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1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus  
 
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) teostatakse Pakri teadus- 
ja tööstuspargi (edaspidi ka Pakri tööstuspargi) detailplaneeringule. 
Detailplaneering ja KSH algatati Paldiski Linnavalitsuse korraldusega nr 3 5. 
jaanuaril 2012 (lisa 2). 
 
Detailplaneeringuga hõlmatava ala suurus on ligikaudu 62,4 ha, mis hõlmab 
alljärgnevaid katastriüksusi: Saariku (58001:006:0019, 58001:006:0021, 
58001:006:0022, 58001:006:0023, 58001:005:0026), Loo (58001:006:0015, 
58001:006:0017, 58001:005:0024, 58001:005:0025) ja Uustalu 
(58001:006:0010, 58001:006:0013, 58001:005:0023) maaüksused ning 
lähialad. Joonisel 3 toodud asendiplaanil on kujutatud planeeritava ala 
paiknemine Pakri poolsaarel. Joonisel on toodud ka teised Pakri poolsaarel 
paralleelselt toimuvad arendused, mis on olulised koosmõjude seisukohalt 
käesoleva detailplaneeringuga kavandatud arendustega.  
 
Planeeringuga hõlmatav ala asub Pakri poolsaare keskosas Vana Tallinna 
maantee ja Leetse tee vahelisel alal. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse määramine, 
planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, haljastuse ja 
heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnorajatiste planeerimine ja 
kaitsevööndite määramine. Arendaja eesmärgiks on välja arendada kompleksne 
teadus- ja tööstuspark koos teenindava infrastruktuuri ja asutustega (näiteks 
majutusasutused, kauplused, vaba aja veetmise kohad). Muuhulgas on arendajal 
soov rajada teadus- ja tööstusparki elektrienergiaga varustav tuulepark.  
 
Paldiski linna kehtiva üldplaneeringu järgselt on planeeringuala sihtotstarbeks 
elamu reservmaa ning looduslik haljasmaa ja kaitsehaljastus. Käesolev 
planeering on seega kehtivat üldplaneeringut muutev. Alal kavandatud objektide 
paiknemine on toodud joonistel 4 ja 5 esitatud detailplaneeringu eskiisi 
variantidel.  
 
Planeeringuga hõlmatav ala on käesoleval ajal loodusilmeline ja kultuurmaastiku 
elementidega äärelinna ala. Ala hõlmab osaliselt Pakri küla ajaloolist tuumikut. 
Vastavalt Kultuuriministeeirumi andmetele (vt kiri lisas 4) jääb 
detailplaneeringuga hõlmatavale alale jääb neli arheoloogilist objekti: 

1. Kivikalme Tõnus talu põllu ääres. 
2. Kalme Kirikumägi Vana-Loo talu põllul. 

 
Pärandkultuuri objktidest paikneb Maa-ameti geoportaali andmetel alal veel Loo 
talu kaev ja Tüüri talu kelder.  
 
Planeeringualal või selle vahetus naabruses ei paikne Natura 2000 võrgustikku 
kuuluvaid alasid. Teadaolevalt ei paikne planeeringualal ka kaitsealuseid liike.  
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Joonis 1. Kaitsealade- ja objektide paiknemine planeeringuga hõlmataval alal ja 
selle naabruses.  
 
Planeeringuala läbib kahes kohas rohelise võrgustiku koridor ning planeeringuala 
läänepoolne osa jääb kohaliku tähtsusega rohevõrgustiku tuumala territooriumile 
(Joonis 2). 
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Joonis 2. Rohelise võrgustiku ning Pakri teadus- ja tööstuspargi planeeringuala 
kontakttsoon. 
 
Planeeringuga on alale kavandatud kompleksne teadus- ja tööstuspark, kus 
peale äri- ja tootmishoonete on kavandatud ka elamu (ühiselamu), kauplused ja 
vabaaja veetmise kohad. Töökohtade arv on planeeringuga kavandataval alal 
ligikaudu 4300.  
 
Küte on planeeritaval alal kavandatud autonoomse süsteemina, ühe variandina 
on kaalumisel maasoojuspumpade rakendamine.  
 
Energiavarustuse tagamiseks on alale kavandatud 5 tuulegeneraatorit 
võimsusega kuni 15 MW ning päikesepaneelid. Lokaalselt toimuv energia 
salvestamine ületootmise perioodidel on kavas lahendada ammoniaagil 
baseeruvate seadmete baasil.  
 
Veevarustus on kavas tagada lokaalsete puurkaevude baasil. Reoveekäitlus 
lahendatakse kas kogumismahutitega ja biotiikide süsteemi baasil või 
reoveepumpla abil, mis pumpab reovee survetorustikuga linna 
kanalisatsioonisüsteemi. Samuti on võimalik reovee ärajuhtimine naabrusesse 
kavandatava rafineerimistehase reoveesüsteemi. 
 
Juurdepääs alale on kavas lahendada Leetse teelt ja Tallinna maanteelt.
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Joonis 3. Detailplaneeringuga hõlmatava ala asend Pakri poolsaarel.  
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Joonis 4. Detailplaneeringu eskiislahendus, Variant 1. 



Pakri teadus- ja tööstuspargi (Pakri) detailplaneeringu 
 

 

Joonis 5. Detailplaneeringu eskiislahendus, Variant 2.
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Joonis 5. Detailplaneeringu eskiislahendus, Variant 2. 
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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 tulenevalt planeeringu lahendusele järgmiste mõjude 
osas (vt. Tabel 1). 
 
Tabel 1. Planeeringuvariantide elluviimisega tõenäoliselt avalduvate mõjude 
sortiment ja ulatus. 
Planeeringu lahendus 
(sh. variandid) 

Mõju kirjeldus Mõju tõenäoline ulatus 

Planeeringuga on alale 
(62,4 ha) kavandatud 
kompleksne teadus- ja 
tööstuspark, kus peale 
äri- ja tootmishoonete on 
kavandatud ka elamu 
(ühiselamu), kauplused 
ja vabaaja veetmise 
kohad. Töökohtade arv 
on planeeringuga 
kavandataval alal 
ligikaudu 4300.  
 
 
 
 
 
 

Sotsiaalne mõju, mis 
avaldub nii kvaliteedis 
(arvukas kvalifitseeritud 
töötajaskond, kes olulises 
osas jääb ka ilmselt 
piirkonda elama), kui ka 
kvantiteedis (kavandatud 
töökohti on 4300).  
 
Mõju looduskeskkonnale 
tänu maakasutuse 
intensiivistumise (4300 
töökohta 62,4 hektaril). 
Paiknemise osas 
analüüsitakse variante, 
mille mõju ulatus 
rohestruktuuridele on 
erinev. 
 
Mõju kultuurmaastikule ja 
pärandkultuuriobjektidele. 

Mõju avaldub kogu 
maakonna lõikes, kõige 
olulisemas osas aga 
Paldiski linnale 
 
 
 
 
 
Mõju on kohalik (läbi 
rohestruktuuride 
kahanemise) ja 
piirkondlik (seoses 
võimaliku mõjuga 
rohevõrgustikule). 
 
