektri, soojuse või mõne muu 

energialiigi tootmine koostootmisjaamades teise 

protsessi kõrvalsaadusena. Nii saadakse üht 

energia liiki kasutades kaks või enam kõrge 

kasuteguriga väljundit, mis tagavad 

tootmisprotsessi käigus olulise kokkuhoiu ja 

vähendavad CO2 heite kogust. 

 

Mõju sõltub koostootmisjaama rajamise 

asukohast. Väljapoole Natura alasid loodavatel 

koostootmisjaamadel võimalik peamiselt 

kaudne mõju läbi heitmete. Mõju eeldatavalt 

marginaalne.  

 

Mida enam kasutatakse aga energia tootmiseks 

metsa ja rohtse biomassi energeetilist ressurssi, 

seda suurem, olulisem ja ulatuslikum on mõju 

ökosüsteemidele üldiselt. Natura alade range 

Tulenevalt Natura 2000 

võrgustiku olemusest ei ole 

soovituslik koostootmisjaamade 

kavandamine  Natura 2000 

aladele.  

 

Meetmete rakendajatel tuleb 

igakordselt kaaluda Natura alade 

mõjutsooni rajatavate 

koostootmisjaamade puhul 

võimalikku negatiivset mõju 

võrgustiku aladele ja vajadusel 

algatada vastav keskkonnamõju 

hindamise menetlus ning viia 

läbi Natura hindamine. 

 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 2000 

aladel kaitstavaid loodusväärtusi 

                                       
6 Elektritootmise ja -võrkude ENMAK stsenaariumid; 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/6/6d/ENMAK_2030._Eesti_pikaajalised_elektritootmisstsenaariumid.pdf 
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Tegevus6 Tegevuste lühikirjeldus Natura eelhinnang 
Soovitused/ leevendavate 

meetmete rakendamine 

kaitserežiimi tõttu sealsetele ressurssidele ja 

kohalikele ökosüsteemidele mõju ei avaldata 

(s.t. energia tootmiseks vajaliku ressurssi 

Natura aladelt ei toodeta ja eraldi ei koguta).   

Samas saab kaudse positiivse mõjuna vaadelda 

Natura elupaikade hooldusel kogutava biomassi 

ära kasutamist koostootmisjaamades (nt 

luhaheinamaadelt, puisniitudelt niidetud hein). 

Viimane tegevus aitab kaasa mitmete alade 

parema seisundi saavutamisele. 

kahjustada. Võimaliku negatiivse 

mõju ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise asjakohase 

ettevalmistamise ning vajadusel 

ette nähtud leevendusmeetmete 

rakendamisega. 

Uute biomassil 

töötavate 

elektrijaamade 

rajamine  

Biomassi kasutamine elektri 

koostootmiseks. Väikesed lokaalse 

tähtsusega (nt tootmisobjekti või 

põllumajanduspiirkonna keskuse 

teenindamiseks) 

koostootmisjaamad, mis töötavad 

biogaasil. 

Biogaasijaamade sisendina kasutatavat 

biomassi saab jagada põllumaadel 

kasvatatavaks biomassiks (hein, teraviljad, 

õlikultuurid) ja põllumajandustootmises 

tekkivaks biomassiks (jäätmed: sõnnik, 

orgaaniliselt lagunevad 

Jäägid, jäätmed). Lisaks on biogaasi võimalik 

saada tööstuslike protsesside biolagunevatest 

jäätmetest ja olme valdkonnast (reoveemuda, 

majapidamise biojäätmed), kuid seda saab ka 

nn “iseenesliku anaeroobse käärimise” protsessi 

käigus prügilatest (prügilagaas).  

Suurimat potentsiaali nähakse põldudel ja 

rohumaadel kasvava rohtse biomassi 

kasutamises. Põllumajanduse ja 

loomakasvatuse jääkide potentsiaali peetakse 

tunduvalt väiksemaks. Samas on viimane kõige 

sobivam nii keskkonnakaitse kui ka 

sotsiaalmajanduslikust seisukohast lähtuvalt 

kasutusele võtta esmajärjekorras. 

Majanduslikult mõttekas biogaasi tootmine Eesti 

klimaatilistes tingimustes tuleb kõne alla 

eelkõige suuremate farmide (või farmide 

gruppide) juurde rajatavates biogaasijaamades. 

Piisava tooraine tagamiseks on mõistlik, kui 

Tulenevalt Natura 2000 

võrgustiku eesmärkidest ei ole 

soovituslik  elektrijaamade 

kavandamine Natura 2000 

aladele. Mõju täpsemalt 

hinnatav konkreetsete jaamade 

ja nendega kaasneva taristu 

rajamise keskkonnamõju 

hindamise protsessis, sh hinnata 

võimalikku negatiivset mõju 

Natura võrgustiku aladele. 

 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 2000 

ala kaitstavaid loodusväärtusi 

kahjustada. Võimaliku negatiivse 

mõju ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise, asjakohase 

ettevalmistamise ning vajadusel 

ette nähtud leevendusmeetmete 

rakendamisega. 
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Tegevus6 Tegevuste lühikirjeldus Natura eelhinnang 
Soovitused/ leevendavate 

meetmete rakendamine 

ühte jaama varustab mitte üks konkreetne farm 

vaid grupp üksteisele 

piisavalt lähedal paiknevaid farme. Piisav 

lähedus on vajalik transpordikulude 

minimeerimiseks7.  Suuremad farmid on 

kaardistatud ja toodud Lisas 1 oleval joonisel, 

kus nähtub, et suur osa olemasolevatest 

farmidest jäävad väljapoole Natura 2000 

võrgustiku alasid. Väljapoole Natura 2000 

võrgustikku rajatavatel elektrijaamadel puudub 

otsene mõju elupaikadele ja liikidele.  

 

Praeguseks on potentsiaalsete biogaasijaamade 

asukohad maagaasimagistraalide suhtes ja 

maagaasi magistraaltorustike kaardile (allikas: 

AS Gaasivõrgud) kantud. Lisas 4 on näidatud 

Eesti perspektiivse maagaasiühenduse lahendus 

koos Natura 2000 võrgustiku aladega. 

Maagaasitrassi rajamise mõju ei ole tõenäoliselt 

oluline ning põhjustab häiringud loodusala 

elupaigatüüpidele ja kaitse-eesmärgiks 

olevatele liikidele väga minimaalselt ja 

lühiajaliselt ning elupaigatüüpide vähenemine ei 

ole tõenäoline. Tegemist ei ole pöördumatute 

mõjudega. Trass on suuresti valitud väljapoole 

kaitserežiimiga alasid. 

 

Mida enam kasutatakse energia tootmiseks 

metsa ja rohtse biomassi energeetilist ressurssi, 

seda suurem, olulisem ja ulatuslikum on mõju 

ökosüsteemidele üldiselt. Mõju konkreetsetele 

Natura aladele marginaalne kuna biomassi 

                                       
7 Eesti tingimustesse sobivate biogaasi metaaniks puhastamise tehnoloogiate rakendatavus ning keskkonna ja majanduslikud mõjud. Tallinna 

Tehnikaülikool, laiendatud kokkuvõte. Tallinn 2014 
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Tegevus6 Tegevuste lühikirjeldus Natura eelhinnang 
Soovitused/ leevendavate 

meetmete rakendamine 

kogumine käib enamasti väljapool Natura 

võrgustikku ja vaid Natura elupaikade 

säilitamiseks vajalikest tegevustest (nt 

niitmine) üle jäävat biomassi on võimalik 

kasutada elektrijaamades. Viimast saab 

vaadelda positiivse mõjuna. 

Uute põlevkiviõli 

tootmisel tekkiva 

uttegaasi 

utiliseerimiseks 

elektrijaamade 

rajamine 

Lõpetatakse Auvere 300 MW 

põlevkivil töötava elektrijaama 

ehitus. Põlevkiviõli tootmisel 

tekkiva uttegaasi kasutamiseks 

elektri tootmiseks gaasikatelde ja 

auruturbiinide rajamine 

elektrijaamades. 

Uttegaasi kasutamine on kaudse positiivse 

mõjuga läbi energiatootmise tõhususe tõusu. 

Tõenäoliselt positiivne mõju, kuna tehnoloogia 

uuendamisel vähenevad saasteainete 

heitkogused ja seeläbi ka kaudselt mõjud 

Natura aladele. 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 2000 

ala kaitstavaid loodusväärtusi 

kahjustada. Võimaliku negatiivse 

mõju ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise, asjakohase 

ettevalmistamise ning vajadusel 

ette nähtud leevendusmeetmete 

rakendamisega. 

 

Meetmete rakendajal tuleb 

igakordselt kaaluda tegevuse 

võimalikku negatiivset mõju 

Natura 2000 võrgustiku alal ja 

vajadusel algatada vastav 

keskkonnamõju hindamise 

menetlus ning viia läbi Natura 

hindamine. 

Uute mikro- ja 

hajatootmis-

võimsuste rajamine  

Ehitatakse päikeseelektrijaamu, 

väikeseid tuuleelektrijaamu ja 

biogaasil (puidu gaasistamine ja 

gaasimootorite kasutamine) 

töötavaid elektrijaamu. 

Hajatootmise osakaal kogu 

elektritootmisel eeldatavalt 5 % 

Mõju ebaselge. Mõju sõltub sellest, kuhu 

rajatakse ning milline taristu sellega kaasneb. 

Tõenäoliselt pigem positiivse mõjuga 

keskkonnale. 

 

Hajatootmiseks loetakse üldjuhul sellist 

tootmisviisi, kus toodetud elekter tarbitakse 

tootmiskoha läheduses, mis võib hõlmata 

Tulenevalt Natura 2000 

võrgustiku eesmärkidest ei ole 

soovituslik jaamade 

kavandamine  Natura 2000 

aladele. Mõju täpsemalt 

hinnatav konkreetsete jaamade 

ja nendega kaasneva taristu 

rajamise keskkonnamõju 
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Tegevus6 Tegevuste lühikirjeldus Natura eelhinnang 
Soovitused/ leevendavate 

meetmete rakendamine 

tootmisseadmeid alates 10 kW kuni 25 MW-ni. 

Võrreldes tavapäraste elektritootmise 

tehnoloogiatega nõuab hajaenergeetika rohkem 

kulutusi (nt elektrivõrkude ümberehitamine, 

kallimad tootmisseadmed), kuid sel on mitmeid 

positiivseid mõjusid. Hajaenergeetika 

suurendab elektriga varustamise kindlust ja 

elektrivõrkude töökindlust, taastuvate 

energiaallikate ja koostootmise osakaalu kasvu 

elektri tootmises. Samuti vähendab see kadu 

elektrivõrkudes ja kasvuhoonegaaside 

emissiooni, suurendab tarbijate 

energiasäästuteadlikkust ning aitab ressursse 

säästlikult kasutada.  

hindamise protsessis, sh hinnata 

võimalikku negatiivset mõju 

Natura võrgustiku aladele. 

 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 2000 

ala kaitstavaid loodusväärtusi 

kahjustada. Võimaliku negatiivse 

mõju ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise, asjakohase 

ettevalmistamise ning vajadusel 

ette nähtud leevendusmeetmete 

rakendamisega. 

Uute tuuleparkide 

rajamine  

 

Ehitatakse uusi maismaatuuleparke 

ja rannikumeres paiknevaid 

tuuleelektrijaamu. 

Hetkel (august 2014) on Eestis installeeritud 

tuuleenergia võimsusi 302,7 MW (138 

tuulikut)8. Kõik tuulikud asuvad maismaal (osad 

ka Natura aladel). 

Eesti taastuvenergia tegevuskava järgi on 

energia-alaste kohustuste saavutamiseks 

vajalik  tuuleenergia tootmisvõimsus 2020. 

aastaks hinnanguliselt 650 MW (sellest 400 

maismaal ja 250 avamerel). 

 

Tuuleparkide mõju sõltub sellest, kuhu need 

täpselt rajatakse (milliste kaitse-eesmärkidega 

Natura alad jäävad mõjualasse) ning milline 

taristu sellega kaasneb. Tuuleenergia peamine 

konflikt looduskeskkonnas seisneb linnustiku 

mõjutamises, mistõttu on ka väljapoole Natura 

Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu 

maakonnaplaneeringute 

tuuleenergeetika 

teemaplaneeringus on toodud 

järgnevad soovitused 

edaspidiseks: 

 Natura loodusalasid, mis ei 

asu arenduspiirkondadega 

kattuvalt, tuuleenergeetika 

arendamine 

arenduspiirkondades ei 

mõjuta ning edaspidine 

Natura hindamine KSH/KMH 

raames ei ole vajalik;  

 Natura loodusalade puhul, mis 

kattuvad (osaliselt) 

                                       
8 http://www.tuuleenergia.ee/about/statistika/olemasolev/ 
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Tegevus6 Tegevuste lühikirjeldus Natura eelhinnang 
Soovitused/ leevendavate 

meetmete rakendamine 

alasid loodavate tuulikute puhul vajalik sellele 

temaatikale tähelepanu pöörata. 

Keskkonnaameti andmetel on tuvastatud seni 

üksikjuhtum Aulepa tuulepargis, kus sai 

vigastada merikotkas.  Olemasolevatest 

tuulikuparkidest on Keskkonnaamet näinud ette 

täiendavad kaitsemeetmed ja uuringute 

vajaduse Virtsu III tuulepargile. Tuulikupark 

(6,9MW) piirneb (lähim tuulik ca 25 m) Puhtu-

Laelatu looduskaitsealaga, mis on Natura 2000 

võrgustiku Väinamere linnu- ja loodusala. Virtsu 

III tuulepargi viimasele nahkhiirte seirele (läbi 

viidud 2012-2013, kusjuures 2013 aasta 

mõõtmised ebaõnnestusid) on Keskkonnaamet 

palunud oma kirjaga (18.02.3014 kiri nr HLS 

14-4/14/3829) viia läbi veel üks uuring, kuna 

2012. aastal kogutud andmetest on näha, et 

Virtsu III tuulikupargi ümbrus on nahkhiirtele 

oluline toitumis- ja rändeala, kuid antud 

metoodika ei võimalda saada teavet nahkhiirte 

hukkumise, ega ka kogu turbiinilabade mõju 

ulatuses lendavate isendite arvukuse kohta. 

