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1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus  
 
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) teostatakse Kadastiku 
15, Kännu ja Kadastiku tee (edaspidi ka Imavere saetööstuse) 
detailplaneeringule. Detailplaneering ja KSH algatati Imavere Vallavolikogu 
otsusega nr 33 4. augustil 2010 (lisa 1). 
 
Detailplaneeringuga hõlmatava ala suurus on ligikaudu 12,7 ha, mis hõlmab 
alljärgnevaid katastriüksusi: Kadastiku 15 (23401:003:1021), ja Kadastiku tee 1 
(23401:003:0110) ning moodustatavat Kännu katastriüksust. Joonisel 1 toodud 
asendiplaanil on kujutatud praeguste Järavere kooli ja Kadastiku 15 kinnistute 
asukohad Imavere asulas, kuhu on kavandatud põhiosa arendustest. Kadastiku 
tee 1 kinnistu paikneb punasega piiritletud alast idapoolselt, sinna on kavandatud 
saepurukonveier.  

 
Joonis 1. Järavere kooli ja Kadastiku 15 kinnitute paiknemine Imavere külas. 
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Vastavalt lähteseisukohtadele kavandatakse detailplaneeringuga järgmist: 
• Maa-ala kruntimine; 
• ehitusõiguse määramine; 
• hoonestusala piiritlemine; 
• haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine; 
• kujade määramine; 
• tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine; 
• servituutide vajaduse määramine; 
• liikluskorralduse kujundamine 
• ehituskeeluvööndi vähendamine 
• muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi 

kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal. 
 
Imavere saetööstuse detailplaneeringuga nähakse olemasoleva tootmisala 
lääneosas ette pelletite toomiskompleksi rajamine samuti katlamaja laiendamine 
tootmisala loodeosas. Samuti nähakse ette saepurukonveieri rajamine 
olemasolevast saekojast tootmisterritooriumi siseselt pelletitööstuse kompleksini. 
Kavandatava pelletitehase ja konveierlindi paiknemine on toodud joonisel 2. 
Vastavalt arendaja andmetele on pelletitehase tööga seotud toorme ja toodangu 
kogused järgmised: 
 

1. Tooraine   
250 000 puiste m3 märga saepuru 

150 000 puiste m3 märga haket 
2. Kuiv materjal kuivatist 490 000 puiste kuupmeetrit (u. 70 000t ) 
3. Lisanduv tooraine 210 000 puiste kuupmeetrit (u. 30 000t kuiva 

järeltöötluse jääke)  
4. Kuiv materjal kokku  625 000 puiste kuupmeetrit (u. 100 000t kuiva 

puistematerjali) 

5. Valmistoodang  
150 000 puiste kuupmeetrit (u. 100 000t pelletit)  

Pelletitehase tehnoloogiline protsess on järgmine: 
 
1. Märja tooraine transport ja etteanne  

Märg saepuru transporditakse lint ja/või kraapkonveieritega saeveskitest 
liikurpõhjadega tooraineladudesse, milledest sõelutakse (eraldatakse suured 
tükid) ja doseeritakse vajalik kogus toorainet kuivatusprotsessi. Osa 
toorainet (hake) transporditakse laadurtõstukiga või autoga purustussõlme, 
milles valmistatakse ette sobiv frakstsioon kuivatamise jaoks. 
Purustussõlmes ettevalmistatud tooraine doseerimiseks kasutatakse sama 
etteandesõlme, mis saepurul. 
 

2. Märja tooraine kuivatamine 
Saepuru jaotatakse ühtlase paksuselt kuivatuslindile, kus selle kihist 
imetakse läbi kuum õhk (ca.90ºC). Aeglaselt edasi liikudes saepuru kuivab ja 
kuivati lõpus suunatakse kuiv puru silodesse.   
 

3. Kuiva tooraine ladustamine 
Kuivatist tuleva kontrollitud niiskusega tooraine ladustatakse kinnistes silodes 
8-10h, et materjali niiskus stabiliseeruks. Lisaks ladustatakse otse 
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tootmisprotsessis (komponendi- ja talatehas) tekkivad kuiv tooraine 
liikurpõhjaga etteandelaos. 
 

4. Tooraine lisapurustamine 
Vaheladudest saadetakse kuivatatud tooraine purustamisveskisse, kus 
vähendatakse tooraine frakstioon 1 – 3 mm-ni ehk sobivaks pelleti 
pressimiseks. Lisapurustatud tooraine transporditakse vaheladudesse.  
 