 
 
 
Mõju on kohalik. 

Juurdepääs alale on 
kavas lahendada Leetse 
teelt (vanalt Tallinna 
maanteelt) 

Mõju teedevõrgule ja 
liikluskoormusele läbi 
planeeringuala 
teenindava 
liikluskoormuse 
lisandumise, eelkõige 
Leetse teel 

Mõju avaldub 
intensiivistuva  liiklusega 
teede naabruses 
(peamiselt Paldiski 
linnas). 

Küte on planeeritaval alal 
kavandatud autonoomse 
süsteemina, ühe 
variandina on kaalumisel 
maasoojuspumpade 
rakendamine. 

Maasoojuspumpade puhul 
on võimalik mõju pinnase 
soojusrežiimile, muude 
tehnoloogiliste 
kahenduste puhul 
(eelkõige fossiilsed 
kütused) avaldub mõju 

Mõju on eelkõige 
lokaalne. 
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eelkõige õhureostuse 
seisukohalt aga ka 
näiteks kütuste 
säilitamisega seotud 
tingimuste ja riskidega.  

Energiavarustuse 
tagamiseks on alale 
kavandatud 5 
tuulegeneraatorit 
võimsusega kuni 15 MW 
ning päikesepaneelid. 
Lokaalselt toimuv energia 
salvestamine ületootmise 
perioodidel on kavas 
lahendada ammoniaagil 
baseeruvate seadmete 
baasil.  
 

Tuulikute puhul on oluline 
mõju linnustikule.  
 
Samuti on oluline 
tuulikute poolt tekitatav 
müra, varjutamine, 
elektromagneti ja ja 
vibratsioon 
 
Paikesepaneelide puhul 
võivad avalduda 
visuaalsed mõjud, varjud 
ja peegeldused, 
elektromagnetiline mõju 
jne.  
 
Vedela ammoniaagi 
säilitamisel ja käitlemisel 
on oluline 
avariisituatsioonide puhul 
avalduvate mõjude 
ennetamine 

Mõju on regionaalne (nt. 
lindude rände puhul) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mõju on lokaalne 
 
 
 
 
 
 
Mõju on eeldatavalt 
lokaalne 

Veevarustus on kavas 
tagada lokaalsete 
puurkaevude baasil. 
Reoveekäitlus 
lahendatakse kas 
kogumismahutitega ja 
biotiikide süsteemi baasil 
või reoveepumpla abil, 
mis pumpab reovee 
survetorustikuga linna 
kanalisatsioonisüsteemi. 
Samuti on võimalik 
reovee ärajuhtimine 
naabrusesse 
kavandatava 
rafineerimistehase 
reoveesüsteemi. 

Põhjavee kasutuse 
seisukohalt on oluline 
vastava ressursi 
olemasolu piirkonnas.  
 
Samuti on võimalik 
reoveekäitlussüsteemi 
ebaõigel kavandamisel ja 
käitlemisel avaldada mõju 
pinnasele, pinna- ja 
põhjaveele. 
 
Veetrasside 
paigutamisega on 
võimalik avaldada mõju 
pinnasele ja reljeefile 

Mõju on eeldatavalt 
regionaalne. 
 
 
 
Mõju on eeldatavalt 
regionaalne 
 
 
 
 
 
Mõju on lokaalne. 

 
 
KSH keskendub avalduvatele mõjudele järgmiste keskkonnakomponentide 
lõikes: 
 

1. Looduskeskkond  
maastik- hinnatakse mõju piirkonna maastikulistele väärtustele, 
reljeefile ja pinnasele, 
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veestik- hinnatakse mõju nii pinna kui ka põhjaveele, eriti seoses 
võimalike maasoojuspumpadega seotud lahendustega; 
kuivendussüsteemi vete ärajuhtimine; 
taimkate- seoses taimkattele ja substraadile avalduvate otseste ja 
kaudsete mõjudega kavandatavate objektide ehitus- ja 
kasutusfaasis, kaasatakse taimkatte-ekspert, et viia läbi taimkatte 
uuring. Eelnevalt viiakse läbi olemasolevate uuringute analüüs 
lähialal, et hinnata välitööde läbiviimise mõistlikku aega (eeldatavalt 
juuni, kuid vajadusel korduvvisiit hiljem) ja mahtu taimkattega 
seotud väärtuste väljaselgitamiseks, samuti analüüsida uuringute 
tulemusi kaitseväärtuste määratlemise ja kaitse korraldamise 
seisukohalt planeeringuga hõlmataval alal ja selle mõjupiirkonnas, 
sh. seoses rohevõrgustiku struktuuride paiknemise ja 
funktsionaalsusega planeeringu lahendusvariantide suhtes;  
loomastik- hinnatakse kavandatavate tegevustega seotud mõjusid 
piirkonna loomastikule, sh. linnustikule; arvestatakse nii ehitus- kui 
ka kasutusfaasis ilmnevate mõjudega, kaasatakse kohalik jahiselts 
ja loomastikuekspert, et saada infot ulukite kohta ja hinnata 
loomastikuga seotud väärtuste väljaselgitamiseks vajalikke tegevusi 
planeeringuga hõlmataval alal ning selle mõjupiirkonnas, sh. seoses 
rohevõrgustiku struktuuride paiknemise ja funktsionaalsusega 
planeeringu lahendusvariantide suhtes;  
kaitstavad loodusobjektid (sh Natura 2000 alad)- hinnatakse 
võimalikku mõju piirkonna Natura 2000 aladele, sh. 
Linnudirektiiviga kaitstavatele väärtustele tuulegeneraatorite 
töötamisega seotud aspektidest lähtuvalt. 
 

2. Tehiskeskkond 
tehniline infrastruktuur- hinnatakse erinevate tehnoloogiliste 
lahenduste mõju keskkonnale, sh. mõju õnnetustega seotud riskide 
seisukohast (nt. ammoniaagi transport ja ladustamine) nii 
planeeringuga hõlmataval alal kui ka piirkonnas. 
liikluskorraldus- hinnatakse kavandatavate lahenduste mõju 
piirkonna liikluskoormusele. 
 

3. Sotsiaalne keskkond 
sotsiaalne infrastruktuur- hinnatakse kavandatavate arenduste mõju 
piirkonna elanike sotsiaalseid vajadusi arvestades (ala praegune 
kasutus, mõju teenuste struktuurile ja töökohtadele jms.); 
inimese tervis (müra, õhusaaste)- hinnatakse mõju inimese tervisele 
müra (liiklus ja tuulegeneraatorid), vibratsiooni, tolmu ja 
kemikaaliohutuse seisukohalt;  
inimese vara- tulenevalt eelnevast hinnatakse arenduste mõju ka 
inimese varale (näiteks õnnetustega seotud riskide seisukohalt).  
 