Seega on oluline saada võimalikult palju 

informatsiooni selle metoodika võimaluste piires 

selleks, et leida parim lahendus vähendamaks 

tuulikupargi negatiivset mõju nahkhiirtele9. 

 

Läbi oskusliku planeerimisprotsessi on võimalik 

välistada oluline negatiivne mõju Natura 

kaitseväärtustele. Sellisel juhul saab rääkida 

tuuleparkide kaudsest positiivsest mõjust 

Natura 2000 võrgustikule kuna tuuleenergia kui 

keskkonnasõbraliku energia kasutamine on 

arendusaladega, on negatiivse 

mõju tekkimine võimalik ja 

seega alade edasisel 

arendamisel on vajalik läbi 

viia Natura hindamine. Kuna 

loodusalade kaitse-

eesmärkideks on 

loodusdirektiivi looma- ja 

taimeliigid ning 

elupaigatüübid, siis Natura 

hindamine selgitab välja mõju 

konkreetselt kaitse-eesmärke 

silmas pidades; 

 Natura linnualade puhul, mis 

kattuvad (osaliselt) 

arenduspiirkondadega, tuleb 

läbi viia täpsustav Natura 

hindamine silmas pidades 

konkreetselt linnuala kaitse-

eesmärkideks olevaid 

linnuliike, elupaiku ja nende 

soodsat seisundit;  

 Natura linnualadele lähedal 

asuvate arendusalade edasisel 

väljaarendamisel ei saa 

välistada negatiivse mõju 

avaldumist linnuala kaitse-

eesmärkidele, seetõttu on 

vajalik läbi viia Natura 

hindamine silmas pidades 

konkreetselt linnuala kaitse-

eesmärkideks olevaid 

linnuliike, elupaiku ja nende 

                                       
9 Keskkonnaameti e-kiri, 26.08.2014 
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Tegevus6 Tegevuste lühikirjeldus Natura eelhinnang 
Soovitused/ leevendavate 

meetmete rakendamine 

globaalses ja üleriigilises kontekstis üldjuhul 

keskkonnasõbralikum kui fossiilsete kütuste 

(näiteks Eestis valdava põlevkivi) kasutamine. 

Maismaa tuuleparkide võimalikud asukohad on 

üldiselt määratud neljas maakonnas (Hiiumaa, 

Saaremaa, Läänemaa ja Pärnumaa) 

maakonnaplaneeringu koostamise ja selle KSH 

käigus10. Tuulikparkide kavandamisel on 

eespoolnimetatud planeeringus Keskkonnaameti 

ettepanekul arvestatud soovitusi, mis on oma 

piirangute ulatuses pigem suhteliselt ranged kui 

mõõdukad või leebed. Näiteks on olemas 

kõrgetasemeline dokument (Wind Energy 

Developments and Natura 2000: EU Guidance 

on wind energy development in accordance with 

the EU nature legislation 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura

2000/management/guidance_en.htm ja projekti 

portaal)  võimalustest tuulikuparkide rajamisest 

Natura aladele, kuid see võimalus on jäetud 

käesolevas Eestis pigem kasutamata. 

Koostöös Keskkonnaametiga on linnualadele 

lisaks määratud 600 m laiune punane 

(arendamiseks tõenäoliselt ebasobiva ala) 

puhvertsoon (vt Lisa 3 toodud joonis). Puhvri 

määramise vajadus tuleneb asjaolust, et 

linnustik on tuuleenergeetika arendamisele 

tundlikum kui muud loomarühmad ja seetõttu 

võivad linnualad saada mõjutatud ka väljapoole 

linnuala paigutatud tuulikutest.  

 

Koostamisel on kahe maakonna (Hiiumaa ja 

Pärnumaa) merealade teemaplaneering, mille 

soodsat seisundit. Antud juhul 

on silmas peetud neid 

arenduslasid, mis asuvad 

teemaplaneeringu mõistes 

linnuala lähedal ehk 

linnualadele määratud 600 m 

laiuses tuuleenergeetika 

arendamiseks tõenäoliselt 

ebasobivas puhvertsoonis 

(punane).  

 

Linnualade puhul ei saa täielikult 

välistada ka mõju, mida 

põhjustavad määratud 

puhvertsoonist (600 m) 

kaugemal paiknevad 

tuulepargid. Seda, kas ja kui 

oluline see mõju võiks olla, 

määravad mitmed asjaolud, s.h. 

linnualal kaitstavad liigid ja 

alade omavaheline asetus ja 

kaugus jne. Seetõttu on 

käesoleva töö koostajate 

hinnangul vajalik hinnata 

arendusala võimalikku mõju-

ulatusse jäävate linnualade 

mõju Natura eelhindamise 

vormis, mille tulemustest sõltub 

edasine tegevus (asjakohase 

hindamise läbiviimise vajadus 

jms). 

 

Vastavalt KeHJS § 6-le loetakse 

                                       
10 Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringute tuuleenergeetika teemaplaneeringud ja KSH; koostanud Hendrikson&Ko, aprill 2013 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Tegevus6 Tegevuste lühikirjeldus Natura eelhinnang 
Soovitused/ leevendavate 

meetmete rakendamine 

käigus määratakse ka meretuuleparkide 

võimalikud asukohad ja hinnatakse nendega 

kaasnev mõju merekaitsealadele, sh 

territoriaalmeres asuvatele Natura 2000 

võrgustiku aladele. Kuivõrd inventuurid 

merekaitsealade määramiseks majandusvööndis 

(EEZ) on alles pooleli, siis ei ole teada ka 

meretuuleparkide võimalikud asukohad EEZ-s. 

Ka koostamisel olevate teemaplaneeringute 

puhul on võetud eesmärgiks pigem 

ennetusmeetmed ja otsitakse arendusalasid 

väljapool Natura 2000 võrgustiku alasid. 

olulise keskkonnamõjuga 

tegevuseks tuuleelektrijaama 

püstitamist veekogusse ning 

tuleb algatada vastav 

keskkonnamõju hindamise 

menetlus ning viia läbi Natura 

hindamine. 

 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 2000 

ala kaitstavaid loodusväärtusi 

kahjustada. Võimaliku negatiivse 

mõju ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise, asjakohase 

ettevalmistamise ning vajadusel 

ette nähtud leevendusmeetmete 

rakendamisega. 

Vajalike 

reguleerimis-

võimsuste 

rajamine  

 

Süsteemihaldur Elering AS 

korraldab vajadusel avaliku hanke 

reguleerimisvõimsuste ehitamiseks 

juhul, kui reguleerturg ei taga 

piisava reguleerimisvõimsuse 

olemasolu. 

Mõju ebaselge. Mõju sõltub sellest, kuhu 

rajatakse ning milline taristu sellega kaasneb.  

 

 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 2000 

ala kaitstavaid loodusväärtusi 

kahjustada. Võimaliku negatiivse 

mõju ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise, asjakohase 

ettevalmistamise ning vajadusel 

ette nähtud leevendusmeetmete 

rakendamisega. 

 

Meetmete rakendajal tuleb 

igakordselt kaaluda tegevuse 
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Tegevus6 Tegevuste lühikirjeldus Natura eelhinnang 
Soovitused/ leevendavate 

meetmete rakendamine 

võimalikku negatiivset mõju 

Natura 2000 võrgustiku alal ja 

vajadusel algatada vastav 

keskkonnamõju hindamise 

menetlus ning viia läbi Natura 

hindamine. 

Reguleer-turu 

loomisel osalemine  

Süsteemihaldur Elering AS osaleb  

NordPool Spot turupiirkonnas 

võimsuste reguleerturu loomisel 

Mõju puudub.  

 

- 

Põlevkivist elektri 

tootmise osaline 

asendamine 

kivisöega  

Narva Elektrijaamade 

olemasolevad  8. Ja 11. plokk 

viiakse  põlevkivi küttelt üle 

kivisöele või taastuvatele kütustele. 

Ülemineku tingib põlevkivist 

toodetud elektri  elektrituru 

hinnatasemest kõrgem omahind 

(CO2 kvoodi ostmiskohustus alates 

2020. a). Olemasolevad plokid 

ehitatakse ringi uue kütuse 

kasutamiseks. 

Mõju puudub või on marginaalne. Otseselt 

ühegi Natura ala kaitse-eesmärke ei mõjutata. 

Kaudne marginaalne mõju läbi emissioonide 

võimaliku muutuse. 

Mõju ebaselge. Mõju on võrreldes põlevkivi 

põletamisega ilmselt sarnane. Emissioonimaht 

jääb ilmselt samaks. 

Emissioonide vähenemise  

saavutamise korral kaudne 

positiivne mõju Natura alade 

kaitse-eesmärkide 

saavutamisele. 

 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 2000 

ala kaitstavaid loodusväärtusi 

kahjustada. Võimaliku negatiivse 

mõju ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise, asjakohase 

ettevalmistamise ning vajadusel 

ette nähtud leevendusmeetmete 

rakendamisega. 

 

Meetmete rakendajal tuleb 

igakordselt kaaluda tegevuse 

võimalikku negatiivset mõju 

Natura 2000 võrgustiku alal ja 

vajadusel algatada vastav 

keskkonnamõju hindamise 

menetlus ning viia läbi Natura 
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Tegevus6 Tegevuste lühikirjeldus Natura eelhinnang 
Soovitused/ leevendavate 

meetmete rakendamine 

hindamine. 

Seadusandluse 

muutmine 

elektrienergia 

tõhusa tootmise 

tagamiseks 

Taastuvatel kütustel töötavate 

elektrijaamade rajamise toetamine 

CO2 statistilise kaubanduse tuludest 

saadud vahenditega. Taastuvatel 

kütustel töötavate elektrijaamade 

rajamise toetamine läbi EL 

liikmesriikide koostöömehhanismi 

ühisprojektidena. Taastuvatel 

kütustel töötavate elektrijaamade 

rajamise toetamine läbi 

ühisprojektide kolmandate 

riikidega. Mikro-ja hajatootmise 

arenguks toetusmehhanismide 

loomine. 

Mõju puudub. 

 

 

- 

Meede 1.2 Elektrienergia majanduse vajadustele vastav ja tõhus ülekandmine 

Võrguteenuste 

kvaliteedi tõstmine 

(standardite EVS-

IEC 60038, EVS-EN 

50160, IBC 61000 

nõuete täitmine) 

Mõju kaudselt positiivne, kuid 

marginaalne.  

 

Elektrivõrgu renoveerimine peab 

tagama standardite 

kvaliteedinõuete kohased näitajad 

(pinge, sagedus jne) tarbija 

liitumispunktides. 

Mõju kaudselt positiivne, kuid marginaalne.  

 

- 

Õhuliinide 

asendamine 

ilmastikukindlate 

lahendustega 

jaotusvõrgus 

 

Maakaablite paigaldamine 

õhuliinide asendamiseks või 

isoleeritud õhuliinijuhtmete 

paigaldamine (liinikoridoride laiuse 

vähenemine), hooldustööde 

mahtude suurendamine. 

Mõju potentsiaalselt positiivne, kuid mõju 

positiivsus või negatiivsus sõltub õhu- või 

maaliini asukohast ja/või elupaigatüübist, mida 

liin läbib.  

Piirkondades, kus õhuliinid on põhjustanud 

lindude, eriti röövlindude ja valge-toonekurgede 

hukkumist, tuleks eelistada maaliine. Teisalt 

võib maakaablite ehitamine samuti olla 

kahjuliku mõjuga, sest teede ja generaatorite 

ehitusega võib kaasneda elupaikade hävimine 

pinnase ja veerežiimi muutuse kaudu.  

Maakaabli rajamine põhiline mõju 

elupaigatüüpidele ja kaitstavatele liikidele 

Natura 2000 alasid läbivate 

liinide puhul hinnata 

asjakohaselt võimalikku mõju 

konkreetse Natura ala kaitse-

eesmärkidele. 
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Tegevus6 Tegevuste lühikirjeldus Natura eelhinnang 
Soovitused/ leevendavate 

meetmete rakendamine 

tuleneb potentsiaalselt otsesest kaevise/kraavi 

rajamisest. Tegemist on lühiajalise mõjuga, kus 

kõik kaevis/kraav täidetakse peale liini 

paigaldamist  sealse materjaliga ning seega ei 

toimu eespoolnimetatud elupaigatüüpide 

pindala vähenemist ning killustatust. Peale 

ehitustegevuse läbiviimist jääb ala kaitsestaatus 

eeldatavalt soodsaks ning säilivad püsivalt 

asjaomase ala olemuslikud tunnused.  

Ka Euroopa kohtu kaasuse C-258/11  on 

kohtujurist oma analüüsis välja toonud: Kava 

või projektiga võib kaasneda teatav selgelt 

ajutine väärtuse vähenemine, mida on võimalik 

täielikult tagasi pöörata, ehk teisisõnu on 

võimalik taastada alal lühikese aja jooksul 

kohane kaitsestaatus. Selle näiteks võib olla 

pinnasesse süvendi kaevamine, et viia maa-

alune torujuhe üle ala nurga. Tingimusel, et ala 

häirimine on võimalik heastada, ei oleks 

negatiivset mõju ala terviklikkusele. Meetmed, 

millega hävitatakse püsivalt sellise elupaiga 

osa, mille olemasolu tõttu see ala kaitse alla 

võeti, tuleb määratlusest tulenevalt liigitada 

negatiivseteks. Ala kaitse-eesmärke 

kahjustatakse selle hävitamise tõttu põhjalikult 

ja tagasipööramatult. 