5. Pelleti pressimine ja jahutamine 
Vahepuhvrist doseeritakse täpne kogus läbi konditsioneeri pressi. 
Konditsioneeris segatakse saepuru auruga, mille temperatuur on 65 - 75ºC, 
sest see lihtsustab pressi tööd, parandab graanuli kvaliteeti ja aitab 
märgatavalt vähendada elektrienergiat. Pressis on tooraine suure surve all, 
mille mõjul surutakse tooraine läbi matriitsi. Valmistoodang (pelletid) 
transporditakse konveieri ja elevaatorkonveieri abil jahutusse, kus graanuli 
temperatuur vähendatakse normaaltemperatuurini (15 – 25ºC). 
 

6. Valmistoodangu ladustamine ja laadimine 
Peale jahutust graanulid sõelutakse, eraldades kvaliteetsest toodangust 
ebakvaliteetse. Viimane transporditakse edasiseks töötlemiseks tagasi 
toomisprotsessi algusesse. Valmis toodang ladustatakse puistena 
laadimissilos (suurus üks ööpäev) ja transporditakse kinniste puisteautodega 
sadamasse. 
 
Protsess 3-6 on kaetud kinnise aspiratsioonisüsteemiga.  

Imavere saeveski detailplaneeringu eskiisjoonis (seisuga  
1.10.2010) on toodud Joonisel 3. 
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on hinnata võimalikke mõjusid 
keskkonnale, mis võivad kaasneda koostatava detailplaneeringu elluviimisega.  
Koostatav detailplaneering ja KSH aitab analüüsida detailplaneeringuga ette 
nähtud tootmisobjektide ja rajatiste rajamise ja töötamisega kaasnevaid mõjusid 
ning konsulteerida arendajat parima tehnoloogia valikul.   
 

 



Imavere saetööstuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm 
 

 
Töö nr: 1405/10 

   Heakskiidetud 3.12.2010    

6

 

 
 
Joonis 2. Kavandatava pelletitehase (lääneservas) ja konveierlindi (keskel) 
paiknemine. Katlamaja (joonise positsioonil 04) juurdeehitus on kavandatud 
olemasolevale hoonele loodesuunaliselt. Roheliselt viirutatud ala tähistab 
ehituskeeluvööndit. 
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Joonis 3. Detailplaneeringu eskiis seisuga 15.09.10 (Aarens Projekt). 
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2. Strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega 
eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju 

 
Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel vaadeldakse detailplaneeringu 
elluviimisega kaasnevaid mõjusid keskkonnale, et maksimaalselt tagada laiemate 
keskkonnaaspektide arvestamine detailplaneeringus ning teha ettepanek 
sobivaima lahendusvariandi valikuks. Hindamise käigus täpsustatakse võimaliku 
mõju iseloomu ja ulatust järgmiste keskkonnakomponentide lõikes: 
 

1. Looduskeskkond  
maastik; 
veestik; 
taimkate;  
loomastik; 
kaitstavad loodusobjektid (sh Natura 2000 alad). 

2. Tehiskeskkond 
tehniline infrastruktuur; 
maakasutus; 
liikluskorraldus. 

3. Sotsiaalne keskkond 
 sotsiaalne infrastruktuur; 
 visuaalne mõju; 
 ajaloo- ja kultuurimälestised; 
 inimese tervis (müra, õhusaaste); 

inimese vara. 
 
Imavere saetööstuse detailplaneeringu ja KSH programmi koostamise käigus on 
selgunud aspektid, mis vajavad eritähelepanu keskkonnamõju strateegilisel 
hindamisel: 
 

• Planeeritava maakasutuse ja toomisobjektide mõju maastikule, 
taimestikule, piirkonna iseloomule, sh visuaalne mõju ümbruskonnale. 

• Tootmisobjektidega kaasnevad mõjud pinnasele, pinna- ja põhjaveele, sh. 
Navesti jõe ehituskeeluvööndi vähendamisega seotud küsimused. 

• Tootmisobjektidega seotud mõju, sh. müra, tolm ja vibratsioon (sh 
tuuakse välja millised ja kui suures koguses saasteained võib tekkida 
seoses tehase ja katlamaja tööga, hinnatakse vastavust normatiividele), 
hinnatakse ka tegevuste koosmõju naabruses olevate ja kavandatavate 
tegevustega (sh. AS Graanul Investi arendused naaberkinnistutel). 