4. Kultuurikeskkond 
Arheoloogiapärand- teostatakse maastikuanalüüs eesmärgiga 
arheoloogiapärandi elementide tuvastamine ja muististe 
väljaselgitamine. 
Ajaloolise asustusstruktuuri elementide ja pärandkultuuri objektide 
analüüs (maastikuanalüüsi komponendina). 
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Pakri tööstuspargi detailplaneeringu ja KSH programmi koostamise käigus on 
selgunud aspektid, mis vajavad eritähelepanu keskkonnamõju strateegilisel 
hindamisel. Allpool toodud aspektid on käesolevas sõelumise faasis eristatud kui 
potentsiaalselt olulise mõjuga aspektid: 
 

• Planeeritava maakasutuse ja hoonestuse mõju pinnasele, taimestikule, 
rohestruktuuridele,  

• Planeeritava maakasutuse mõju maastikule, kohalikule 
kultuuripärandile/kultuurimälestise tunnustega objektidele, piirkonna 
iseloomule, sh visuaalne mõju ümbruskonnale. 

• Planeeritava maakasutuse ja hoonestuse mõju rohestruktuuride 
paiknemisele ning funktsionaalsusele. 

• Tootmisobjektidega kaasnevad mõjud pinnasele, pinna- ja põhjaveele, sh. 
maasoojussüsteemide rakendamisega seotud küsimused. 

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

• Tuulegeneraatorite rakendamisega seotud mõju piirkonna 
mürasituatsioonile (modelleeritakse müra levik ja selgitatakse välja 
tuulikute poolt tekitatavad müratasemed piirkonnas) ja lindude rändele.  

• Detailplaneeringuga kavandatavate energiatuulikute mõju 
õhuseireradarile, koostatakse varjutuskaardid. 

• Hinnatakse päikesepaneelidega seotud mõjusid, sh. visuaalsed mõjud, 
varjud ja peegeldused, elektromagnetiline mõju jne. 

• Planeeringualal elluviidavate potentsiaalselt keskkonna- ja inimese tervist 
mõjutavate tegevuste (sh. vedela ammoniaagi ladustamine ja kasutamine) 
mõju inimese heaolule ja tervisele ning varale.  

• Jäätmetekke võimalused ja meetmed selle vähendamiseks. 
• Ehitusetapiga seotud mõju hindamine (sh. müra, õhusaaste, vibratsioon) 
• Kohalike elanike sotsiaalsete vajadustega seotud aspektid. 

 
Alternatiividest on vaatluse all vähemalt kaks arenduspõhivarianti (joonised 4 ja 
5) ja 0-variant:  

• Kavandatava tegevuse elluviimine mahus, mis on kirjeldatud variandiga 1, 
kus planeeringu ja rohekoridori kontaktvööndis on kavandatud tihe 
hoonestusfront, mis on orienteeritud risti rohekoridori suunaga. Nimetatud 
variandi puhul on mõju rohekoridoride toimivusele suuremad (vt ka joonis 
2 toodud planeeringuala asukoht Paldiski üldplaneeringuga ja Harjumaa 
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga määratletud rohevõrgustiku 
elementide suhtes).  

• Kavandatava tegevuse elluviimine mahus, mis on kirjeldatud variandiga 2, 
kus planeeringu ja rohekoridori kontaktvööndis on kavandatud hõredam 
hoonestusfront, mis on paralleelselt rohekoridori suunaga. Nimetatud 
variandi puhul on mõju rohevõrgustiku elementidele prognoositavalt 
väiksem. Kas nimetatud variandi puhul rohekoridori funktsionaaslus ka 
piisavalt tagatud, tuleb hinnata pärast välitööde teostamist ja tulemuste 
analüüsi kogu Pakri poolsaare rohestruktuuri funktsioneerimise tasandilt.  

• 0-alternatiiv ehk olemasoleva olukorra säilimine. Nimetatud variandi puhul 
säilib olemasolev maakasutus 

 
0-alternatiiviga kaasnevat keskkonnamõju hinnatakse samades aspektides 
võrdluses kavandatava tegevusega.  
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Mõjude hindamisel lähtutakse nii kavandatava tegevuse elluviimisega kaasnevate 
muutuste  lähenemisest (detailplaneeringu mõju keskkonnale) kui ka hinnatakse 
keskkonna hetkeseisundist tulenevaid mõjusid. Hindamisel kasutatakse 
keskkonnamõju strateegilise hindamise üldkehtivat metoodikat, valides ning 
täpsustades töö käigus sobivaimad hindamismeetodeid vastavalt kerkivale 
vajadusele, muuhulgas kasutatakse vajadusel eksperthinnanguid ja 
mudelarvutusi. KSH-s käsitletavad alternatiivid võrreldakse erinevaid tehnikaid 
kasutades, mis täpsustuvad töö teostamisel. Eeskätt tekstiline loogiline analüüs 
ning kvantitatiivsete andmete puhul võrdlustabelid ja tulemuste lihtvõrdlus. 
Variantide võrdlemisel rakendatakse KSH puhul laialt kasutatavat 
semikvantitatiivset võrdlustabeli meetodit. Hindamisel arvestatakse ka 
väljastpoolt planeeringuala tulenevate oluliste mõjudega ning mõjude 
kumuleerimisega.  
 
Pakri poolsaare keskkonnaseisundit, sealjuures taimestikku, on kaasajal uuritud 
alates 1990-nendate keskpaigast, mil avanes juurdepääs piirkonda. Kuna senise 
info baasil ei ole planeeringuala taimkate ja elupaigad kuigi kõrge väärtusega, ei 
ole seda teadaolevalt ka põhjalikult uuritud. Antud töö kontekstis on olulisteks 
andmeallikaiks Pakri maastikukaitseala kaitsekorralduskavad ning nende 
koostamiseks teostatud uuringud. Eriti Geoloogia Instituudi (H. Kink) poolt 
koostatud kava aastaiks 2002-2004 (ja selle aluseks olevad uuringud, näiteks: 
TTÜ Ökoloogia Instituut, 1994, Pakri poolsaare taimkatte ja loomastiku seisund; 
U. Timm, 2000, Ülevaade Parki poolsaare ja Pakri saarte selgroogsetest; Marnot, 
T., Lindt, A. ja Kruus, M., 2001, Pakri poolsaare liblikatest.), milles käsitleti 
piirkonda kaitseala piiridest laiemalt. Kuid samuti ka kava aastaiks 2007-2016 
(koostaja A. Tõnisson), milles käsitleti ka Natura-2000 võrgustikuga seotud 
kaitse-väärtuseid. Oluline on ka L. Kleini poolt 2010-11 aasta uuringud ja sellest 
tulenenud ettepanekud, millega nähti ette kaitseala laiendamist (kaitseala 
laienduse ulatus on veel täpsustamisel: hetkel EELISe andmetel külgneks 
planeeringualaga, kuid menetluses olev kaitseala piir kulgeks planeeringualast 
oluliselt kaugemalt) ja kaitserežiimi muutmist. Planeeringuala ja selle 
ümbruskonna taimkatte kohta saab taustinformatsiooni ka planeeringualal ning 
selle ümbruses olevate metsade metsatakseerimise andmetest, millele on 
juurdepääs ka Metsaregistri avaliku rakenduse kaudu. Taustinformatsioonina on 
kasutatavad ka erinevate projektide raames planeeringuala ümbruskonnas 
inventeeritud kooslusi käsitlev info (n. PKÜ niitude inventuur 2000. aastal, ELF-i 
soode inventuur 2010. aastal). Kuna seni teostatud uuringud ei kajasta 
konkreetselt planeeringuala, siis täpsemaks ja paremaks hinnanguks teostatakse 
taimesiku inventuur.  
 