Oluline on jälgida, et kaablite paigaldamisega ei 

kahjustata Natura 2000 võrgustiku alasid.  

Uute 330 kV 

(Sindi-Riia ja 

Sindi-Harku) 

liinide rajamine  

 

Sindi-Riia 330 kV ja Sindi-Harku 

330 kV õhuliini ehitamine. 

Siseriikliku 330kV võrgu 

uuendamine. 

Potentsiaalne mõju Natura 2000 linnualade 

kaitse-eesmärkidele, kui paikneb Natura 

võrgustiku linnualal või ka ebasobivas asukohas 

alade lähedal, kokkupõrkeohtlike liikide (nt 

luiged) rändeteedel või pesitsevate röövindude 

(nt kotkad) pesa ja toitumisala vahel jne. 

Loodusala elupaikadele ja liikidele võimalik 

Tulenevalt Natura võrgustiku 

olemusest on soovituslik vältida 

liinide planeerimist võrgustiku 

aladele.  

Negatiivset mõju saab ennetada 

ja leevendada projekteerimise ja 

lubade menetluse  käigus. 
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Tegevus6 Tegevuste lühikirjeldus Natura eelhinnang 
Soovitused/ leevendavate 

meetmete rakendamine 

otsene mõju elupaikade kahjustamise näol vaid 

kui liin läbib Natura ala.  

 

Käesoleval hetkel on Harju, Lääne ja Pärnu 

maakonna planeeringut täpsustava 

teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330/110 

kV elektriliini trassi asukoha määramine" KSH 

aruande eelnõu faasis. KSH raames viiakse läbi 

ka Natura hindamine11. Natura hindamise 

tulemusena on hetkel jõutud järeldusele, et 

mõningate väljapakutud liini 

asukohavariantiderajamisega põhjustatakse 

negatiivset mõju Natura 2000 võrgustiku 

aladele (nt Vääna-Posti loodusala läbiva 

variandi puhul) ning seega tuleb tegevuse 

elluviimisel rakendada asukohalahendusi, mille 

korral negatiivne mõju Natura aladele on 

pikaajaliselt välistatud 

 

Sindi-Riia õhuliini ühenduse loomiseks on 

käimas trassialternatiivide valik 

teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme – Riia TEC II 

õhuliini trassi valik“ raames. 

 

Natura ala kaitse-eesmärkidest ja looduslikest 

oludest lähtudes võib teatavatel juhtudel 

osutuda võimalikuks liinide viimine ka läbi 

Natura alade. 

KSH raames läbiviidav Natura hindamine peab 

välistama mõjualasse jäävate Natura alade 

Samuti läbi püsiva tehnoloogia 

(ennetusmeetmete) hoolduse ja 

pideva uuendamise abil.  

 

Keskkonnaameti info alusel on 

oluline negatiivne mõju 

ilmnenud Väikese Väina tammil 

asuval kõrgepingeliinil (asub 

Väinamere hoiualal, Väinamere 

linnualal ja Väikese Väina 

loodusalal), kuna linnupeletid on 

seal valdavalt hävinenud ning 

lindude hukkumisoht 

suurenenud12.  

 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 2000 

ala kaitstavaid loodusväärtusi 

kahjustada. Võimaliku negatiivse 

mõju ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise, asjakohase 

ettevalmistamise ning vajadusel 

ette nähtud leevendusmeetmete 

rakendamisega. 

                                       
11 Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV 
elektriliini trassi asukoha määramine" keskkonnamõju strateegilise hindamine. Aruande eelnõu. Maves AS, Tallinn aprill 2014 
(http://elering.ee/public/Elektrisusteemi_arendamine/HLS/KSH_aruanne/KSH_aruanne.pdf)  
12 Keskkonnaameti e-kiri, 26.08.2014 

http://elering.ee/public/Elektrisusteemi_arendamine/HLS/KSH_aruanne/KSH_aruanne.pdf
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Tegevus6 Tegevuste lühikirjeldus Natura eelhinnang 
Soovitused/ leevendavate 

meetmete rakendamine 

kaitse-eesmärkide olulise mõjutamise. 

Uute 

elektrijaamade 

liitumiste rajamine 

(110 kV, 330 kV)  

330 kV ja 110 kV liinide ning 

alajaamade ehitamine 

elektrijaamade liitmiseks 

elektrivõrguga, sh 

meretuuleparkide liitmine. 

Jaotusvõrgu vastavusse viimine 

väiketootjate liitumiseks. 

Maakasutus võib muutuda 

täiendava alajaama ehitamise tõttu 

ja uute elektriliinide rajamisel 

tekkiva maakasutuse piirangu 

tõttu. 

Mõju potentsiaalselt negatiivne, kuna mõju 

sõltub liinide asukohast, mis võib vastuollu 

minna Natura 2000 võrgustiku aladega ja seal 

kaitstavate kaitse-eesmärkidega, sh rändliikide 

rändeteedega; pesitsevate röövlindude 

liikumisteedega pesa- ja toitumisalade vahel. 

Negatiivset mõju saab ennetada ja leevendada 

projekteerimise ja lubade menetluse (KMH) 

käigus.  

Tulenevalt Natura võrgustiku 

olemusest on soovituslik vältida 

alajaamade ja liinide 

planeerimist  võrgustiku aladele. 

Natura aladele ja mõjuulatusse 

uute elektrijaamade ja liitumiste 

rajamisel läbi viia Natura 

hindamine ja leida Natura alasid 

mitte kahjustavad alternatiivid 

ja tehnoloogilised lahendused.  

Uute tehniliste 

lahenduste (aruka 

võrgu lahendused; 

iseseisva 

sagedusega 

võrguna töötamine 

st. töötamine 

lahtiühendatuna 

võrgust või 

töötamine 

lühiajaliselt võrgust 

väljalülitamise 

korral) ja muude 

meetmete 

kasutuselevõtt 

(arveldamine 

tunnibilansi alusel, 

ülekandetariifi 

muutus püsi- ja 

muutuvkulusid 

arvestavaks)  

Aruka jaotusvõrgu puhul 

täiendavat maakasutust ei vajata, 

muutuda võivad maakasutuse 

piirangud. Net-Metering põhimõtte 

rakendamine ehk 

elektrienergiabilansi alusel 

arveldamine. Haja(mikro)tootja 

töötamine „saarena“ ehk lahus 

jaotusvõrgust. 

Mõju kaudselt positiivne, kuna nt aruka võrgu 

puhul väheneb energiakasutus ja suureneb 

energiatõhusus.  

 

- 
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Tabel 2. Kohalike kütuste tootmise stsenaariumi kavandatavate meetmete ja tegevustega kaasnev eeldatav 
mõju Natura 2000 võrgustiku aladele 

Tegevus13 Tegevuse kirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

Meede 2.1 Põlevkivi kasutamise efektiivsuse suurendamine 

Põlevkivi 

väärindamise 

uuringud  

Viiakse läbi vastavalt PAK-is toodule 

ja T&A peatükile 

Laboriuuringutel mõju puudub.  - 

Põlevkiviõli 

tootmine  

Turuosaliste otsus Kõike suuremat mõju Natura 2000 võrgustike 

aladele võib avaldada põlevkivi kaevandamine 

Natura 2000 mõjualal. Natura aladel esinevate 

loodusväärtuste säilimisnõudega tuleb arvestada 

ka siis, kui kavandatakse olulise 

keskkonnamõjuga tegevust väljaspool kaitse‐ ja 

hoiuala piire. Selgi juhul eelneb 

kaevandamisele keskkonnamõju hindamine, mille 

käigus tuleb välja selgitada, ega plaanitava 

tegevuse mõju ei ohusta kaitse‐ või hoiualasse 

jäävaid loodusväärtusi ja kaevandama saab 

hakata alles peale kaevandamise ohutuses 

veendumist. Hiljuti koostatud Tartu ülikooli 

geoloogide koostatud hüdrogeoloogilise uuringu 

tulemused  toovad välja, et põlevkivi 

kaevandamine kaitsealade alt ja lähedusest 

võivad mõjutada kaitsealuseid alasid (nt Selisoo 

alt põlevkivi ammutamine mõjutab kaitsealust 

raba). Konflikt tekib tihti olukorras, kui juba 

teadaolevad maavaravarud paiknevad 

looduskaitsealadel või nende vahetus naabruses. 

Natura loodusalasid kogu Eestis on praeguse 

seisuga kokku 11 550 km2, millest  maismaa 

territooriumist on Natura 2000 aladega kaetud 

16,5 %.   

Põlevkivi kasutamise riikliku 

arengukava 2016-2030 

koostamise ja selle KSH 

käigus tuleb selgitada välja 

põlevkivi 

kaevandamismahud ning 

tarbevarude võimalikud 

asukohad, mis ei lähe 

vastuollu Natura 2000 

võrgustiku aladega. 

 

Konkreetsete tegevuste 

võimalikku negatiivset mõju 

saab ennetada ja 

leevendada projekteerimise 

ja lubade menetluse  

käigus, vajadusel Natura 

hindamise läbiviimine. 

 

Kaevandamisloa taotluse 

KMH käigus (vajadusel 

sisaldab ka Natura 

hindamist) selgitatakse 

tingimused, mida järgides 

on kaevandamine 

                                       
13 Kütuste ENMAK stsenaariumid; http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/0/08/ENMAK_2030_kohalike_transpordik%C3%BCtuste_stsenaariumid.pdf 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/0/08/ENMAK_2030_kohalike_transpordik%C3%BCtuste_stsenaariumid.pdf
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Tegevus13 Tegevuse kirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

Põlevkivimaardlaid jääb Natura loodusaladele 

395,18 km2 ja kehtivad põlevkivi-mäeeraldised 

7,44 km2 suurustele aladele, vt Lisa 5.  

Hetkel on koostamisel Põlevkivi kasutamise 

riikliku arengukava 2016-2030 koostamine ja 

selle KSH. 

 

Põlevkiviõli tootmist jätkavad kõik seni 

õlitootmisega tegelevad ettevõtted samades 

asukohtades, mistõttu jääb mõju iseloom 

keskkonnale ja sellega seoses ka Natura aladele 

sarnaseks praegusega. Suurenevad 

tootmismahud.  

 

Põlevkivi kasutamine põlevkiviõli tootmiseks 

sarnaselt teiste fossiilsete kütuste kasutamisele 

avaldab mõju just ressurssidele (Joonis 5.1 

Keskkonnamõju modelleerimine). Võrreldes teiste 

kütustega on suhteliselt suur ka põlevkiviõli 

tootmise mõju kliimamuutustele.  

Seetõttu ka Natura võrgustikule kaudne 

marginaalne negatiivne mõju. 

 

Põlevkiviõli tootmise stsenaariumite 

rakendumisel tõusevad kõigi analüüsitud 

saasteainete  kontsentratsioonid, jäädes samas 

siiski madalamaks kehtivatest välisõhu kvaliteedi 

piirväärtustest14.Natura võrgustikule ei esine 

olulist mõju läbi saasteainete kontsentratsioonide 

kui need jäävad alla kehtestatud inimeste 

kavandatud alal võimalik 

(loobutakse kaevandamisest 

kaitstavat loodusobjekti või 

liiki ohustaval alal, vajadusel 

jäetakse nõutavad 

puhvertsoonid). 

                                       
14 Elektritootmise-, põlevkiviõli tootmise-, soojusvarustuse- ja transpordi energiakasutuse stsenaariumidega kaasnevate atmosfääri peenosakeste PM2,5 ja 
muude õhusaasteainete leviku ning kasvuhoonegaaside tõttu õhukvaliteedi muutuste prognoosimine ajavahemikule 2012-2050, koostanud Eesti 

Keskkonnauuringute Keskus, Tallinn 2014 



Energiamajanduse arengukavaga 2030+ kaasneva mõju  26 

Natura hindamine    

 

 
Töö nr 2029/14 

Lõppversioon 09.09.2014, täiendatud 02.12.2014 

Tegevus13 Tegevuse kirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

terviseriski seatud piirväärtusi, siis ei ole 

õhusaaste olulist mõju oodata ka loodusala 

kaitse-eesmärkideks olevale liikidele ja 

elupaigatüüpidele. Samasuguseid 

aastakeskmised näitajaid rakendatakse ka 

üldjuhul taimestiku kaitseks.  

Põlevkiviõli 

tootmise jäägi 

uttegaasi 

väärindamine  

Osutub võimalikuks vaid põlevkiviõli 

tootmisel  

Uttegaasi kasutamine on kaudse positiivse 

mõjuga läbi energiatootmise tõhususe tõusu. 

Mõju marginaalne. 

Kuna uttegaasi väärindamine on võimalik vaid 

põlevkiviõli tootmisel, siis lisanduvad kaudsed 

mõjud, mida kirjeldati tegevuse 2.1.2 juures. 

  

Konkreetsete tegevuste 

võimalikku negatiivset mõju 

saab ennetada ja 

leevendada projekteerimise 

ja lubade menetluse  

käigus, vajadusel Natura 

hindamise läbiviimine. 

Meede 2.2 Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis 

Biogaasi tooraine 

(sõnniku, silo, 

biojäätmete) 

hankimine  

1. Jäätmekäitluses, tootmisprotsesside 

jääkide,  biolagunevate jäätmete 

anaeroobse kääritamise soodustamine 

eelkõige seadusandlikult (näiteks 

Rootsis ei tohi biolagunevaid jäätmeid 

ladustada prügimäel),  sõnnikuhoidla 

rajamise või renoveerimise toetus 

siduda kohustusega toota sobivatest 

toorainetest biometaani.   