• Tootmisterritooriumi teenindavate sõidukite liiklusest tulenev mõju 
(õhusaaste, müra) ja liikluskoormus ümberkaudsetele elamutele ja 
aladele. 

• Tootmisterritooriumi mõju inimese heaolule ja tervisele ning sotsiaalsetele 
vajadustele ja varale.  

• Jäätmetekke võimalused ja meetmed selle vähendamiseks. 
• Ehitusetapiga seotud mõju hindamine (sh. müra, õhusaaste, vibratsioon). 
• Tootmiskeskuse rakendumise mõjude omavahelised seosed ja 

kumulatiivsed mõjud (sh koosmõju teiste piirkonnas tegutsevate ja 
kavandatavate käitistega). 
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Alternatiividest on vaatluse all vähemalt kaks põhialternatiivi (kui kaks kõige 
reaalsemat alternatiivi): 

• Kavandatava tegevuse elluviimine. 
• 0-alternatiiv ehk olemasoleva olukorra säilimine. 

 
0-alternatiiviga kaasnevat keskkonnamõju hinnatakse samades aspektides 
võrdluses kavandatava tegevusega.  
 
Mõjude hindamisel lähtutakse nii kavandatava tegevuse elluviimisega kaasnevate 
muutuste  lähenemisest (detailplaneeringu mõju keskkonnale) kui ka hinnatakse 
keskkonna hetkeseisundist tulenevaid mõjusid. Hindamisel kasutatakse 
keskkonnamõju hindamise üldkehtivat metoodikat, valides ning täpsustades töö 
käigus sobivaimad hindamismeetodeid vastavalt kerkivale vajadusele 
(eeldatavalt kasutatavad hindamismaatriksid, võtmetegurite kaalumine jne). 
Hindamisel arvestatakse ka väljastpoolt planeeringuala tulenevate oluliste 
mõjudega ning mõjude kumuleerimisega.  
 
KSH aruandes kirjeldatakse loodus-, tehis- ja sotsiaal-majanduslikule 
keskkonnale avaldatava otsese ja kaudse, negatiivse ja positiivse mõju iseloomu, 
suurust, ulatust, esinemise tõenäosust ja kestvust. Hindamise tulemusena 
tehakse ettepanekud negatiivse mõju vältimiseks ja/või leevendavate meetmete 
kasutamiseks kavandatava tegevuse elluviimisel. Töö käigus täpsustatakse ka 
piiriülese mõju esinemise võimalikkus. Käesoleval ajal ei näe KSH töögrupp ette 
riigipiiriülese mõju esinemist.  
 
Keskkonnamõju hindamise ja detailplaneeringu koostamise käigus toimub 
piirkonnaga tutvumine looduses, kasutatakse olemasolevaid planeeringute, 
uuringute ja muude allikate materjale. Töö teostamisel võetakse arvesse 
avalikkuse ettepanekud ning tuuakse välja nendega arvestamise või 
mittearvestamise põhjendused. 
 

3. KSH huvigrupid  
 
Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav 
tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle 
strateegilise planeerimisdokumendi vastu on esialgsetel andmetel (KSH 
programmi koostamise ajal) esitatud alljärgnevas tabelis. 
 
Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitatakse kirjaga 

vastavalt* 
Imavere Vallavalitsus Kohaliku arengu edendaja 

ja tasakaalustatud avalike 
huvide kaitsja 

Kirjaga ei teavitata, 
kuna on korraldajana 
protsessiga kursis 

Järva Maavalitsus Maakonna tasandil avalike 
huvide kaitsja 

Teavitatakse e-kirjaga 

Sotsiaalministeerium 
(Terviseameti Põhja talitus) 

Inimeste sotsiaalsete 
vajaduste tagamine. 
Arengu edendaja ja 
tasakaalustatud avalike 
huvide kaitsja 

Teavitatakse e-kirjaga 

Keskkonnaministeerium Looduskeskkonna arengu 
edendaja ja 

Teavitatakse e-kirjaga 
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Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitatakse kirjaga 
vastavalt* 

tasakaalustatud huvide 
kaitsja. 