Lisaks teostatakse maastikuanalüüs arheoloogiapärandi elementide tuvastamise 
ja muististe väljaselgitamise eesmärgil. KSH raames modelleeritakse müra levik 
ning selgitatakse tuulikute poolt tekitatavad müratasemed piirkonnas.  
 
KSH vastavusanalüüsi käigus võrreldakse  planeeringuga kavandatud lahenduste 
mõju riiklikele ja piirkondlikele keskkonnaeesmärkidele.  
 
KSH välismõjude hindamisel käsitletakse lahendusvariantide 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 
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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, loodusväärtuste väliuuringud (geobotaaniline 
analüüs, maastikuanalüüs), kasutatakse olemasolevaid planeeringute, uuringute 
ja muude allikate materjale. Töö teostamisel võetakse arvesse avalikkuse 
ettepanekud ning tuuakse välja nendega arvestamise või mittearvestamise 
põhjendused. 
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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. 
 
Tabel 1. Huvitatud isikud ja asutused 
Isik või asutus Mõju ja/või huvi Teavitatakse kirjaga 

vastavalt* 
Paldiski Linnavalitsus Kohaliku arengu edendaja 

ja tasakaalustatud avalike 
huvide kaitsja 

Kirjaga ei teavitata, 
kuna on korraldajana 
protsessiga kursis 

Harju 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 
tasakaalustatud huvide 
kaitsja. 

Teavitatakse e-kirjaga 

Keskkonnaameti Harju 
Järva Rapla regioon 

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

 
 
Teavitatakse e-kirjaga 

Päästeamet Elanike ohutus Teavitatakse e-kirjaga 
Kultuuriministeerium Kultuuriväärtuste kaitse Teavitatakse e-kirjaga 
Kaitseministeerium  Teavitatakse e-kirjaga 
Maanteeamet  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.  
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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 ning 
detailplaneeringu koostamise prognoositav ajakava on esitatud alljärgnevas 
tabelis.  
 

Tabel 2. KSH protsessi ning DP koostamise ajakava 
Keskkonnamõju hindamise etapp DP koostamise 

etapp 
Aeg 

KSH algatamine DP algatamine Paldiski Linnavalitsuse korraldus 
nr. 3 5. jaanuarist 2012. a. 

KSH programmi koostamine DP eskiislahenduse 
koostamine 

November-Jaanuar 2012 

Seisukohtade küsimine KSH 
programmile 

 Detsember-Jaanuar 2012 

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

 Jaanuar 2013 

KSH programmi avalik arutelu DP eelnõu avalik 
arutelu 

Veebruar 2013 

KSH programmi esitamine 
heakskiitmiseks Keskkonnaameti 
Harju Järva Rapla regioonile 

 Märts 2013 (Täiendatud 
programm Mai 2013) 

KSH programmi heakskiitmine 
 

 Mai 2013 (14 päeva jooksul 
pärast programmi esitamist) 

Uuringute läbiviimine, KSH aruande 
koostamine 

DP lahenduse 
koostamine 

Mai-September 2013 

KSH aruande kooskõlastamine  DP kooskõlastamine, 
DP vastuvõtmine 

 

KSH aruande avalikust arutelust 
teavitamine ja avalik väljapanek 
(vähemalt 2 nädalat) 

DP avalik väljapanek 
(4 nädalat) 

Oktoober 2013 

KSH aruande avalik arutelu DP avaliku 
väljapaneku tulemusi 
tutvustav avalik 
arutelu 

November 2013 

Avalikul arutelul tehtud ettepanekute 
lisamine ja nendega arvestamise/ 
mittearvestamise põhjendamine 

 November 2013 
(Kuni 2 nädala jooksul peale 
avaliku arutelu toimumist) 

Aruande esitamine heakskiitmiseks 
Keskkonnaameti Harju Järva Rapla 
regioonile 

 

Aruande heakskiitmine ja 
keskkonnanõuete määramine 

DP lahenduse heaks 
kiitmine 
Keskkonnaameti 
poolt; järelevalve 
Harju maavanema 
juures 

  
Detsember 2013 (30 päeva 

jooksul pärast aruande esitamist) 
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Keskkonnamõju hindamise etapp DP koostamise 
etapp 

Aeg 

 DP kehtestamine  
 DP kehtestamisest 

teavitamine Paldiski 
Linnavalitsuse poolt 
vastavalt KeHJS § 44 

14 päeva jooksul peale 
kehtestamist 

 
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. 
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5. Programmi koostanud eksperdi ja strateegilise 
planeerimisdokumendi koostaja andmed  

 

Detailplaneeringu koostamise korraldaja 
Paldiski Linnavalitsus 
Rae tn 38, Paldiski,  
Harjumaa 76806 
Tel: 6 79 06 00 
paldiski@paldiski.ee 
 

Keskkonnamõju hindamise järelevalvaja: 
Keskkonnaamet, Harju Järva Rapla regioon, Harju osakond 
Viljandi mnt 13, 11216 Tallinn 
Tel: 674 4800 
harju@keskkonnaamet.ee 
 
Arendaja  
NN Arendus OÜ 
Samblamaa, Rannaküla, Nõva vald, Läänemaa 91104 
Tel 5048588 
enn@laansoo.ee 
 
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); 
• Ülle Jõgar  keskkonnaspetsialist (botaanika) 
• Veiko Kärbla  keskkonnaspetsialist (müra, õhusaaste); 
• Kuido Kartau keskkonnaekspert (tuulegeneraatoritega seotud mõjud) 
• Ülli Reimets  geoinformaatik – kartograaf 
• Epp Zirk  keskkonnaspetsialist (geoloogia) 

 
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. 

 



Pakri teadus- ja tööstuspargi (Pakri) detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
programm 
 

 
Töö nr: 1796/12 

   Heakskiitmisele 15.05.2013 

19

Lisas 7 on toodud elulookirjeldus, diplomite, tunnistuste ja litsentside koopiad. 
 
Töörühma koosseisu võidakse töö käigus vajadusel täiendada. 
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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 Paldiski 
Linnavalitsuselt, Keskkonnaameti Harju Järva Rapla regioonilt, 
Kultuuriministeeriumilt, Sotsiaalministeeriumilt ja Sotsiaalministeeriumi 
valitsemisalas olevalt Terviseameti Põhja talituselt (Lisa 4). Lisaks teavitati 
kirjalikult KSH huvigruppe.  
 