2. Viia sisse rohumaade toetused, kus 

looduslike rohumaade korrashoiu 

toetus siduda kohustusega leida  

biomassile rakendus. Toetusega 

kaetakse täiendavad kulud, mis tekivad 

biomassi kasutamisel biometaani 

tootmiseks (näiteks transpordi, 

Mõju puudub, kui arvestatakse biokütustele 

esitatud säästlikkuse kriteeriumitega15. Sõnniku 

ja silo kasutamisel toorainena võib olla nii 

positiivseid kui negatiivseid mõjusid Natura 

aladele, sõltudes tooraine saamise asukohtadest 

ja mahtudest.  

 

Biogaasi(-biometaani)jaamade sisendina 

kasutatavat biomassi saab jagada põllumaadel 

kasvatatavaks biomassiks (hein, teraviljad, 

õlikultuurid) ja põllumajandustootmises tekkivaks 

biomassiks (jäätmed: sõnnik ja orgaaniliselt 

lagunevad jäägid ja jäätmed). Lisaks on 

biometaani võimalik saada tööstuslike 

protsesside biolagunevatest jäätmetest ja olme 

valdkonnast (reoveemuda, majapidamise 

- 

                                       
15 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja 
aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ (RT I 

2013, 7)   
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Tegevus13 Tegevuse kirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

ladustamise, jmt kulud)  

3. Ühtse pindalatoetuse suuruse 

sidumine rohtse biomassi kasutamise 

kohustusega biometaani tootmiseks (et 

vältida purustamist ja soodustada 

kõikide niidetud alade rohtse 

biomassi jõudmine biometaani 

tootmiseks.  

biojäätmed), kuid seda saab ka nn “iseenesliku 

anaeroobse käärimise” protsessi käigus 

prügilatest (prügilagaas).  

Suurimat potentsiaali nähakse põldudel ja 

rohumaadel kasvavale rohtsele biomassile. 

Põllumajanduse ja loomakasvatuse jääkide 

potentsiaali peetakse tunduvalt väiksemaks. 

Samas on viimane kõige sobivam nii 

keskkonnakaitse kui ka sotsiaalmajanduslikust 

seisukohast lähtuvalt kasutusele võtta 

esmajärjekorras. 

Majanduslikult mõttekas biometaani tootmine 

Eesti klimaatilistes tingimustes tuleb kõne alla 

eelkõige suuremate farmide (või farmide 

gruppide) juurde rajatavates biogaasi(-

biometaani)jaamades. Piisava tooraine 

tagamiseks on mõistlik, kui ühte jaama varustab 

mitte üks konkreetne farm vaid grupp üksteisele 

piisavalt lähedal paiknevaid farme. Piisav lähedus 

on vajalik transpordikulude minimeerimiseks 16.  

Suuremad farmid on kaardistatud ja toodud Lisas 

1 ja 2 oleval joonisel, kus nähtub, et suur osa 

olemasolevatest farmidest ja kompleksloa 

kohuslastest jäävad väljapoole Natura 2000 

võrgustiku alasid. 

 

Mida enam kasutatakse energia tootmiseks 

metsa ja rohtse biomassi energeetilist ressurssi, 

seda suurem, olulisem ja ulatuslikum on mõju 

ökosüsteemidele üldiselt. Mõju konkreetsetele 

Natura aladele marginaalne kuna biomassi 

                                       
16 Eesti tingimustesse sobivate biogaasi metaaniks puhastamise tehnoloogiate rakendatavus ning keskkonna ja majanduslikud mõjud. Tallinna 

Tehnikaülikool, laiendatud kokkuvõte. Tallinn 2014 
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Tegevus13 Tegevuse kirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

kogumine käib enamasti väljapool Natura 

võrgustikku ja vaid Natura elupaikade 

säilitamiseks vajalikest tegevustest (nt niitmine) 

üle jäävat biomassi on võimalik kasutada 

biogaasi(-biometaani)jaamades. Viimast saab 

vaadelda positiivse mõjuna. 

Biometaani-

jaamade rajamine  

 

1. Biometaani tootmise käivitumise 

eelduseks on „Delta-küsimuse“ (s.o. 

biometaani ja surumaagaasi hinna 

erinevus) lahendamine, biometaani 

tootmise muutumine tasuvaks läbi 

maksusoodustuste, müügihinna 

toetuse, fikseeritud kokkuostuhinna ja 

uute taoliste meetmetega. 

2. Oluline kulukomponent biometaani 

omahinnas on silo hind, seega ainult 

rohu purustamine ÜPT saamise 

eesmärgil tuleb lõpetada. 

3. Siduda biogaasi sisendite (prügilad, 

reoveepuhastid, 

jäätmekäitlusettevõtted, loomafarmid, 

jne) omanikele investeeringutoetuste 

andmine kohustusega kasutada 

biomassi biogaasi tootmiseks. 

Mõju pigem positiivne, kuivõrd biometaani 

kasutamine mootorikütusena vähendab 

õhuemissiooni ja on elustikule vähem ohtlik kui 

tavaline naftapõhine mootorikütus.  

 

Natura võrgustiku olemusest lähtuvalt ei ole 

soovitav biometaanijaamade rajamine Natura 

aladele. Majanduslikult mõttekas biometaani 

tootmine Eesti klimaatilistes tingimustes tuleb 

kõne alla eelkõige suuremate farmide (või 

farmide gruppide) juurde rajatavates biogaasi(-

biometaani)jaamades. Piisava tooraine 

tagamiseks on mõistlik, kui ühte jaama varustab 

mitte üks konkreetne farm vaid grupp üksteisele 

piisavalt lähedal paiknevaid farme. Piisav lähedus 

on vajalik transpordikulude minimeerimiseks 17.  

Suuremad farmid on kaardistatud ja toodud Lisas 

1 ja 2 oleval joonisel, kus nähtub, et suur osa 

olemasolevatest farmidest ja kompleksloa 

kohuslastest jäävad väljapoole Natura 2000 

võrgustiku alasid. Väljapoole Natura 2000 

võrgustikku rajatavatel biogaasi(-

biometaani)jaamadel puudub otsene mõju 

elupaikadele ja liikidele. 

Jaamade rajamisel viia läbi Natura hindamine 

Konkreetsete tegevuste 

(jaamade rajamine) 

võimalikku negatiivset mõju 

saab ennetada ja 

leevendada projekteerimise 

ja lubade menetluse  

käigus, vajadusel Natura 

hindamise läbiviimine. 

                                       
17 Eesti tingimustesse sobivate biogaasi metaaniks puhastamise tehnoloogiate rakendatavus ning keskkonna ja majanduslikud mõjud. Tallinna 

Tehnikaülikool, laiendatud kokkuvõte. Tallinn 2014 
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Tegevus13 Tegevuse kirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

vajalikus täpsusastmes. 

Biometaani 

tanklavõrgustiku 

rajamine  

Toetada biogaasi taristu arendamist, 

et saavutada aastaks 2030.a 263 

miljonit Nm³/a biometaani kasutamise 

mootorikütusena; biometaani 

segamiskohustus maagaasiga; 

biometaani maagaasi toruühenduse 

toetus. 

Mõju puudub.  

Natura võrgustiku olemusest lähtuvalt ei ole 

soovitav biogaasi taristu rajamine Natura aladele. 

Vastasel juhul ja taristu rajamisel alade 

mõjutsooni on vajalik läbi viia Natura hindamine. 

Vt ka meetme mõju 1.1.3. 

Tanklavõrgustiku rajamisel 

võimalikku negatiivset mõju 

saab ennetada ja 

leevendada projekteerimise 

ja lubade menetluse  

käigus, vajadusel viia läbi 

Natura hindamine. 

Sõidukipargi 

kohandamine 

biometaani 

kasutuseks  

Luua metaankütust tarbiva auto 

soetamist soodustav pakett 

eraisikutele turu loomiseks.  

Mõju pigem positiivne, kuivõrd sõidukite 

emissioonid vähenevad ja on vähem ohtlikud 

elustikule.  

- 

Biometaani 

kääritusjäägi 

kasutamine 

väetisena  

Kääritusjäägi  kasutamise 

seadustamine maheväetisena ja 

jäätmete lakkamise kriteeriumite 

kehtestamine  

Mõju puudub või on pigem positiivne. Biometaani 

kääritusjäägi kasutamine võimaldab sõnniku 

haisuvaba levitamist, vähem reostust levib 

pinnasesse, pinna- ja põhjavette, iseeneslik 

metaaniheide on vem, väiksemad õhuheitmed 

võrreldes fossiilsete kütustega. 

 

Loomulikult sõltub ka mõju sellest, kuidas ja kus 

kääritusjääke kasutatakse ja jäätmeid 

käideldakse. 

 

Võimalikku negatiivset mõju 

saab ennetada ja 

leevendada projekteerimise 

ja lubade menetluse  käigus 

(KMH). 

Biokütuste 

tootmiseks ja 

turustamiseks 

vajalike 

õigusnõuete 

sätestamine  

Määratleda eelistoetatavad biogaasi 

tootmise toorained. Sätestatakse 

vastavas KKM määruses koos 

anaeroobse kääritamise sisendite 

jäätmete lakkamise kriteeriumitega.

  

Mõju eeldatavasti puudub. Mõju sõltub sellest, 

kui palju ja millest biokütuseid tootma hakatakse 

ja kas nende tootmiseks vajalik ressurss on 

piisav väljaspool Natura 2000 võrgustiku alasid. 

Võib eeldada, et järgitakse vedelatele 

biokütustele kehtestatud säästlikkuse 

kriteeriume18  

- 

                                       
18 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja 
aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika“ (RT I 

2013, 7)   
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Tegevus13 Tegevuse kirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

 

Bioetanoolitehase 

rajamine  

Bioetanooli tehase rajamise 

investeeringutoetus  

Bioetanoolitehase rajamine ei toimu tõenäoliselt 

Natura 2000 võrgustiku alale, seega otsene mõju 

aladele leevendatav.  

Mõju võib olla vaid kaudne, minimaalne. 

Võimalikud üldised maakasutuse muutused on 

ilmselt marginaalsed. 

 

 

 

Tulenevalt Natura 2000 

võrgustiku olemusest ei ole 

soovituslik tehase 

kavandamine  Natura 2000 

aladele.  

 

Meetmete rakendajatel tuleb 

igakordselt kaaluda Natura 

alade mõjutsooni rajatavate 

bioetanooli tehaste puhul 

võimalikku negatiivset mõju 

võrgustiku aladele ja 

vajadusel algatada vastav 

keskkonnamõju hindamise 

menetlus ning viia läbi 

Natura hindamine. 

 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 

2000 ala kaitstavaid 

loodusväärtusi kahjustada. 

Võimaliku negatiivse mõju 

ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise, asjakohase 

ettevalmistamise ning 

vajadusel ette nähtud 

leevendusmeetmete 

rakendamisega. 

Bioetanooli 

tootmisjäägi 

Praaga  kasutamise eelistamine 

loomasöödana on energeetiliselt ja 

Tõenäoliselt mõju puudub.  Mõju sõltub sellest, 

kuidas ja kus praaka kasutatakse ja jäätmeid 

Meetmete rakendajal tuleb 

igakordselt kaaluda 
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Tegevus13 Tegevuse kirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

praaga 

kasutamine 

taastuvkütusena 

või loomasöödana.  

 

majanduslikult mõistlikum käideldakse.  tegevuse võimalikku 

negatiivset mõju Natura 

2000 võrgustiku alal ja 

vajadusel algatada vastav 

keskkonnamõju hindamise 

menetlus ning viia läbi 

Natura hindamine. 

 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 

2000 ala kaitstavaid 

loodusväärtusi kahjustada. 

Võimaliku negatiivse mõju 

ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise, asjakohase 

ettevalmistamise ning 

vajadusel ette nähtud 

leevendusmeetmete 

rakendamisega. 

Biokütuste 

teavitustegevus

  

Biogaasialase koolituse ja 

täienduskoolituse, biogaasi juhtimise- 

ja tehnoloogiaalase koolituse 

käivitamine.  

Tegevusel puudub selge kokkupuude Natura 

aladega. 

- 
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Tabel 3. Transpordi energiakasutuse stsenaariumi kavandatavate meetmete ja tegevustega kaasnev eeldatav 
mõju Natura 2000 võrgustiku aladele  

Tegevus19 Tegevuse lühikirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

Meede 2.3 Motoriseeritud individuaaltranspordi nõudluse vähendamine 

Kilomeetripõhised 

teekasutustasud  

(sõiduautod ja 

raskeveokid)  

Sõidukite läbitud vahemaast, kohast, 

infrastruktuuri koormatusest ja  

keskkonnanäitajatest sõltuvad 

diferentseeritud transpordi  

maksustamissüsteem. Olenevalt 

teekasutustasude suurusest täiendab 

või asendab teisi transpordi- ja 

tööjõumakse. Võrreldes kütuseaktsiisi 

tõstmisega võimalik maapiirkondade 

autoliiklust vähem maksustada. 

Kasutuselevõtu vajadus hiljemalt alates 

aastast 2025-2030 kui kütuseaktsiisist 

laekuvad tulud hakkavad vähenema 

ning üldise kütusehinna kasvu taustal 

aktsiisi tõstmine on  ebaotstarbekas. 

Teekasutustuludest võimalik rahastada 

teehoidu,  ühistransporditeenuseid, 

kohalikke teenuseid.  

Meetmetega kavandatavatel tegevustel puudub 

selge kokkupuude Natura aladele avalduva mõju 

osas.  Positiivne mõju oleks siis, kui osa 

teekasutustasudest läheksid kaitstavate liikide 

kaitsekorraldamiseks ja Natura alade sidususe 

parandamiseks (ökoduktid, konnade üle tee 

abistamise projektid jms). 