 
 
Keskkonnaameti Harju 
Järva Rapla regioon 

 
 
KSH järelvalvaja huvi ja 
funktsioon on tagada 
protsessi vastavus 
seaduse nõuetele; 
kaitstavate 
loodusobjektide 
valitsemine 

 
 
Teavitatakse e-kirjaga 

Eesti Keskkonnaühenduste 
Koda 

Keskkonnakaitse 
edendamine 

Teavitatakse e-kirjaga 

Piirkonna elanikud ja laiem 
avalikkus 

On huvitatud 
maksimaalselt kõrge 
kvaliteediga keskkonnast 

Kirjaga ei teavitata. 
Teavitatakse 
ajalehtedes ja 
Ametlikes 
Teadaannetes 

* Vastavalt KeHJS §37 lg1 

 
KSH käigus asjaolude selgumisel võib mõjutatavate ja/või huvitatud isikute ja 
asutuste nimekiri täieneda.  

 

4. KSH tulemuste avalikustamise ajakava 
 

Keskkonnamõju hindamise läbiviimine ja avalikustamine toimub vastavalt KeHJS-
s ja muudes avalikku menetlust puudutavates seadustes (haldusmenetluse 
seadus) sätestatud nõuetele. 
 
Täpsustav teave avalikkuse kaasamise ürituste kohta ja KSH aruande avaliku 
arutelu täpse toimumisaja kohta antakse seadusega ettenähtud korras.  
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle tulemuste avalikustamise 
prognoositav ajakava on esitatud alljärgnevas tabelis.  
 
 
Keskkonnamõju hindamise etapp Aeg 

KSH algatamine Imavere Vallavolikogu otsus nr 33, 4. 
august 2010. a. 

KSH programmi koostamine September 2010 
Seisukohtade küsimine KSH 
programmile 

Oktoober 2010 

KSH programmi avalikust arutelust 
teavitamine ja avalik väljapanek (2 
nädalat) 

Oktoober 2010 

KSH programmi avalik arutelu November 2010 
KSH programmi esitamine 
heakskiitmiseks Keskkonnaameti Harju 
Järva Rapla regioonile 

November 2010  

KSH programmi heakskiitmine  
 

3.12.2010 (14 päeva jooksul pärast 
programmi esitamist) 



Imavere saetööstuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm 
 

 
Töö nr: 1405/10 

   Heakskiidetud 3.12.2010    

11

Keskkonnamõju hindamise etapp Aeg 

KSH aruande koostamine November-Detsember 2010 
KSH aruande avalikust arutelust 
teavitamine ja avalik väljapanek (2 
nädalat) 

Jaanuar 2011 

KSH aruande avalik arutelu Veebruar 2011 
Avalikul arutelul tehtud ettepanekute 
lisamine ja nendega arvestamise/ 
mittearvestamise põhjendamine 

Veebruar 2011 
(Kuni 2 nädala jooksul peale avaliku 
arutelu toimumist) 

Aruande esitamine heakskiitmiseks 
Keskkonnaameti Harju Järva Rapla 
regioonile 
Aruande heakskiitmine ja 
keskkonnanõuete määramine 

Märts 2011 
(30 päeva jooksul pärast aruande 
esitamist) 

 
Kogu keskkonnamõju hindamise protsessi perioodil on KSH töögrupp valmis 
huvilistele tutvustama töö käiku. 
 
Informatsioon KSH kohta on muuhulgas üleval ka koduleheküljel 
www.hendrikson.ee alajaotuses: avalikud dokumendid. 
 

5. Programmi koostanud eksperdi ja strateegilise 
planeerimisdokumendi koostaja andmed  

 
Detailplaneeringu koostamise korraldaja 
Imavere Vallavalitsus 
Viljandi mnt 6, Imavere küla,  
Imavere vald, Järvamaa 72401 
Tel: 389 7522  
 
Keskkonnamõju hindamise järelevalvaja: 
Keskkonnaamet, Harju Järva Rapla regioon, Järva osakond 
Wiedemanni 13, 72213 Türi 
Tel 384 8688 
 
Arendaja  
Stora Enso Eesti AS Imavere Sawmill 
Imavere küla, Imavere vald 
Järvamaa 72401  
Tel 384 9301 
 
   
Keskkonnamõju hindaja on OÜ Hendrikson&Ko (aadress Raekoja plats 8, 
51004 Tartu).  
KSH ekspertrühm koosneb järgmistest liikmetest: 
 

- Heikki Kalle keskkonnaosakonna juhtiv keskkonnaekspert, 
projektijuht; 

- Robert Tomasson  keskkonnaekspert (õhusaaste); 
- Märt Öövel  keskkonnaspetsialist (hüdroloogia); 
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- Ülle Jõgar  keskkonnaspetsialist (botaanika) 
- Veiko Kärbla  keskkonnaspetsialist (müra, õhusaaste); 
- Ülli Reimets  geoinformaatik - kartograaf. 