Seisuga 28.01.13 on seisukohad laekunud Keskkonnaametilt ja 
Kultuuriministeeriumilt, millega käesoleva programmi täiendamisel olulises osas 
ka arvestati.  
 
Konkreetsed ettepanekud olid alljärgnevad: 
Keskkonnaamet: 
1. Kuna planeeringuala on suure pindalaga ning tegu on üldplaneeringu 
kohase maakasutuse püsiva muutmisega, teeme ettepaneku KSH raames läbi 
viia ala taimestiku inventuur, mille eesmärgiks on selgitada, kas alal esineb 
kaitsealuste liikide kasvukohti. 

Ettepanekuga on arvestatud, ehkki soovitusena on soovitatud siiski 
geobotaanilise analüüsi koostamine, mille loomulikuks eelduseks on värsked 
inventeerimisandmed koos varasemate andmete ülevaatusega. 

2. Planeeringuala asub suures osas Paldiski üldplaneeringu kohases 
rohekoridoris. Keskkonnaamet on veendunud, et rohekoridori toimimine muutub 
küsitavaks, kui detailplaneering realiseerub. Kaasata KSH aruande koostamisse 
loomastiku ekspert ja analüüsida põhjalikult kavandatava tegevuse mõju 
rohevõrgustikule, sh leida planeerimislahendus, mis tagab rohevõrgustiku 
funktsioneerimise. Keskkonnaamet on seisukohal, et KSH raames tuleb läbi viia 
loomastiku uuringud.  

Ettepanekuga on arvestatud. 

3. Käesolevas KSH programmis esitatud alternatiivsed lahendused ei ole 
piisavad. Lisada KSH programmi alternatiiv III – tegevus vähendatud mahus, mis 
arvestab rohevõrgustiku funktsioneerimisega ning võimalike looduskaitse 
seadusest tulenevate piirangutega.  

Täiendav alternatiiv on lisatud, ühtlasi täpsustatakse maakasutust jätkuvalt 
tulenevalt geobotaanlise analüüsi ja loomastiku hinnangu tulemustest. 

4. Käesolevas KSH programmis esitatud ajakava on väga optimistlik. Palume 
ajakava korrigeerida, sest KSH raames tuleb teostada detailplaneeringu ja 
sellega külgneval alal täiendavad taimestiku- ja loomastiku uuringud. 
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Ajakava on korrigeeritud. 
 
Ühtlasi tegi Keskkonnaamet ettepaneku kaasata Päästeamet huvitatud isikute ja 
asutuste loetellu, millega arvestati. Samuti soovis Keskkonnaamet programmi 
koostamisel naasta varasema versiooni juurde. Seda siiski ei tehtud tulenevalt 
KSH metoodilitest eripäradest (valdkondade strateegilisele dokumendile kohane 
sortiment tulenevalt KSH parimast praktikast- vastavusanalüüsi vajadus, 
sotsiaalsete mõjude hindamise vajadus jms.). Küll aga arvestati Keskkonnaameti 
ettepanekus sisalduva sisulise ettepanekuga avalduvate mõjude ja 
mõjupiirkondade osas, millega eksperdid nõustusid ja programmi täpsustati.  
 
Kultuuriministeerium 
Kultuuriministeerium juhtis tähelepanu asjaolule, et planeeringuga kavandatav 
ala hõlmab ajaloolise Pakri küla tuumikut ja lõikab pooleks seda ümbritsevad 
põllu-, karja- ja metsamaad. Lisaks juhtis Kultuuriministeerium tähelepanu, et 
Pakri külast on teada neli arheoloogilist objekti, millest DP alal paikneb kaks: 
Kivikalme Tõnsu talu põllu ääres ja kalme Kirikumägi Vana-Loo talu põllul.  
 
Vastava infoga on käesolevat programmi täiendatud. 
 
Samuti tegi Kultuuriministeerium ettepaneku ka KSH teemade ja tegevuste osas 
kultuuripärandile avalduvate mõjude aspektist.  
 
Toodud ettepanekute alusel on käesolevat KSH programmi täiendatud. Eraldi on 
ette nähtud maastikuanalüüsi läbiviimine, mille lähteülesande ühe komponendi 
moodustavad Kultuuriministeeriumi kirjas toodud ettepanekud. 
 
Vastav kirjavahetus on toodud lisas 4. 
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7. KSH programmi avalik arutelu 
 

KSH programmi avalik väljapanek algas 18.02.2013 ja kestis kuni 03.03.2013. 
Kuulutused avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest ilmusid 
Ametlikes Teadaannetes 18.02.2013 ja ajalehes Harju Elu 15.02.2013 (Lisa 5). 
 

Kirjalikud teated (Lisa 5) saadeti välja Tabelis 1 näidatud menetlusosalistele ja 
huvitatud asutustele.  
 

KSH programmi avalik arutelu toimus 12. märtsil 2013 Paldiski Vene 
gümnaasiumi aulas. Avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimekiri on esitatud 
Lisas 8. Lisaks menetlusosalistele oli koosolekul veel vaid 2 osalejat. 
 
Programmi avaliku väljapaneku jooksul laekus 2 kirja (Lisa 6), kus KSH 
programmi kohta toodud ettepanekud olid järgnevad: 
 

Tarviseameti Põhja talitus 
Terviseamet juhib tähelepanu, et detailplaneeringule terviseohutuse hinnangu 
andmiseks on vaja teada, milliseks kujunevad müratasemed kavandatud elamu 
territooriumil ning lähimatel aladel ja elamute reservmaadel pärast tuulikute 
rajamist. Ettepanek KSH raames modelleerida müra levik ning selgitada välja 
tuulikute poolt tekitatavad müratasemed piirkonnas ning määrata kaitsekujad. 
Uute tuulikute planeerimisel ja müra hindamisel rakendada sotsiaalministri 4. 
märtsi 2002. a. määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, 
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ 
kehtestatud II kategooria öise taotlustaseme (40 dB) nõuet uutel planeeritavatel 
aladel. 
 

KSH aruandes käsitletakse müra ja vibratsiooniga seonduvat temaatikat. 
 

Kaitseministeerium 

1. Ettepanek analüüsida detailplaneeringuga kavandatavate energiatuulikute 
mõju õhuseireradarile ning pakkuda välja lahendused võimalike negatiivsete 
mõjude leevendamiseks või kompenseerimiseks. 
 
Programmi on vastavalt täiendatud ja teemat käsitletakse aruandes. 
 
2. Ettepanek lisada Kaitseministeerium KSH huvitatud-mõjutatud asutuste 
nimekirja. 
 
KSH programmi on vastavalt täiendatud. 
 

Tervisekaitseametile ja Kaitseministeeriumile saadeti ka kirjalikud vastused (Lisa 
9). 
 