- 

Kütuseaktsiisi 

tõstmine ja 

maksustamispõhi

mõtete  muutmine 

 

Transpordis kasutavate kütuste 

aktsiisimäärade tõstmine ja/või 

muutmine kütuste energiasisaldusest 

ja CO2 jalajäljest sõltuvaks. 2-3% 

kütusetarbimise vähenemine eeldab 

ca 15% kütuseaktsiisi tõstmist 

reaalhindades. Aktsiisimäärade 

tõstmise vajadus puudub juhul kui 

kehtestatakse teisi transpordimakse.  

Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad 

kütusekulu ja heitmetest tingitud 

keskkonnamõjud.  

- 

Linnade Linnade parkimisnõuete uuendamine Mõju puudub või on kaudne positiivne mõju - 

                                       
19 Transpordi ENMAK stsenaariumid; http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/4/4d/ENMAK_2030%2B_Transpordi_ja_liikuvuse_stsenaariumid.pdf 
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Tegevus19 Tegevuse lühikirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

parkimispoliitika 

uuendamine 

autokasutuse 

reguleerimiseks  

(planeeringutes optimaalsete 

parkimiskohtade arvu nõuete 

väljatöötamine sõltuvalt arenduse 

asukohast), autode parkimiskohtade  

subsideerimise vähendamine (nii 

avalikus ruumi kui ettevõtete 

parkimisega seoses). Soodustab 

ühistranspordi kasutamist ja 

vähendab kulutusi parkimiskohtade 

ehitamisel. Loob ühtlasi paremad 

eeldused ühistranspordi, kergliikluse, 

linnatänavate ümberkorraldamise ja 

maakasutuse suunamiseks.  

marginaalses ulatuses. Natura alasid linnade 

parkimisalasid puudutavates piirkondades 

valdavalt ei esine. Kaudne positiivne mõju läbi 

kergliikluse ja ühistranspordi osakaalu 

suurenemise ja autotranspordi vähenemise. 

 

Tallinna 

ummikumaksu 

rakendamine  

Tallinna kesklinna ummikumaksu 

kehtestamine teiste linnade kogemuse  

eeskujul. Sõltuvalt tasusüsteemi 

ulatusest ja tasude suurusest võib 

Tallinna ummikumaks toimida 

paralleelselt koos kilomeetripõhiste 

tasudega maanteedel  või enne 

teekasutustasude rakendamist eraldi 

meetmena. Eeldab samal ajal 

ühistranspordi, kergliikluse ning  

linnatänavate ümberkorraldamise 

tegevuste rakendamist Tallinnas. 

Mõju puudub, või on see marginaalne, et 

mõjutada Natura 2000 võrgustiku alasid. 

 

- 

Ühistranspordi 

osakaalu 

suurendamine 

Ühistransporditeenuste ja 

ühistranspordi kättesaadavuse 

arendamine  piletisüsteemi ja 

liinivõrgu arendamise, graafikute 

tihendamise, teadlikkuse tõstmise 

ning uute teenuste pakkumise kaudu. 

Tugev sünergia koos kergliikluse 

edendamise, parkimispoliitika, 

teekasutustasude ning maakasutuse 

Ühistranspordi osakaalu suurendamine otsest 

mõju Natura võrgustikule ei avalda. Natura 

võrgustik asub enamasti väljaspool 

ühistranspordi kasutuspiirkonda. 

 

Mõju võib olla kaudselt positiivne, kui 

ühistranspordi teenuse arendamise tulemusena 

õnnestub vähendada autoliiklust ja seeläbi 

vähendada emissioone, sh müra. Positiivne mõju 

- 



Energiamajanduse arengukavaga 2030+ kaasneva mõju  34 

Natura hindamine    

 

 
Töö nr 2029/14 

Lõppversioon 09.09.2014, täiendatud 02.12.2014 

Tegevus19 Tegevuse lühikirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

suunamise tegevustega. on ilmselt marginaalne.  

Kergliikluse 

arendamine 

linnades 

Kergliiklejate juurdepääsu ja 

liikumistingimuste arendamine, jalg- 

ja jalgrattateede parem hooldamine. 

Jalgrattateede võrgustiku ning ohutu 

jalgrattaga liiklemise arendamine, 

turvalise parkimise ning jalgrataste 

ühiskasutuse (linna rendirataste) 

edendamine. Planeeringutes ja 

infrastruktuuri projektides kergliiklejate 

vajadustega arvestamine. Kuigi otsene 

energiasääst on võrdlemisi väike, loob 

see olulised eeldused ühistranspordi ja 

elukeskkonna arendamiseks. Oluline 

sünergia koos teiste tegevustega, sest 

kõik liiklejad on kergliikluse kvaliteedist 

mõjutatud. 

Mõju võib olla kaudselt positiivne, kui kergliikluse 

arendamise tulemusena õnnestub vähendada 

autoliiklust ja seeläbi vähendada emissioone, sh 

müra. Positiivne mõju on ilmselt marginaalne. 

 

Mõju ebaselge, kuna puudub täpne teave 

meetme ulatuse ja asukohtade kohta. Mõju võib 

olla negatiivne, kui kergliiklustee ehitatakse 

tundlikule Natura 2000 võrgustiku alale.  

 

Kergliikluse 

arendusprojektide 

võimalikku negatiivset mõju 

saab ennetada ja 

leevendada projekteerimise 

ja lubade menetluse  

käigus, vajadusel viia läbi 

Natura hindamine. 

 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 

2000 ala kaitstavaid 

loodusväärtusi kahjustada. 

Võimaliku negatiivse mõju 

ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise, asjakohase 

ettevalmistamise ning 

vajadusel ette nähtud 

leevendusmeetmete 

rakendamisega. 
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Tegevus19 Tegevuse lühikirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

Maakasutuse 

suunamine 

valglinnastumise 

ja autost 

sõltuvuse 

vähendamiseks  

 

Asustuse ja liiklust tekitava 

arendustegevuse planeerimisel 

valglinnastumise ning autost 

sõltuvuse vältimine, vajadusel maade 

munitsipaliseerimine või riigistamine 

tõhusate ühistranspordikoridoride, 

kompaktsete ja atraktiivsete 

tõmbekeskuste kujundamiseks. 

Võimaldab ühistranspordi 

efektiivsemat korraldamist ja 

arendamist, oluline sünergia 

linnatänavate ümberkorraldamise, 

parkimispoliitika, kergliikluse 

tegevustega.  

Mõju võib olla positiivne, kui õnnestub 

valglinnastumist ja autost sõltuvust vähendada, 

samas kui valglinnastumine hõivaks üha uusi, sh 

looduslikke ja põllumajandusalasid, mis on 

Natura 2000 liikide ja elupaikade säilimiseks 

vajalikud või tooks kaasa uute teede ehitamise, 

võib mõju olla negatiivne.  

Meetmete rakendajal tuleb 

igakordselt kaaluda 

tegevuse võimalikku 

negatiivset mõju Natura 

2000 võrgustiku alal ja 

vajadusel algatada vastav 

keskkonnamõju hindamise 

menetlus ning viia läbi 

Natura hindamine. 

 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 

2000 ala kaitstavaid 

loodusväärtusi kahjustada. 

Võimaliku negatiivse mõju 

ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise, asjakohase 

ettevalmistamise ning 

vajadusel ette nähtud 

leevendusmeetmete 

rakendamisega. 

Linnatänavate 

ümber-

korraldamine 

ühistranspordi ja 

kergliikluse 

edendamiseks  

Tänavaruumi ümberkujundamine 

ohutu liiklemise, ühistranspordi ning 

jalgsi- ja jalgrattaga liiklemise ning 

kohaliku elu- ja ärikeskkonna 

soodustamiseks. See loob olulise 

eelduse koolilaste iseseisvaks 

liiklemiseks, ühistranspordi 

juurdepääsu tagamiseks ning aktiivse 

kehalise liikumise ühendamiseks  

igapäevase liikumisega. Tugev 

Mõju ebaselge, kuna puudub täpne teave 

meetme sisu kohta. Mõju tõenäoliselt puudub, 

kuid võib olla positiivne mõnede linnas asuvatele 

Natura-aladele või hoopis negatiivne, sõltuvalt 

sellest, kas kergliikluse edendamiseks 

kasutatakse olemasolevat tänavaruumi või 

luuakse see rohealade arvel.  

 

Mitmete linnade territooriumitel leidub ka Natura 

alasid, mida kergliikluse edendamine võib 

Võimalikku negatiivset mõju 

saab ennetada ja 

leevendada projekteerimise 

ja lubade menetluse  

käigus, vajadusel viia läbi 

Natura hindamine 

konkreetsete projektide 

raames. 
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Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

sünergia maakasutuse suunamise, 

kergliikluse ning ühistranspordi 

tegevustega.  

otseselt mõjutada. Tallinna linna territooriumil 

asuvad näiteks Aegna saare, Pirita ja Rahumäe 

loodusalad ning Paljassaare linnuala; Tartu linnas 

Ropka-Ihaste ja Anne loodusalad ning Ropka-

Ihaste linnuala; Narva linnas Stuuga loodusala; 

Pärnus on Pärnu jõe,  Reiu jõe, Pärnu ja 

Rannaniidu loodusalad ning Pärnu lahe linnuala, 

vt Lisa 6. 

Linnade ja 

ettevõtete 

liikuvuskorralduse 

arendamine  

Linnade ja suuremate asutuste 

(koolid,  haiglad, suuremad 

tööandjad, kontoriarendused, 

kaubanduskeskused jt liikumist 

tekitavad tõmbepunktid) liikuvuse 

süsteemne analüüsimine ja aktiivne 

ühistranspordi, kergliikluse, autode 

lühirendi ja kooskasutuse 

soodustamine). Eeldus süsteemseks 

aktiivsete liikumisviiside ja 

ühistranspordi eelistamiseks, 

maakasutuse suunamisel, autode 

kooskasutuse arendamisel. 

Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad 

kütusekulu ja heitmetest tingitud 

keskkonnamõjud.  

- 

Kaugtöötamise 

edendamine  

Kaugtöökeskuste, ühiskontorite 

arendamine, paindliku tööaja ning 

kodus töötamise võimaldamine. 

Võimaldab vähendada tipp-tundide 

koormust taristule.  

Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad 

kütusekulu ja heitmetest tingitud 

keskkonnamõjud. Kui mõju olulisus sõltub 

sellest, kui suureks kujuneks kaugtöö maht, et 

heitmeid ja kütusekulu mõjutada.  

- 

Autode 

kooskasutuse ja 

lühirendi 

edendamine  

Autode kooskasutuse ja 

lühirendisüsteemide ühtsete ITK-

lahenduste, ühistranspordi ja autode 

lühirendi koostoime ning lühirendi 

kättesaadavuse (parkimiskohtade 

analüüs) arendamine. Nende 

süsteemidega on võimalik vähendada 

linnaelanike isikliku auto või mitme 

Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad 

kütusekulu ja heitmetest tingitud 

keskkonnamõjud.  

- 
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Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

auto omamist peres, täiendada 

ühistranspordisüsteemi hõreda 

asustuse kohtades ning kasutada 

olemasolevaid sõidukeid tõhusamalt. 

Sünergia koos liikuvuskavade, 

parkimispoliitika ja 

teekasutustasudega.  

Meede 2.4  Tõhus sõidukipark 

Energiasäästlike 

autode soodustused  

Toetuste ja soodustuste süsteem 

energiasäästlike sõidukite 

soetamiseks. Toetuste kulusid 

kaetakse sõiduautodega seotud 

maksutuludest. Toetused on 

laiendatavad ka elektri abimootoriga 

kaubajalgratastele, mis vähendavad 

lastega perede autokasutust ning 

linnalogistika energiakulu. Aastaks 

2030 eeldab EE stsenaarium erinevate 

maksu ja toetusmeetmete peale 

kokku ca 7% üliökonoomsete autode 

läbisõidu osakaalu (ca 35 000 autot). 

Toetus suunatud vähemalt 50% 

keskmisest sõiduautost 

ökonoomsemate sõidukitele. 

Mõju puudub või on marginaalne, kuivõrd 

energiasäästlike autode (sh elektriautode arv) on 

liialt väike, et mõjutada elektriliigist (kas 

põlevkivi- või taastuvelektri tootmisest) tulenevat 

mõju keskkonnale.  

- 

Energiaklassi-

põhine sõiduauto 

registreerimis- ja 

aastamaks  

Autode kütusekulust sõltuva 

sõiduautode registreerimis- ja/või 

aastamaksu rakendamine. Maksu 

eesmärk ei ole auto kui sellise 

maksustamine ja riigi maksutulude 

suurendamine, vaid tarbijate valikute 

mõjutamine ning ökonoomsema 

sõidukipargi kujundamine. 

Maksustatakse eelkõige keskmisest 

Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad 

kütusekulu ja heitmetest tingitud 

keskkonnamõjud.  

- 
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Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

kütusekulukamaid sõidukeid esmasel 

registreerimisel. Asendab 

kütuseaktsiisi tõstmise vajadust ja 

toimib nn üleminekumaksuna kuni 

nutikate teekasutustasude süsteemi 

rakendamiseni. Sõltuvalt 

maksumäärast võib osaliselt asendada 

ka tööjõuga seotud makse.  

Raudtee 

elektrifitseerimine  

Raudtee elektrifitseerimine Tartu ja 

Narva suunal kaubarongide võimsusi  

arvestades.  

Mõju sõltub elektriliigist.   Meetmete rakendajal tuleb 

igakordselt kaaluda 

tegevuse võimalikku 

negatiivset mõju Natura 

2000 võrgustiku alal ja 

vajadusel algatada vastav 

keskkonnamõju hindamise 

menetlus ning viia läbi 

Natura hindamine. 