 
Hendrikson&Ko töötaja Heikki Kalle vastab keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §34 lõikes 3 esitatud nõuetele: 

1. Ekspert on õpetanud Tartu ülikooli bioloogia erialal (MSc taimeökoloogias 
ja ökofüsioloogias) ja täiendanud ennast ajavahemikul 1993-1995 Oxfordi 
ülikoolis. Keskkonnamõju hindamine ja strateegiline planeerimine 
kuulusid õppekavasse (vastavad diplomid on lisatud).  

2. Ekspert on keskkonnamõju hindamise valdkonnas töötanud alates 1992 
aastast ja strateegilise planeerimise valdkonnas 1998. aastast. 
Strateegilise keskkonnamõju hindamise kogemus 10 aastat. 

3. Ekspert on osalenud punktis 1 loetletud õppeasutustes kursustel, mis 
ületasid mahult nõutavat 40 tundi (vt lisatud tunnistusi). 

4. Ekspert on osalenud valdkonda puudutavate õigusaktide ja käsiraamatute 
väljatöötamisel ja on valdkonnaga kursis. 

 
Lisas 6 on toodud elulookirjeldus, diplomite, tunnistuste ja litsentside koopiad. 
 
Töörühma koosseisu võidakse töö käigus vajadusel täiendada. 
 
 

6. Projektiga seotud olevate pädevate asutuste 
seisukohad  

 
Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 36 
lõikele 3 peab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostamisel 
sisu osas seisukohta küsima olenevalt strateegilise planeerimisdokumendi 
iseloomust vähemalt Sotsiaalministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, 
Keskkonnaministeeriumilt, Keskkonnaametilt või kohaliku omavalitsuse organilt.  
 
Käesoleva programmi koostamise käigus küsiti seisukohti Imavere 
Vallavalitsuselt, Keskkonnaameti Harju Järva Rapla regioonilt, 
Kultuuriministeeriumilt, Sotsiaalministeeriumilt ja Sotsiaalministeeriumi 
valitsemisalas olevalt Terviseameti Põhja talituselt. Lisaks teavitati kirjalikult KSH 
huvigruppe.  
 
22. oktoobriks olid seisukohad laekunud Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla 
regioonilt, Terviseameti Põhja talituselt ja Sotsiaalministeeriumilt (vt. Lisa 2). 
Vastavalt seisukohtadele on käesolevat programmi ka täiendatud – täpsustatud 
on keskkonnaaspekte, lisatud on juhteksperdi pädevust tõendavad dokumendid 
ning parandatud on jooniste arusaadavust. 
 
 
Heikki Kalle         7.10.2010 
Litsentseeritud keskkonnaekspert (KSH0039) ja KSH ekspert 
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LISAD 
 
LISA 1. Detailplaneeringu ja KSH algatamise otsus ning detailplaneeringu 
lähteseisukohad 
LISA 2. KSH programmile laekunud seisukohad 
LISA 3. KSH programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust teavitav 
kiri (seisukoha küsimise kiri) 
LISA 4. KSH programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust teavitav 
kuulutus ajalehes Järvamaa Teataja. 
LISA 5. KSH programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust teavitav 
kuulutus Ametlikes Teadaannetes 
LISA 6. Detailplaneeringu ja KSH Programmi avaliku arutelu protokoll ja 
osavõtjate nimekiri 
LISA 7. KSH juhteksperdi pädevust tõendavad dokumendid 
LISA 8. Keskkonnaameti kiri KSH programmi heakskiitmise kohta 
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LISA 1.  Detailplaneeringu ja KSH algatamise otsus ning 
detailplaneeringu lähteseisukohad 
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LISA 2. KSH programmile laekunud seisukohad. 
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Lisa 3. KSH programmi avalikust väljapanekust ja avalikust 
arutelust teavitav kiri (seisukoha küsimise kiri) 
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LISA 4. KSH programmi avalikust väljapanekust ja avalikust 
arutelust teavitav kuulutus ajalehes Järvamaa Teataja. 
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LISA 5. KSH programmi avalikust väljapanekust ja avalikust 
arutelust teavitav kuulutus Ametlikes Teadaannetes  
 
27.10.2010 Keskkonnamõju hindamise teated Prindi 

 
Imavere Vallavalitsus teatab Kadastiku 15, Kännu ja Kadastiku tee (edaspidi ka Imavere saetööstuse) 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust arutelust. 
 