 
Heikki Kalle         19.03.2013 
Litsentseeritud keskkonnaekspert (KSH0039) ja KSH ekspert 
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LISAD 
 
LISA 1. Detailplaneeringu ja KSH algatamise kohta seisukoha küsimine 
Keskkonnaametilt ning KKA seisukoht 
 
LISA 2. Detailplaneeringu ja KSH algatamise otsus ning KSH vajaduse 
kaalutlemine 
 
LISA 3. Detailplaneeringu ja KSH algatamise otsusest teavitamine  

a) Ametlikud Teadaanded 
b) Harju Elu 
c) Maa-amet 17.01.2012 

d) Harju Maavalitsus 12.01.2012 

 
LISA 4. Seisukohtade küsimine KSH programmile ja laekunud seisukohad. 

a) Keskkonnaamet Harju-Järva-Rapla regioon 
21.12.2012 
b) Kultuuriministeerium 01.2013 

 
LISA 5. Teavitus KSH programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.            

a) Kiri menetlusosalistele ja huvitatud asutustele 
b) Harju Elu 15.02.2013 

       c) Ametlikud Teadaanded 14.03.2013 
 
LISA 6. KSH programmi avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud 

a) Terviseamet Põhja talitus 27.02.21013 
b) Kaitseministeerium 01.03.2013 

 
LISA 7. Juhteksperdi pädevust tõendavad dokumendid  
 
LISA 8. Avaliku aruelu protokoll ja osalejate nimekiri   
 
LISA 9. Avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekute vastuskirjad 

a) Terviseamet Põhja talitus  
b) Kaitseministeerium  

 
LISA 10. KKA kiri 17.04.2013 programmi tagastamine täiendamiseks 
 
LISA 11. Vastuskiri KKA täiendusettepanekutele 
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LISA 1.  Detailplaneeringu ja KSH algatamise kohta seisukoha 
küsimine Keskkonnaametilt ning KKA seisukoht 
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vajaduse kaalutlemine
 
 

 
 

   

ja tööstuspargi (Pakri) detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamis

  Heakskiitmisele 

.  Detailplaneeringu ja KSH algatamise otsus ning KSH 
vajaduse kaalutlemine 

strateegilise hindamise 
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.  Detailplaneeringu ja KSH algatamise otsus ning KSH 
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LISA 3.  Detailplaneeringu ja KSH algatamise
 
a) Ametlikud Teadaanded 
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.  Detailplaneeringu ja KSH algatamisest teavitamine
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st teavitamine 
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b) Harju Elu 
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c) Maa-amet 17.01.2012



Pakri teadus- ja tööstuspargi (Pakri) detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
programm 
 

 
Töö nr: 1796/12 

   Heakskiitmisele 15.05.2013 

34

 
 



Pakri teadus- ja tööstuspargi (Pakri) detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
programm 
 

 
Töö nr: 1796/12 

   Heakskiitmisele 15.05.2013 

35

d) Harju Maavalitsus 12.01.2012
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LISA 4. Seisukohtade küsimine KSH programmile ja laekunud 
seisukohad.
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a) Keskkonnaamet Harju-Järva-Rapla regioon 21.12.2012 
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b) Kultuuriministeerium 01.2013

ja tööstuspargi (Pakri) detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamis
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b) Kultuuriministeerium 01.2013

strateegilise hindamise 

 
Töö nr: 1796/12 

Heakskiitmisele 15.05.2013 

41

 



Pakri teadus- ja tööstuspargi (Pakri) detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
programm 
 

 
Töö nr: 1796/12 

   Heakskiitmisele 15.05.2013 

42

 



Pakri teadus- ja tööstuspargi (Pakri) detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
programm 
 

 
Töö nr: 1796/12 

   Heakskiitmisele 15.05.2013 

43

 



Pakri teadus- ja tööstuspargi (Pakri) detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
programm 
 

 
Töö nr: 1796/12 

   Heakskiitmisele 15.05.2013 

44

LISA 5. Teavitus KSH programmi avalikust väljapanekust ja 
avalikust arutelust  
a) kiri menetlusosalistele ja huvitatud asutustele.  
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b)Harju Elu 15.025.2013 
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c)Ametlikud Teadaanded 14.03.2013 
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LISA 6. KSH programmi avaliku väljapaneku ajal laekunud 
ettepanekud 

a) Terviseamet Põhja talitus 27.02.21013
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b) Kaitseministeerium 01.03.2013
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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 



Pakri teadus- ja tööstuspargi (Pakri) detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
programm 
 

 
Töö nr: 1796/12 

   Heakskiitmisele 15.05.2013 

54

 
 
 

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 

 
 
 



Pakri teadus- ja tööstuspargi (Pakri) detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
programm 
 

 
Töö nr: 1796/12 

   Heakskiitmisele 15.05.2013 

55

 
 
 

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. Avaliku arutelu protokoll ja osalejate nimekiri  
 

Pakri teadus- ja tööstuspargi detailplaneeringu eelnõu ja selle 
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu 

 
Paldiski Vene Gümnaasiumi aula 12.03.2013 kell 15.00-16.05 

 
 
Osalejad: Koosolekul osalejate nimekiri lisatud. 
 
Elmar Luha Paldiski Linnavalitsusest tegi lühikese sissejuhatuse ning andis sõna 
pleneeringu koostajatele. 
 
Enn Laansoo Jr. Arendaja esindajana tutvustas planeeringu üldist sisu, 
planeeringu fookust ning seda, kuhu on praeguseks planeeringuga 
jõutud. 
 
Planeeringuala hõlmab veidi üle 60 ha Pakri poolsaare keskosas. Pakri teadus-
tööstuspark on Paldiki linnas tegustsenud juba aastast 2007, esimest korda 
algatati siis ka detailplaneering, mida on vehepeal mitmel korral uuesti 
algatatud. 2012 aasta suvel avati Kivi tn 12 esimene hoone klientidele ja 
esimesed kliendid on juba ka sisse kolinud. Aastast 2010 toimib koostöö Tallinna 
teadus- ja tööstuspark Tehnopoliga. Aastast 2008 on see projekt Harjumaa 
arengustrateegia üks prioriteetseid projekte. 
 
Projekti fookus on teadus- ja arendustööl – taastuvenergeetika, hoonete 
energiatõhusus, energia salvestamine ja smart-grid energiavõrgu potentsiaali 
koondamine. Kõik need on Eestis ja Euroopa Liidu arengukavades prioriteetsed 
suunad ja neil on väga suur perspektiiv. 
 
Paldiski sobib selle projekti elluviimiseks mitmel põhjusel - majanduslikust 
aspektist, geograafilise ja logistilise asukoha poolest, siin on head taastuvenergia 
ressursid, hea koostöö kohaliku omavalitsusega. Lisaks muule on Paldiski 
geograafiline asukoht ja tingimused sellised, mis võimaldavad hästi testida uut 
tehnoloogiat. 
 