Raudtee 

infrastruktuuri 

arendamine, Rail 

Baltic ehitus 

Raudtee infrastruktuuri arendamine 

160 km/h kiirustele, reisirongiliikluse 

läbilaskvuse suurendamine, Rail 

Balticu ehitamine.  

Raudtee infrastruktuuri arendamine on üldiselt 

positiivse mõjuga kuna vähenevad 

õhuemissioonid. Vastavalt enamlevinud 

kasvhoonegaaside emissioonide 

arvutusmetoodikatele (enamasti antud 

süsinikdioksiidi ekvivalendi alusel) on 

raudteetranspordi emissioonid keskmiselt kuni 10 

korda väiksemad võrreldes sama koguse 

kaupade või reisijate transpordiga sõiduautoga 

sõltudes sõidu pikkusest, transpordivahendi 

täituvusest ja ka transpordi väliskuludest20.  

 

Rail Balticu arendamine on jõudnud faasi, kus 

KSH programm on heaks kiidetud (07.07.2014). 

Projekti mõju hindamine Natura väärtustele 

Võimalikku negatiivset mõju 

saab ennetada ja 

leevendada projekteerimise 

ja lubade menetluse  käigus 

(KMH), vajadusel viia läbi 

Natura hindamine 

konkreetsete projektide 

raames. 

 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 

2000 ala kaitstavaid 

loodusväärtusi kahjustada. 

Võimaliku negatiivse mõju 

ilmnemise tõenäosust on 

                                       
20 den Boer, et al 2011. Potential of modals shift to rail transport. Study on the projected effects on GHG emissions and transport volumes. Report. CE-Delft. 
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Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

toimub KSH raames. RB vahearuandes (seisuga 

11.06.2014) on jõutud erinevate alternatiivide 

hindamisel hetkel järgmisele järeldusele:  

Antud hinnangute baasil ei esine teadaolevat 

otsest, olulist ning mitteleevendatavat mõju, mis 

üheselt mõnd käsitletud Natura ala oluliselt 

negatiivselt mõjutaks ning seega teatud 

trassialternatiivi välistaks (välja arvatud trass 4E 

Pärnu loodusalal, lisas I-4 on toodud Pärnu 

loodusala (EE0040347) Natura-hindamine). Siiski 

esineb mitmeid trassilõike, kus esineb oluline oht 

negatiivse kaudse mõju esinemiseks (mitmed 

märgalade lähedased trassilõigud), nendes 

lõikudes negatiivse mõju leevendamise 

võimalikkus sõltub juba täpsematest tehnilistest 

lahendustest. Seega järgmistes etappides, kui on 

selgunud nii trassikoridori lõplik paiknemine kui 

muud tehnilised detailid (sh leevendavate 

meetmete rakendatavus), hinnatakse detailselt 

mõju siinkäsitletud Natura aladele ja nende 

kaitseväärtustele, milliste puhul negatiivse mõju 

esinemist ei saa praeguses täpsusastmes 

välistada21.   

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise, asjakohase 

ettevalmistamise ning 

vajadusel ette nähtud 

leevendusmeetmete 

rakendamisega. 

Kütusesäästlik 

ühistranspordi-

veerem 

Toetused hübriidbusside, 

hübriidtrollide, elektribusside jt 

energiasäästlike 

ühistranspordisõidukite soetamiseks 

suuremate linnade 

ühistranspordiliinidele.  

Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad 

kütusekulu ja heitmetest tingitud 

keskkonnamõjud.  

- 

Kütusesäästlikud 

raskeveokid  

Hangetes kütusesäästlike raskveokite 

eelistamine.  

Mõju puudub. Mõju oleks positiivne, kui 

raskeveokid liiguksid vaid kõvakattega teedel 

- 

                                       
21 RB KSH vahearuanne, seisuga 11.06.2014; koostanud Hendrikson & Ko 
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Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

 mitte pinnasteedel. Pinnasteedel (nt 

metsaväljaveol) raskeveokiga liikudes võivad 

tekkivad pinnase kahjustused mõjutada liikide ja 

elupaikade seisundit.  

Kütusesäästlikud 

vedurid  

Hangetes kütusesäästlike 

mitmemootoriliste vedurite 

eelistamine.  

Mõju puudub või on see marginaalne.  - 

Säästva sõidustiili 

rakendamine  

Säästva sõidustiili täiendkoolituste 

toetamine, hangetes säästva 

sõidustiili koolitusnõuete arvestamine, 

ITK lahenduste toetamine säästva 

sõidustiili jälgimiseks, teadlikkuse 

tõstmine.  

Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad 

kütusekulu ja heitmetest tingitud 

keskkonnamõjud.  

- 

Tabel 4. Hoonete energiatõhususe stsenaariumi kavandatavate meetmete ja tegevustega kaasnev eeldatav 

mõju Natura 2000 võrgustiku aladele  

Tegevus22 Tegevuse lühikirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

Meede 2.5  Olemasoleva hoonefondi energiatõhususe suurendamine 

Korterelamute 

rekonstrueerimise 

toetamine  

Korterelamute rekonstrueerimine 

(enne 1993ndat aastat ehitatud 

korterelamute tervikliku 

rekonstrueerimise toetamine, 

projekteerimise ja omanikujärelevalve 

teenuse toetamine) 

Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad 

energiakulu ja emissioonid.  

- 

Väikeelamute 

rekonstrueerimise 

toetamine  

Väikeelamute rekonstrueerimine ja 

lokaalsete taastuvenergia seadmete 

paigaldamine (väikeelamute väliste 

Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad 

energiakulu ja emissioonid.  

 

- 

                                       
22 Hoonefondi ENMAK stsenaariumid; 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/8/8b/ENMAK_2030._Elamumajanduse_valdkonna_stsenaariumite_aruanne.pdf   

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/8/8b/ENMAK_2030._Elamumajanduse_valdkonna_stsenaariumite_aruanne.pdf
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 piirdekonstruktsioonide soojustamise, 

avatäidete vahetamise ja  

küttesüsteemide muutmise või 

asendamise ning olemasoleva 

ventilatsioonisüsteemi renoveerimise 

või rajatava soojustagastusega 

sundventilatsiooni paigaldamise 

toetamine, lokaalsete taastuvenergia 

mikrolahenduste paigaldamise riiklik 

toetamine)  

Mitte-elamute 

rekonstrueerimine  

Mitte-elamute rekonstrueerimine 

(turumajanduslik tegevus, ei toetata 

riiklikult) 

Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad 

energiakulu ja emissioonid.  

- 

Koolimajade ja 

lasteaedade 

rekonstrueerimine  

Koolimajade ja lasteaedade 

rekonstrueerimine (rekonstrueerimise 

riiklik toetamine)  

Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad 

energiakulu ja emissioonid.  

- 

Kasutusest välja 

langenud 

korterelamute 

lammutamise 

toetamine  

Mahajäetud ja kasutusest välja 

langenud korterelamute lammutamine 

(omavalitsus, mille territooriumil on 

elamud arvukate tühjade korteritega, 

teeb antud piirkonna elamutele auditi, 

hinnates nende seisundit ning 

prognoositavat elanike arvu. 

Võimalusel renoveeritakse mõni 

paremas tehnilises seisundis olev 

korterelamu omavalitsuse, riikliku 

toetuse ning elanike 

baasfinantseerimisel ning elanikele 

pakutakse võimalust koonduda elama 

renoveeritud majja. Kasutusest välja 

langenud ja elanike elule ja tervisele 

ohtlikuks muutunud ning 

elukeskkonda visuaalselt reostavad 

hooned lammutatakse riigi toetuse 

abil.) 

Mõju puudub.  

 

- 

Meede 2.6 Uute hoonetega seotus eeldatava energiatõhususe suurendamine 

Liginullenergia- Energiatõhususe miinimumnõuete Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad - 
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hoonete nõuete 

kiirendatud 

rakendamine 

varasem rakendamine, 

miinimumnõuete energiatõhususarvu 

maks. ülempiiri vähendamine.  

energiatarve ja emisioonid. 

Liginullenergia-

hoone ehitamise 

toetamine 

Nõuetele vastavate hoonete ehitamise 

riiklik toetamine 

Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad 

energiatarve ja emissioonid 

- 

Liginullenergia- 

hoonete 

tüüpprojektide 

tellimine  

Vastava projekteerimishanke 

tulemusena koostatakse ca 5 erineva 

suurusega väikeelamu ja korterelamu 

liginullenergiahoone nõuetele vastavat 

tüüpprojekti, mida tarbijad saavad 

oma krundiga siduda uuselamu 

ehitamisel. 

Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad 

energiatarve ja emissioonid.  

- 

Energiaühistute 

loomise toetamine 

Energiaühistu loomise propageerimine 

ja toetamine. Riiklikult toetatakse 

vastava seadusandluse 

väljatöötamisega ja ühistulise 

tegevuse soodustamise ja 

propageerimisega energiaühistute 

loomist ja võimalusel ka 

taastuvenergia toomisseadmete 

paigaldamist.  

Mõju ebaselge, kuna sõltub tegevuste elluviimise 

asukohast, mahust ja iseloomust. Mõju võib olla 

negatiivne, kui kodulähedane tuugen või 

päikesepaneelid rajatakse Natura-alale. Mõju 

võib olla positiivne, kui õhuliini vedamise 

negatiivne mõju kaalub üles päikesepaneeli või 

tuulegeneraatori oma. Mõju sõltub toetuse sisust.  

Meetmete rakendajal tuleb 

igakordselt kaaluda 

tegevuse võimalikku 

negatiivset mõju Natura 

2000 võrgustiku alal ja 

vajadusel algatada vastav 

keskkonnamõju hindamise 

menetlus ning viia läbi 

Natura hindamine. 

 

Kavandatav tegevus 

elluviimine ei tohi Natura 

2000 ala kaitstavaid 

loodusväärtusi kahjustada. 

Võimaliku negatiivse mõju 

ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise asjakohase 

ettevalmistamise ning 

vajadusel ette nähtud 

leevendusmeetmete 

rakendamisega. 
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Energiatõhusate 

hoonete 

ehitamiseks 

vajaliku 

oskusteabe 

loomine ja 

teadlikkuse 

tõstmine 

Madalenergia- ja liginullenergiahoone 

nõuetele vastava hoone ehitamisel on 

väga oluline kõigi osapoolte 

(projekteerija, ehitaja, 

omanikujärelevalve teostaja) 

valdkondlik pädevus ja uue tehnilise 

taseme tagavate lahenduste 

olemasolu. Selleks toetatakse 

vastavate tehniliste lahenduste ja 

ehitusplatsil rakendatava 

ehitustehnoloogia väljatöötamist, 

juhendmaterjalide koostamist, 

koolituste ja õpitubade korraldamist. 

Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad 

energiatarve ja emissioonid. 

- 

Ehitusjärelevalve 

tugevdamine 

Ilma piisava kvaliteedikontrollita ning 

järelvalveta ei ole alati saavutatav 

meetme eesmärgiks seatud 

energiasääst ja sisekliima tagamine, 

mistõttu tuleb kvaliteedi 

saavutamiseks tugevdada 

ehitusjärelevalvet. 

Tegevusel puudub selge kokkupuude Natura 

aladega. 

- 

Efektiivsemaid 

transpordi- ja 

taristulahendusi 

eelistavate 

muudatuste viimine 

planeerimisseaduss

e ja selle 

rakendusaktidesse 

Energiaressursside kasutamise 

optimeerimiseks uuselamupiirkondade  

planeerimisel eelistatakse 

olemasolevate elamupiirkondade 

tihendamist, ühistranspordi 

kasutamise võimaluse tagamist ja 

rööbastranspordi lähedust 

Mõju puudub. Natura alasid olemaolevates 

linnakeskkonna piirkondades valdavalt ei leidu. 

Meetmete rakendajal tuleb 

igakordselt kaaluda 

tegevuse võimalikku 

negatiivset mõju Natura 

2000 võrgustiku alal ja 

vajadusel algatada vastav 

keskkonnamõju hindamise 

menetlus ning viia läbi 

Natura hindamine. 

 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 

2000 ala kaitstavaid 

loodusväärtusi kahjustada. 

Võimaliku negatiivse mõju 

ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 
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vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise, asjakohase 

ettevalmistamise ning 

vajadusel ette nähtud 

leevendusmeetmete 

rakendamisega. 

Infrastruktuuri 

rajamise tasu 

rakendamine 

detailplaneeringuga 

maa 

väärtustamiseks ja 

ehituse  

suunamiseks 

Maakasutuse tõhustamiseks võetakse 

uusarenduste puhul kasutusele 

detailplaneeringu  

infrastruktuuride tasu, mis võimaldab 

suunata ehitamist odavama 

taristustasuga piirkondadesse. 

Infrastruktuuri rajamise tasu on 

põhjendatud taristu rajamise 

kuludega ning maa väärtustamisega 

detailplaneeringuga ja see laekub 

kohalikele omavalitsustele. 

Mõju puudub. - 

Maakasutuse 

planeeringuprotses

sis energiakasutuse 

ja CO2 mõju 

hindamine  

Planeeritava piirkonna ehitamisega, 

hoonetes tarbitava energia ja 

pendelrändega seotud kütuse 

kasutamisega seotud energiakasutuse 

ja tekkiva CO2 hindamine KSH käigus.  

Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad 

hoonete ja transpordi energiatarve ja 

emissioonid. 

- 

Meede 2.8  Avaliku sektori eeskuju  

Avaliku sektori 

hoonete 

energiasäästlikuks 

rekonstrueerimine  

Keskvalitsuse omandis ja kasutusel  

olevate pindade osas 3% aastas 

rekonstrueeritakse energiatõhususe 

miinimumnõuetele vastavaks. 

Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad 

energiakulu ja emissioonid.  