Imavere vallavolikogu algatas 4. augustil 2010 aastal otsusega nr 33 Kadastiku 15, Kännu ja Kadastiku tee 
(edaspidi ka Imavere saetööstuse) detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). 
Detailplaneeringuga hõlmatava ala suurus on ligikaudu 12,7 ha, mis hõlmab alljärgnevaid katastriüksusi: 
Kadastiku 15 (23401:003:1021), ja Kadastiku tee 1 (23401:003:0110) ning moodustatavat Kännu 
katastriüksust. 
 
Detailplaneeringuga nähakse ette Stora Enso Eesti AS Imavere saetööstuse olemasoleva tootmisala 
laiendamine ala lääneosas eesmärgiga rajada sinna uus pelletite toomiskompleks, samuti laiendada katlamaja 
tootmisala loodeosas. Samuti nähakse ette saepurukonveieri rajamine olemasolevast saekojast 
tootmisterritooriumi siseselt pelletitööstuse kompleksini. 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on hinnata võimalikke mõjusid keskkonnale, mis võivad 
kaasneda koostatava detailplaneeringu elluviimisega. Koostatav detailplaneering ja KSH aitab analüüsida 
detailplaneeringuga ette nähtud tootmisobjektide ja rajatiste rajamise ja töötamisega kaasnevaid mõjusid ning 
konsulteerida arendajat parima tehnoloogia valikul. Piiriülese mõju ilmnemist käesoleva detailplaneeringu 
elluviimisel ei prognoosita. 
 
Keskkonnamõjude hindamise algataja ja korraldaja on Imavere Vallavalitsus (aadress Viljandi mnt 6, Imavere 
küla, Imavere vald, Järvamaa 72401), detailplaneeringu koostajaks on Aarens Projekt OÜ (aadress Pärnu tn 67, 
Paide 72712) ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostajaks on OÜ Hendrikson & Ko (aadress Raekoja 
plats 8, 51004 Tartu). Imavere saetööstuse arendaja on Stora Enso Eesti AS Imavere Saewmill (aadress 
Imavere küla, Imavere vald, 72401 Järvamaa). 
 
Imavere Saeveski detailplaneeringu KSH programmiga saab tutvuda ajavahemikul 27.10-10.11.2010 Imavere 
Vallavalitsuse kantseleis ja valla koduleheküljel www.imaverevv.ee, samuti OÜ Hendrikson & Ko kodulehel 
http://www.hendrikson.ee. KSH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi võib esitada kirjalikult 
OÜ-le Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, 51004 Tartu või e-posti aadressil heikki@hendrikson.ee kuni 11. 
novembrini 2010. 
Imavere Saeveski detailplaneeringu KSH programmi avalik arutelu toimub 11. novembril 2010 algusega kell 
17.30 Imavere vallamajas (Viljandi mnt 6, Imavere). 
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Lisa 6 Detailplaneeringu ja KSH Programmi avaliku arutelu 
protokoll ja osavõtjate nimekiri 
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LISA 7. Juhteksperdi pädevust tõendavad dokumendid 
 
CURRICULUM VITAE 
 
Roll projektis:  juhtekspert, projektijuht, KSH koostamise eest vastutav 
 
 
1. Perekonnanimi: Kalle 
2. Eesnimi: Heikki 
3. Sünniaeg:28.03.1968 
4. Haridus: Kõrgharidus, teadusmagister 
 
Haridusasutus: Tartu Ülikooli Botaanika ja Ökoloogia Instituut 
Ajaperiood: 
Alates (kuu/aasta) 
Kuni (kuu/aasta) 