Eesmärk on toota ise energiat ja et seda siis klientidele pakkuda. Energiavõrk 
koosneb hetkel 5 tuulikust (15 mW), päikeseenergia paneelidest, potentsiaali on 
luua biomassi koostootmisjaam. Nimekiri ei ole lõplik ning võimalikud veel muud 
tehnoloogiad. Selle projekti üks olulisemaid punkte on innovatiivne 
salvestustehnoloogia, mille jaoks on sõlmitud leping Hollandi ettevõttega Proton 
Ventures, kellel on salvestustehnoloogia ammoniaagi tootmise näol. Tegemist on 
turvalise ja keskkonnasõbraliku lahendusega.  
 
Mis on selle projekti potentsiaal? Põhja-Euroopas on sarnaseid teadus- ja 
tööstusparke 10 ja Lõuna-Euroopas 25, kuid Põhja-Euroopas on see valdkond 
vaid üks osa teadusparkide tegevusest. Seega on Pakri teadus- ja tööstuspargil 
võimalus saada üheks juhtivaks kompetentsikeskuseks Põhja-Euroopas. 
Energiavõrk ja selle põhimõtted moodustavad Pakri teadus- ja tööstuspargist 
ühtse terviku – koondatakse kokku seda sektorit, toodetakse energiat 
taastuvenergia allikatest, hoonete rajamisel propageeritakse 
keskkonnasõbralikkust. Kui projekt õnnestub ellu viia, on tegemist tugeva 
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näitega ja tugeva keskusega Põhja-Euroopas. Olemasoleva info põhjal võib 
öelda, et täna on võimalik sellealane potentsiaal koondada kokku just 
Paldiskisse. Koostöö on juba 2 ülikooliga ning läbirääkimisi on olnud ka õppetöö 
Paldiskis toimumise teemal. See ei ole nõudluse ja vajaliku ressursi olemasolul 
välistatud. Lähiaastatel on reaalsed mõned koostööprojektid ülikoolidega. 
Projektiga luuakse täiendavaid töökohti. Paldiski linn kui smart city. Saksamaal 
on Feldheimi küla, kus on autonoomne energiasüsteem, mis on kasumlik. Võib 
olla Paldiski tulevik ja kontrollida ise oma energiahinda. 
 
Elmar Luha: Kuivõrd antud planeeringu koostamisel on arvestatud võimalusega, 
et planeeringuala lähedusse rajatakse nafta rafineerimistehasega? 
 
Enn Laansoo Sn.: Takistusi ei näe ja pigem toimib koostöö teiste arendustega 
sünergiana. Näiteks on omaette teema kogu selle Pakri poolsaare 
kanaliseerimine. Nafta rafineerimistehase reoveepuhastusseade üks võimalik 
reovee puhastussüsteemi lahendus meie projektile.  
 
Enn Laansoo Jr.: Mõnevõrra võib probleemiks osutuda ajagraafikute erinevus.  
 
Järgnevalt tutvustas Enn Laansoo Sn. praegust planeeringu lahendust ja 
planeeringuala kontaktvööndi analüüsi.  
 
Linnulennult asub 2-3 km kaugusel Paldiski kesklinnast, hetkel tiheasustust alal 
ei ole. Praeguse linna peasissesõiduga planeeringualal kontakti ei ole, küll aga on 
Leetse teega. Kui Paldiski planeerib uut kergliikusteed, mille rajamisest ollakse 
väga huvitatud ka selle planeeringu puhul, siis omaks planeeringuala ühist 
kontakttsooni Tallinna maanteega. Teised olulisemad objektid, millega on 
kontaktvöönd on olemasolev tuulikupark, planeeritav LNG terminal, D-kategooria 
maagaasijuhe, rafineerimistehas. Planeeringuala on huvitatud maagaasi 
ühenduspunktist kui potentsiaalne tarbija ja Balti Gaasiga on olemas servituudi 
kokkulepe. D-kategooria gaasitoru trass ja selle kontaktala on mõistlik selle 
planeeringuga haarata, kuna selle läheduses on hoonestusalad ja praegu ei ole 
see visuaalseslt ilus. Võimalik oleks seda ala kasutada linnapargina, haljasalana 
ja ka biotiikide alana. Võimalus on luua tehismaastikke, talispordikeskusi lastele 
jne.  
 
Planeeringualasse reformimata riigimaade liitmine oli otstarbekas alale  
optimaalsema ning mõistlikuma planeeringulahenduse väljatöötamiseks. Teadus- 
ja tööstuspark on laiapõhjaline ettevõte kus linnal, riigil ning erasektoril on oma 
osa, siis selle osaline paiknemine ja väljaarendamine ka riigimaal peaks olema 
mõeldav.   
 
Koostamisel on natuke kaugemal ka 8 ha elamuehitusala planeering, mis tuleb 
lähiajal avalikustamisele. Sellest arendusest võiks kujuneda Paldiski uue ja 
kaasaegse elamurajooni keskus koos sellele iseloomulike funktsioonidega. 
 
Oluline on ära märkida ka see, et käesolevas planeeringulahenduses ära toodud 
5 tuuliku asukohad  ei ole suvalised, vaid on põhjalikult analüüsitud koostöös 
TTÜ-ga ja valitud selliselt, et need asetseksid õigesti valdavate tuulte suhtes, 
arvestatud on nende üksteise varjutamisega. Analüüsitud on ka tuulikute ning 
päikesepaneelide omavahelist mõju ning tulemusi on arvestatud tuulikute ja 
päikesepaneelide asukohtade valikul. Hoonete kuju ja tänavate paigutus on 
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kujundatud selliselt, et saaks maksimaalselt ära kasutada päikeseenergiat ning 
oleks võimalik energiatõhusa hoonestuse rajamine (passiivmajad, energiat 
tootvad hooned).  
 
Planeeringuga haaratud üle 60 ha oleks tihealustusala, mis hõlmaks nii äri, kooli, 
kaubanduspindu ja tööstuse- tootmise funktsiooniga hooned. Väiksemad 
kinnistud ja hooned, kuid krundistamine on teostatud nii, et võimalik on kutsuda 
ka nö võtmekliente, kellel on vaja rohkem pinda. Kruntimine on teostatud nii, et 
väiksed kinnistud on võimalik liita. Erineva funktsiooniga hoonete eelistatud 
paiknemine on samusti planeeringulahenduses välja toodud. 
 
Heikki Kalle: Kehtestatud on üle-eestiline planeering, millega seotult algatas 
Siseministeerium mõttetalgud planeeringu eesmärkide elluviimiseks vajalike 
tegevuste kaardistamiseks. Päädis see 3 eksperarvmusega ja mina tegelesin 
energeetika teemaga. Mõttetalgust koorus välja idee, et selline 
„rohujuuretasandil“ energeetikaplaneering ja kohapealsete 
energiatootmisvõimaluste väljatöötamine peaks olema maakonnaplaneeringu 
teemaplaneeringu ülesanne. Selles osas haakub käesolev planeering väga hästi 
ministeeriumi plaanitavate muudatustega planeeringusüsteemis. See 
teemaplaneering oleks esimene ja innovatiivne ka maailmas, sest ka mujal pole 
seni planeerimisel sellele temaatikale erilist tähelepanu pööratud.  
 