 

- 

Rohemärgiste ja 

roheliste 

riigihangete 

soodustamine 

Töötatakse välja või kohandatakse 

Eesti oludesse sobiv ning erasektori 

vajadusi rahuldav 

sertifitseerimissüsteem ja riiklikult 

propageeritakse erasektori  

poolt sertifikaatide taotlemist 

projekteerimise ja ehitamise käigus. 

Mõju kaudselt positiivne, kuivõrd eesmärgiks on 

negatiivse keskkonnamõju vähendamine. 

Positiivne mõju olukorras, kus keskkonnamõju 

kvaliteedikriteeriumiks seatakse näiteks mõju 

vältimine Natura 2000 võrgustiku ala(de)le. 

- 

Avaliku sektori Avaliku sektori poolt edendatav  Mõju kaudselt positiivne, kuna vähenevad - 
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liginullenergia-

hoonete ehitamise 

pilootprojektide 

teostamine 

liginullenergiahoonete pilootprojektide 

teostamine, et propageerida ja 

motiveerida erasektorit  

ehitama madala energiatarbega 

hooneid 

energiatarve ja heitmed.  

 

Energiasäästliku 

üürielamufondi 

suurendamine 

Üürieluasemete rajamine 

majanduslikult ja sotsiaalselt 

vähekindlustatud gruppidele, näiteks 

tööturule sisenevad noored 

spetsialistid ja noored lastega pered; 

eluasemete ehitamiseks, 

majandamiseks ja haldamiseks on 

vajalik vastava sihtasutuse  

või riikliku aktsiaseltsi loomine, mis 

arendaks PPP-projektidena avaliku 

sektori omanduses oleva  

üürielamufondi suurendamist 

pensionifondide raha paigutamisel.  

Mõju on kaudselt positiivne, kuivõrd kulub vähem 

energiat ja seega tekib vähem emissioone.  

 

- 

Korterelamu-

piirkondade 

terviklik ruumiline 

korrastamine 

Koostöös piirkonna ühistutega,  

arhitektidega ja linnaplaneerijatega 

koostatakse KOV eestvedamisel igale 

kvartalile või mikrorajoonile,  

mis moodustavad loogilise terviku, 

ühtne ruumilise planeerimise kava, 

mis hõlmab nii piirkonna rohealasid 

kui ka hoonete renoveerimise 

põhimõtteid. 

Mõju puudub, sest olemasolevatel Natura-aladel 

elamukvartleid ei paikne.  

 

- 

Miljööaladel 

ehitus- ja 

kultuuripärandi 

säilitamise 

toetamine 

Miljööväärtuslikel hoonestusaladel 

paiknevate korterelamute ja 

arhitektuurimälestisena registreeritud 

korterelamute renoveerimisel elamule 

KOV poolt väljastatud 

projekteerimistingimuste kohaste 

kultuuriväärtuse säilitamiseks 

tehtavate tööde teostamise toetamine 

ja koolituste korraldamine säästva 

renoveerimise  

Mõju ebaselge. Arvestades, et miljööalad (nt 

Peeter Suure Merekindluse varjendid Vääna-Posti 

loodusalal)  on mitmete Natura nahkhiireliikide 

suviseks elupaigaks, võib nende elutingimusi 

arvesse võttes mõju olla positiivne, vastasel 

juhul aga negatiivne. Mõju sõltub konkreetsel 

Natura alal teostavates töödest ja seal 

mõjutatavatest kaitse-eesmärkidest. 

Meetmete rakendajal tuleb 

igakordselt kaaluda 

tegevuse võimalikku 

negatiivset mõju Natura 

2000 võrgustiku alal ja 

vajadusel algatada vastav 

keskkonnamõju hindamise 

menetlus ning viia läbi 

Natura hindamine. 
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propageerimiseks ja miljööaladele või 

mälestistele sobivate ehitustehniliste 

lahenduste tutvustamiseks. 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 

2000 ala kaitstavaid 

loodusväärtusi kahjustada. 

Võimaliku negatiivse mõju 

ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise, asjakohase 

ettevalmistamise ning 

vajadusel ette nähtud 

leevendusmeetmete 

rakendamisega. 

Õigusliku 

keskkonna 

parandamine 

Meetme elluviimise raames tagatakse 

õigusaktide järjepidev kaasajastamine 

ministeeriumite administratiivse 

võimekuse ja ekspertide kaasamiseks 

täiendavate vahendite planeerimisel 

riigieelarve strateegiasse, erinevate 

meetmete rakendamiseks vajalike  

uuringute ja analüüside tegemise 

rahastamine ning meetmete seire 

tulemusena pidev nõuete  eesmärgile 

vastavuse kontrollimine ja vajadusel 

muutmine. 

Õigusliku keskkonna parandamisel ja 

uuringute/analüüside tegemisel mõju puudub 

Natura aladele  (võimalik kaudne positiivne 

mõju). 

 

- 

Hoonete 

energiatõhususe 

parendamiseks 

teadlikkuse ja 

valdkondliku 

pädevuse tõstmine 

Hoonete energiatõhususe eesmärgi 

täitmiseks vajalik valdkonnas 

tegutsevate erialaspetsialistide 

pädevuse tõstmine ja ehitusvaldkonna 

õppekavade uuendamine; elamufondi 

energiasäästlikuks majandamiseks  

ja teavitus- ja koolitusalase tegevuse 

tõhustamine erinevate sihtrühmade 

(ühistujuhid, haldajad/hooldajad, 

audiitorid, projekteerijad, ehitajad) 

teadlikkuse tõstmisel; riiklik 

Mõju puudub. - 
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kompetentsikeskuste tegutsemise ja 

vajadusel pädevate ekspertidega 

täiendav mehitamise toetamine. 

Tabel 5. Soojusvarustuse stsenaariumi kavandatavate meetmete ja tegevustega kaasnev eeldatav mõju Natura 

2000 võrgustiku aladele 

Tegevus23 Tegevuse lühikirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

Meede 1.5 Soojuse tõhus tootmine 

Katelde 

vahetamine 

 

Katelde vahetus (katelde vahetus või 

renoveerimine kasutuskütust 

muutmata). Katelde nimivõimsuse 

vastavusse viimine väheneva 

tarbimisega. Vananenud ja 

ebaefektiivsete katelde asendamine 

suurema kasuteguriga katelde vastu 

kütust vahetamata. 

Mõju kaudselt positiivne, kuivõrd ebatõhusad 

katlad vahetatakse tõhusamate vastu, 

õhuemissioon väheneb ning seetõttu väheneb 

negatiivne mõju  Natura-aladele (nt rabad) . 

- 

Katlamajades 

üleminek muudele 

(taastuvatele) 

kütustele  

 

Katelde üleviimine muudele kütustele 

(nt puit, põhk, turvas jne). 

Põlevkiviõli, kerget kütteõli, kivisütt ja 

maagaasi kasutavate katelde 

asendamine kohalikke kütuseid 

kasutavate katelde vastu. Sealjuures 

katelde võimsuste vastavusse viimine 

väheneva tarbimisega. 

Üha suurenev taastuvatele kütustele üleminek 

põhjustab võrreldes tänasega kõikide 

soojusmajanduse stsenaariumide suurenevat 

mõju ökosüsteemidele. Mida enam kasutatakse 

metsa ja rohtse biomassi energeetilist ressurssi, 

seda suurem, olulisem ja ulatuslikum on mõju 

ökosüsteemidele. Võimalik vaid kaudne 

marginaalne mõju Natura 2000 võrgustikule.  

Otsene ja oluline mõju ei ole tõenäoline, sest 

tulenevalt Natura ala kaitserežiimist ei puuduta 

taastuvkütuse varu kogumine konkreetselt 

Natura alasid.  

 

Hetkel on Natura 2000 

võrgustiku metsaaladel 

teostatav raie piiratud ning 

tuleb kooskõlastada 

igakordselt raieloa 

taotlemisel 

Keskkonnaametiga. 

                                       
23 Soojusmajanduse ENMAK stsenaariumid; 

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/a/ab/ENMAK_2030._Soojusmajanduse_stsenaariumite_aruanne.pdf  

http://www.energiatalgud.ee/img_auth.php/a/ab/ENMAK_2030._Soojusmajanduse_stsenaariumite_aruanne.pdf
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Tegevus23 Tegevuse lühikirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

Mõju sõltub sellest, kas taastuvkütuse varu 

väljaspool Natura 2000 võrgustiku alasid on 

piisav. Metsanduse arengukava kohaselt on 

maksimaalne aastane lubatud raiemaht 12 

miljonit tihumeetrit. Arengukava koostamisel 

võeti raiemahu määramisel arvesse metsade 

olemasolevate hoiualade ja piiranguvööndite 

kaitserežiimiga alasid. Samuti nägi arengukava 

ette rangelt kaitstavate metsade pindala osakaal 

vähemalt 10%-ni ehk 220 000 ha-ni24. 

Tarbijate üleminek 

koht-ja 

lokaalküttele 

Väikese koormusega 

kaugküttevõrkude sulgemine ja 

soojuse tootmine tarbija juures 

asuvates katlamajades või 

taastuvatest ressurssidest soojuse 

tootmise seadmetes (maaküte, 

päikesepaneelid, biokütuste baasil 

elektri ja soojuse 

mikrokoostootmine). 

Soojuse tootmiseks moodustatakse 

energiaühistud hoone või hoonete 

grupi baasil. Vähenevad soojuskaod 

kaugküttetorustike vähenemise arvelt. 

Otsene mõju puudub kuna pole tõenäoline, et 

katlamaju rajataks Natura aladele; Natura aladel 

ja nende läheduses on koht- ja lokaalkütte 

tarbijaskond enamasti piisavalt väike, et oluliselt 

mõjutada õhusaastest tingitud mõjutustega 

Natura 2000 võrgustiku alasid. Mõju sõltub ka 

kütteliigist ja katlamajade asukohast. 

 

Kohtkütte ja muu lokaalkütte valdkonnad 

emiteerivad märkimisväärse koguse PM2.5, PAH 

ja HCB Eesti aastastest heitkogusest ning sellest 

tulenevalt tuleks antud heitkoguseid sektorites 

vähendada. Seda enam, et Eesti juba käesoleval 

hetkel ületab PAHi ja HCB Genfi piirülese 

õhusaaste kauglevi konventsiooni raames 

sätestatud piirkoguseid25.  

 

Kui välisõhku paisatavate saasteainete  

(lämmastikdioksiidi, peente tahkete osakeste, 

 

                                       
24 „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“ keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne; koostanud Hendrikson & Ko, Tartu 2010 
25 Elektritootmise-, põlevkiviõli tootmise-, soojusvarustuse- ja transpordi energiakasutuse stsenaariumidega kaasnevate atmosfääri peenosakeste PM2,5 
ja muude õhusaasteainete leviku ning kasvuhoonegaaside tõttu õhukvaliteedi muutuste prognoosimine ajavahemikule 2012-2050, koostanud Eesti 

Keskkonnauuringute Keskus, Tallinn 2014 
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Tegevus23 Tegevuse lühikirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

süsinikmonooksiidi ja süsivesinike) tasemed 

jäävad alla kehtestatud inimeste terviseriski 

seatud piirväärtusi, siis ei ole õhusaaste olulist 

mõju oodata ka loodusala kaitse-eesmärkideks 

olevale liikidele ja elupaigatüüpidele. 

Samasuguseid aastakeskmised näitajaid 

rakendatakse ka üldjuhul taimestiku kaitseks. 

Seadusandluse 

kohandamine 

soojuse tõhusaks 

tootmiseks 

Kaugkütteseaduse muutmine, 

energiaühistute tekkeks 

seadusandliku aluse loomine. 

Tegevusel puudub selge kokkupuude Natura 

aladega. 

- 

Meede 2.7 Soojuse tõhus ülekanne 

Soojustorustiku 

vahetus  

 

Tänaste suurte kadudega 

eelisoleerimata ja üledimensioneeritud 

soojustorustiku vahetamine 

soojustarbimisele vastavate 

mõõtmetega eelisoleeritud torude 

vastu. Vähenevad soojuskaod ja 

pikeneb kasutusaeg ning vähenevad 

hoolduskulud. Hoonete soojussõlmede 

ja hoonete soojustorustike vahetused 

tegeliku tarbimisega vastavusse 

viimiseks (soojussõlme vahetus 

teostatakse koos soojusvõrgu 

torustiku vahetusega, hoonesisesed 

soojustorud vahetatakse hoonete 

renoveerimise käigus).  

Mõju kaudselt positiivne, kuna väheneb 

soojakadu, kulub vähem energiat ja tekib vähem 

emissioone, mis võivad negatiivselt mõjutada mh 

Natura alasid.  

- 

Seadusandluse 

muutmine 

soojusetõhusaks 

ülekandeks 

Kaugkütteseaduse muutmine, 

energiaühistute tegevust reguleeriva 

seadusandluse loomine. 

Tegevusel puudub selge kokkupuude Natura 

aladega. 

- 
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Tabel 6. ENMAK 2030+ koostamise protsessi käigus lisandunud  täiendavate meetmetega kaasnev eeldatav 
mõju Natura 2000 võrgustiku aladele 

Meede26 Meetme lühikirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

1.3 

Gaasivarustuse 

tagamine 

Turupõhiselt pole lahendatud 

sõltuvust ühest tarnijast, riigi poolt 

keskendutakse gaasi 

varustusekindluse turutõrgete 

ületamisele, et tagada gaasi 

kasutamise võimalused tingimustes, 

kus see on majanduslikult kõige 

soodsam. 