 
Alates september/1986 
Kuni mai/1992 

Kraad: 
Kutsetunnistus 

BSc bioloogias, 
 

Haridusasutus Oxfordi Ülikool, School of Geography 
Ajaperiood: 
Alates (kuu/aasta) 
Kuni (kuu/aasta) 

september/1993 kuni mai/1995 

Kraad: 
Kutsetunnistus 

Täiendõppe tunnistus 

Haridusasutus Tartu Ülikooli Botaanika ja Ökoloogia Instituut 
Ajaperiood: 
Alates (kuu/aasta) 
Kuni (kuu/aasta) 

September/1992 kuni Mai/2006 

Kraad: 
Kutsetunnistus 

MSc (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia) 

 
5. Keelteoskus (1-5, kus 5 on kõrgeim hinne): 
Keel  Rääkimine Kirjutamine 
Eesti emakeel  emakeel 
Inglise 5 5 
Soome 5 4 
Vene  4 3 
 

6. Kutsealastesse organisatsioonidesse kuulumine: 
Eesti Planeerijate Ühing  2002 - asutajaliige 
   ˇ  2002-2006 - juhatuse esimees 
 

7. Muud oskused (nt arvutioskus jm): 
MS Office (väga hea), MapInfo, MicroStation (algtase) 
 

8. Praegune töökoht: 
OÜ Hendrikson&Ko juhatuse liige, keskkonnaosakonna peaspetsialist, KSH ja KMH ekspert 
(litsents KMH0039) 
 

9. Tööstaaž: 
16 aastat 
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10. Töökogemused: 
 

Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni 
(kuu/aasta) 

September/1993 kuni  sept/1997 

Asukoht Tartu 
Ettevõte / organisatsioon AS Quercus 
Amet Keskkonnakorralduse spetsialist, juhatuse liige 
Töökirjeldus Keskkonnakorralduslikud tööd, sh, 

keskkonnaekspertiisid 
Ajaperiood: alates (kuu/aasta) kuni 
(kuu/aasta) 

september/1997…. 

Asukoht Tartu/Tallinn 
Ettevõte / organisatsioon OÜ Hendrikson&Ko 
Amet Keskkonnaosakonna peaspetsialist, juhatuse 

liige 
Töökirjeldus Üldjuhtimine, Keskkonnamõju hindamine, 

keskkonnamõju strateegiline hindamine, 
üldplaneeringute protsessijuhtimine 

 
11. Kogemused projektides (osaline loetelu, täisloetelu KSH osas  on üle 300 ühiku) 

 
Anija valla üldplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline 
hindamine 

Keskkonnamõju 
strateegilise hindamise 

ekspert 

2006-2007 

Maardu linna üldplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline 
hindamine 

Keskkonnamõju 
strateegilise hindamise 

ekspert 

2006-2007 

Võru linna üldplaneering ja 
keskkonnamõjude strateegiline 
hindamine 

Keskkonnamõju 
strateegilise hindamise 

juhtekspert 

2006-2008 

Kohtla-Järve Järve linnaosa 
üldplaneering ja keskkonnamõju 
strateegiline hindamine 

Keskkonnamõju 
strateegilise hindamise 

juhtekspert 

2006-2007 

Rõngu valla üldplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline 
hindamine 

Keskkonnamõju 
strateegilise hindamise 

ekspert 

2006-2008 

Muhu valla arengukava ja 
üldplaneeringu keskkonnamõju 
strateegiline hindamine 

Keskkonnamõju 
strateegilise hindamise 

ekspert 

2006-2008 

Viljandi linna üldplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline 
hindamine 

Keskkonnamõju 
strateegilise hindamise 

juhtekspert 

2007-2008 

Viljandi linna üldplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline 
hindamine 

Keskkonnamõju 
strateegilise hindamise 

juhtekspert 

2007-2008 
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12. Kogemused rahvusvahelistes projektides  
 
Projekti nimi Roll projektis Aastad 
Chagcharan-Gardendiwal ja 
Doshi Bamyan teede 
eelprojektid, Afganistaan 

Keskkonnamõju hindamise 
grupi juht  

2006-2007 

Herat Chagcharan tee 
eelprojekt, Afganistaan 

Keskkonnamõju hindamise 
grupi juht 

2007-2008 

Khasab-Wadi 
Muwah-Bukha ja  Khasab-
Bukha teede projekt, 
Omaan  
 

Keskkonnamõju hindamise 
grupi juht 

2008- 
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LISA 8. Keskkonnaameti kiri KSH programmi heakskiit mise kohta 
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