Mõju ebaselge. Praeguseks on potentsiaalsete 

biogaasijaamade asukohad 

maagaasimagistraalide suhtes ja maagaasi 

magistraaltorustike kaardile (allikas: AS 

Gaasivõrgud) kantud. Lisas 4 on näidatud Eesti 

perspektiivse maagaasiühenduse lahendus koos 

Natura 2000 võrgustiku aladega. Maagaasitrassi 

rajamise mõju ei ole tõenäoliselt oluline ning 

põhjustab häiringud loodusala elupaigatüüpidele 

ja kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele väga 

minimaalselt ja lühiajaliselt ning elupaigatüüpide 

vähenemine ei ole tõenäoline. Tegemist ei ole 

pöördumatute mõjudega. Trass on suuresti 

valitud väljapoole kaitserežiimiga alasid. 

 

Hetkel on LNG terminalide asukoha valiku ja 

tegevusega kaasnevad keskkonnamõju 

hindamisel. 

Tulenevalt Natura 2000 

võrgustiku olemusest ei ole 

soovituslik gaasivarustuse 

tagamise taristu 

kavandamine  Natura 2000 

aladele.  

 

Tegevuste rakendajatel 

tuleb igakordselt kaaluda 

Natura alade mõjutsooni 

rajatavate taristu rajamise 

võimalikku negatiivset mõju 

võrgustiku aladele ja 

vajadusel algatada vastav 

keskkonnamõju hindamise 

menetlus ning viia läbi 

Natura hindamine. 

 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 

2000 aladel kaitstavaid 

loodusväärtusi kahjustada. 

Võimaliku negatiivse mõju 

ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise asjakohase 

ettevalmistamise ning 

                                       
26  
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Meede26 Meetme lühikirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

vajadusel ette nähtud 

leevendusmeetmete 

rakendamisega. 

1.4 Kütusevarude 

säilitamine 

Tagatakse minimaalselt nõutavate 

vedelkütusevarude olemasolu 

Mõju ebaselge. Mõju sõltub sellest, kuhu vastav 

taristu kavandatakse. 

Tulenevalt Natura 2000 

võrgustiku eesmärkidest ei 

ole soovituslik taristu 

kavandamine  Natura 2000 

aladele. Mõju täpsemalt 

hinnatav konkreetse taristu 

rajamise keskkonnamõju 

hindamise protsessis, sh 

hinnata võimalikku 

negatiivset mõju Natura 

võrgustiku aladele. 

 

Kavandatava tegevuse 

elluviimine ei tohi Natura 

2000 ala kaitstavaid 

loodusväärtusi kahjustada. 

Võimaliku negatiivse mõju 

ilmnemise tõenäosust on 

võimalik ära hoida ning 

vähendada projektide 

keskkonna aspektide 

arvestamise, asjakohase 

ettevalmistamise ning 

vajadusel ette nähtud 

leevendusmeetmete 

rakendamisega. 

1.6 

Energeetikaalane 

väliskoostöö ja 

haldusvõimekus 

Tagada avaliku sektori (sh kohalikud 

omavalitsused) energeetikaalane 

pädevus ja suutlikkus. 

Rahvusvahelistes ülevaadetes 

kastutava informatsiooni 

Mõju kaudselt positiivne. Rahvusvaheliste 

energiaalaste organisatsioonide töö on suunatud 

mh riikide ühendamisele energiajulgeoleku, 

energiaefektiivsuse, keskkonnamõju 

vähendamise tagamisel. 

- 
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Meede26 Meetme lühikirjeldus Natura eelhinnang 

Soovitused/ 

leevendavate meetmete 

rakendamine 

adekvaatsuse tagamine. Põlevkivi kui 

energiaallika tuntuse suurendamine. 

Eesti ettevõtetele koostöövõimaluste 

loomine. 

Riigiasutuste, maakondade, kohaliku 

omavalitsuste võimekuse ja pädevuse tõstmisel 

ning riigi energiajuhtimissüsteemi korrastamisel 

on oluline roll ressursi- ja energiatõhususe 

saavutamisel, mis aitaks kaudselt kaasa 

loodushoiule. 

2.9 Energiasääst 

muudes sektorites 

(tootmises, 

tänava-

valgustuses) 

Meetme elluviimisel keskendutakse 

tegevuste toetamisele, mis 

turupõhiselt ei realiseeru (nt 

tänavavalgustuse põhjaliku 

ümberehitamise meetmed, pika 

tasuvusajaga tööstuse 

energiasäästumeetmed). Arendatakse 

energiasäästumeetmete 

rakendamiseks soodsat keskkonda, nt 

teadlikkuse tõstmise ja spetsialistide 

kompetentsi parendamise läbi. 

Mõju kaudselt positiivne. Energiaefektiivsuse 

tõstmine vähendab ressursikasutust, heitmete ja 

jäätmete teket. 

- 
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 Natura eelhindamise tulemused ja järeldus  
 

ENMAK mõju Natura 2000 võrgustikule on hinnatud meetmete ja tegevuste 
lõikes Tabelites 1-5 ning hinnangut on illustreeritud järgmiste värvikoodiga: 
 

Roheline 
Otsene positiivne mõju, aitab kaasa kaitse-eesmärkide 

saavutamisele 

Punane Pigem ei aita kaasa kaitse-eesmärkide saavutamisele 

Hall Mõju on ebaselge 

Oranž 
Mõju puudub või on marginaalne (või puudub selge 

kokkupuude Natura aladega) 

 

ENMAK meetmete ja tegevuste eeldatav koondmõju Natura 2000 võrgustiku 

aladele on võetud kokku Tabelites 7-8. 
 

Tabel 7. ENMAK 2030 kavandatavatele meetmete ja tegevustega kaasnev 
eeldatav mõju Natura 2000 võrgustiku aladele koondtabel 

Eesmärk 

(meetmetes 

tegevuste arv) 

Mõju puudub Negatiivne 

mõju 

Positiivne 

mõju 

Mõju 

ebaselge 

Elektrivarustus (12) 5 0 3 7 

Kohalike kütuste 

tootmine (12) 
7 0 2 3 

Transpordi 

energiakasutus (19) 
9 0 7 3 

Hoonete 

energiatõhusus (22) 
7 0 13 2 

Soojusvarustus (6) 4 0 2 0 

Lisandunud meetmed 

(vt Tabel 6) (4) 
0 0 2 2 

78 tegevust 

(100%) 
32 (41%) 0 29 (37%) 17 (22%) 

 
Tabel 8. ENMAK 2030 kavandatavatele meetmete ja tegevustega kaasnev 

eeldatav mõju Natura 2000 võrgustiku aladele koondtabel koos leevendatavate 
meetmete rakendamisega 

Eesmärk 

(meetmetes 

tegevuste arv) 

Mõju puudub 
Negatiivne 

mõju 

Positiivne 

mõju 

Mõju 

ebaselge 

Elektrivarustus (15) 12 0 3 0 

Kohalike kütuste 

tootmine (12) 
10 0 2 0 

Transpordi 

energiakasutus (19) 
12 0 7 0 

Hoonete 

energiatõhusus (22) 
9 0 13 0 

Soojusvarustus (6) 4 0 2 0 

Lisandunud meetmed 

(vt Tabel 6) (4) 
2 0 2 0 

78 tegevust 

(100%) 
49 (63%) 0 29 (37%) 0 

 

SEI Tallinn poolt 2014. a koostatud  „Energiamajanduse arengukavaga 2030+ 
kaasneva mõju Natura hindamise“ eelhindamise aruande koostamisel oli vaatluse 

all 76 meedet ning nende analüüsimisel jõuti järeldusele, et hindajate arvates 
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puudub mõju 14 (18%) meetme puhul, samas jäi hindajatele ebaselgeks 29 
(38%) meetme mõju. 30-ne meetme (40%) rakendamisel võib olla positiivne 

mõju Natura 2000 võrgustiku aladele ning negatiivne mõju võib avalduda 3 (4%) 
meetme puhul. 
 

ENMAK 2030 meetmetes 78  tegevuse analüüsimisel ning käesoleva töö 
koostajate hinnangul puudub mõju või on see marginaalne 32 (41%) tegevuse 

puhul, positiivne mõju avaldub 29 (37%) tegevuse osas ning strateegilise 
dokumendi üldistustaset arvesse võttes jääb 17  (22%) tegevuse eeldatav mõju 
praeguses dokumendi täpsusastmes ebaselgeks (vt Tabel 7).   

 
Käesoleva hindamise aluseks olev strateegiline dokument on üldise iseloomuga, 

mis ei võimalda metoodika kohast Natura asjakohast hindamist teostada 
meetmete osas, mille mõju jäi ebaselgeks. Arengukavaga ette nähtud meetmete 

ja seal kavandatavate tegevuste suunad täpsustatakse tulevikus läbi madalama 
taseme teema- ja/või detailplaneeringute ning projektidega. Nendes etappides 
on eeldatavalt teada täpsemad ehitusmahud ning tehnoloogiad, millest tulenevalt 

on võimalik täpsem mõjude prognoosimine ja Natura-hindamine. Rakendades 
läbi järgnevate etappide leevendavaid meetmeid kavandatavate tegevuste osas 

ning pidades kinni Loodusdirektiivis ja KeHJSes toodud põhimõtetest, võib 
eeldada, et mõju puudub või on marginaalne 49 (63%) tegevuse puhul ning 
kaasneb positiivne mõju 29 (37%) tegevuse rakendamisega. 

 
Kahe kavandatava tegevuse osas - tegevus 1.2.3 Uute 330 kV (Sindi-Riia ja 

Sindi-Harku) liinide rajamine, Tabelis 1 ning  tegevus on 3.2.4 Raudtee 
infrastruktuuri arendamine, Rail Baltic ehitus, Tabel 3  – viiakse läbi juba 
keskkonnamõju strateegilise hindamise, sh Natura hindamise, menetlus:  

 Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringut täpsustava 
teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi 

asukoha määramine" KSH aruanne on eelnõu faasis27. Natura hindamise 
tulemusena on hetkel jõutud järeldusele, et mõningate väljapakutud liini 
asukohavariantide rajamisega põhjustatakse negatiivset mõju Natura 2000 

võrgustiku aladele - (nt Vääna-Posti loodusala läbiva variandi puhul) ning 
seega tuleb tegevuse elluviimisel rakendada asukohalahendusi, mille 

korral negatiivne mõju Natura aladele on pikaajaliselt välistatud.  
 Rail Balticu arendamine on jõudnud faasi, kus KSH programm on heaks 

kiidetud (07.07.2014). Projekti mõju hindamine Natura väärtustele toimub 

KSH raames. RB vahearuandes (seisuga 11.06.2014) on jõutud erinevate 
alternatiivide hindamisel hetkel järgmisele järeldusele:  

Antud hinnangute baasil ei esine teadaolevat otsest, olulist ning 
mitteleevendatavat mõju, mis üheselt mõnd käsitletud Natura ala oluliselt 
negatiivselt mõjutaks ning seega teatud trassialternatiivi välistaks (välja 

arvatud trass 4E Pärnu loodusalal, lisas I-4 on toodud Pärnu loodusala 
(EE0040347) Natura-hindamine). Siiski esineb mitmeid trassilõike, kus 

esineb oluline oht negatiivse kaudse mõju esinemiseks (mitmed märgalade 
lähedased trassilõigud), nendes lõikudes negatiivse mõju leevendamise 
võimalikkus sõltub juba täpsematest tehnilistest lahendustest. Seega 

järgmistes etappides, kui on selgunud nii trassikoridori lõplik paiknemine 

                                       
27 Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 
330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" keskkonnamõju strateegilise hindamine. 
Aruande eelnõu. Maves AS, Tallinn aprill 2014 
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kui muud tehnilised detailid (sh leevendavate meetmete rakendatavus), 
hinnatakse detailselt mõju siinkäsitletud Natura aladele ja nende 

kaitseväärtustele, milliste puhul negatiivse mõju esinemist ei saa 
praeguses täpsusastmes välistada28.  

 

Kavandatav tegevused või strateegilise planeerimisdokumendi elluviimine ei tohi 
Natura 2000 ala loodusväärtusi kahjustada. Võimaliku negatiivse mõju ilmnemise 

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

 
ENMAK meetmete rakendajal tuleb igakordselt kaaluda tegevuse 

võimalikku negatiivset mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja vajadusel 
algatada vastav keskkonnamõju hindamise menetlus ning viia läbi 

Natura hindamine. 
 

  

                                       
28 RB KSH vahearuanne, seisuga 11.06.2014; koostanud Hendrikson & Ko 
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Lisad 

 
 Lisa 1. Põllumajandusettevõtete paiknemine koos Natura 2000 võrgustiku 

aladega 
 Lisa 2. Kompleksloa kohustusega ettevõtete paiknemine koos Natura 2000 

võrgustiku aladega 

 Lisa 3. Perspektiivsete tuulikuparkide paiknemine Natura 2000 võrgustiku 
aladega 

 Lisa 4. Eesti perspektiivse maagaasiühenduse lahendus koos Natura 2000 
võrgustiku aladega 

 Lisa 5. Põlevkivimaardlate ja -mäeeraldiste paiknemine koos Natura 2000 

võrgustiku aladega 
 Lisa 6. Natura 2000 võrgustiku alade kattuvus suuremate linnadega
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Lisa 1. Põllumajandusettevõtete paiknemine koos Natura 2000 võrgustiku aladega 
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Lisa 2. Kompleksloa kohustusega ettevõtete paiknemine koos Natura 2000 võrgustiku aladega 
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Lisa 3. Perspektiivsete tuulikuparkide paiknemine Natura 2000 võrgustiku aladega 
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Lisa 4. Eesti perspektiivse maagaasiühenduse lahendus koos Natura 2000 võrgustiku aladega 
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Lisa 5. Põlevkivimaardlate ja -mäeeraldiste paiknemine koos Natura 2000 võrgustiku aladega 
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Lisa 6. Natura 2000 võrgustiku alade kattuvus suuremate linnadega 
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