Enn Laansoo Sn.: Praeguseks pole üksiku maja majandamiseks vajaliku energia 
tootmise ja tarbimise süsteem uudis, kuid järjest enam tegeletakse temaatikaga, 
kuidas saada toimima sellised hoonetekompleksid. Just see eesmärk on sellel 
projektil. 
 
 
Järgnevalt tutvustas Heikki Kalle planeeringu KSH programmi.  
 
Arenduse tausta infost on KSH seisukohast oluline, et tegemist on nö puhtale 
maale tehtava arendusega, kus suuremahuline hoonestus varem puudus (olid 
küla ja põllumaad). Teine oluline aspekt on planeeringu elluviimisega kaasnevad 
inimesed, kes muudavad seda piirkonda sotsiaalses plaanis oluliselt. Käsitlemist 
vajab ka 5 tuulegeneraatori planeerimine, mille puhul on vaja koostööd teha 
Kaitseministeeriumiga. Veevarustus on soovitud rajada oma puurkaevude baasil, 
kuid mis vajab ka kindlasti täpsustamist tulenevalt Harjumaal mõnede 
piirkondade veedefitsiidiga. Reovee puhastus ja biotiikide küsimus on ka kindlasti 
täpsustamisel, kuid arvestades selle valdkonna arendamist Eestis, võiks 
ekstensiivset järelpuhastit kindlasti kaaluda. Tulba ainult täpsustada konkreetse 
ala võimalused tulenevalt ala geoloogiast.  
 
Teadaolevad objektid, millega tuleb planeeringu koostamisel arvestada on välja 
toodud eraldi joonisel KSH programmis (muinsuskaitsealused objektid, Natura 
2000 alad, rohekoridor).  
 
Edasiste tegevuste ajakava mõjutavad vajalikud täiendavad analüüsid ja 
väliuuringud, mis on plaanis läbi viia suvekuudel. Taimkatte ja loomastiku 
väärtuste analüüsi käigus selgub, millises mahus ja milliste liigigruppide osas 
välitöid teostada. Alternatiividena on planeeringulahendusena esialgsetel 
andmetel 3 põhivarianti, kuid neid võib tööde käigus lisanduda.  Olulisemate 
osapoolte osas on lisatud Päästeamet seoses ammoniaagi kasutamisega.  
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KSHs käsitletavad teemad on: 

• Planeeritava maakasutuse ja hoonestuse mõju pinnasele taimestikule, 
rohestruktuuridele,  

• Planeeritava maakasutuse mõju maastikule, kohalikule 
kultuuripärandile/kultuurimälestise tunnustega objektidele, piirkonna 
iseloomule, sh visuaalne mõju ümbruskonnale.  

• Planeeritava maakasutuse ja hoonestuse mõju rohestruktuuride 
paiknemisele ja funktsionaalsusele.  

• Tootmisobjektidega kaasnevad mõjud pinnasele, pinna- ja põhjaveele, sh. 
maasoojussüsteemide rakendamisega seotud küsimused.  

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

• Tuulegeneraatorite rakendamisega seotud mõju piirkonna 
mürasituatsioonile ja lindude rändele.  

• Planeeringualal ellu viidavate potentsiaalselt keskkonna- ja inimese tervist 
mõjutavate tegevuste (sh. ammoniaagi ladustamine ja kasutamine) mõju 
inimese heaolule ja tervisele ning varale.  

• Jäätmetekke võimalused ja meetmed selle vähendamiseks.  
• Ehitusetapiga seotud mõju hindamine (sh. müra, õhusaaste, vibratsioon)  
• Kohalike elanike sotsiaalsete vajadustega seotud aspektid.  

 
Avalikul arutelul tehti ettepanek lisada ka Maanteeamet huvitatud osapoolte 
nimekirja seoses Paldiski ümber teostatavate planeeringute ja teedevõrgu 
uuendamisega. Ettepanekuga arvestati ja programmi täiendati vastavalt. 
 
Avaliku väljapneku jooksul laekus 2 kirja – Terviseametist ja 
Kaitseministeeriumist ning neis tehtud ettepanekutele vastatakse kirjalikult. 
 
 
Rohkem ettepanekuid ei olnud ja Elmar Luha lõpetas koosoleku. 
 
 
 
 
 
Protokollis Epp Zirk 
 
 
  



Pakri teadus- ja tööstuspargi (Pakri) detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
programm 
 

 
Töö nr: 1796/12 

   Heakskiitmisele 15.05.2013 

69

LISA 9. Avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekute 
vastuskirjad 
a) Terviseamet Põhja talitus 
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b) Kaitseministeerium
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LISA 10. KKA kiri 17.04.2013 programmi tagastamine 
täiendamiseks 
 
Pr. Kersti Väinsalu    Teie 25.03.2013 nr 9-11/391 

Abilinnapea  
Paldiski Linnavalitsus 
paldiski@paldiski.ee  Meie 17.04.2013 nr HJR 6-8/13/31560-5 
 
 

 

 

Pakri teadus- ja tööstuspargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi 

tagastamine täiendamiseks 

 

 

Lugupeetud abilinnapea  

 

 
Esitasite Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile (edaspidi nimetatud Keskkonnaamet) heakskiitmiseks 
Pakri teadus- ja tööstuspargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi nimetatud KSH) 
programmi, mille koostas OÜ Hendrikson&Ko (töö nr 1796/12, Tartu-Tallinn 2013). 
  
Keskkonnaamet on antud projekti raames esitanud KSH programmile kahel korral seisukoha. Esimene kord 
27.06.2012 kirjaga nr HJR 6-8/12/15813-2 (KSH programmi koostaja oli NXXN OÜ (töö nr 022_PDKI, 2012)), 
kes on antud objekti detailplaneeringu koostaja. Teisel korral esitas Keskkonnaamet seisukoha 21.12.2012 
kirjaga nr HJR 6-8/12/31560-2 (KSH programmi koostajaks oli OÜ Hendrikson&Ko (töö nr 1796/12, Tartu-
Tallinn 2012)). 
 
1. Heakskiitmiseks esitatud KSH programmi leheküljel 12 on välja toodud, et (tsiteerime): „Käesoleva 
KSH objektiks on lisaks maakasutuse strateegiale ka tehnoloogilised lahendused, mistõttu saab käesolevat KSH-
d lugeda KMH tüüpi KSH-ks, kus lisaks KSH metoodilistele alustele tuleb tehnoloogiliste küsimuste puhul 
rakendada ka KMH metodoloogiat (vastavalt ka KMHKJS paragrahvides 6, 11 ja 33 sätestatule). Käesoleva 
KSH programmi koostajal on lisaks KSH juhteksperdi kvalifikatsioonile ja KMH eksperdi litsents.“  

Ülaltoodud lõik on segane. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi 
nimetatud KeHJS) § 33 käsitleb KSH kohustuslikkust. Palume selgitust, kas juhtekspert on üritanud väljendada 
mõtet, et KSH aruanne koostatakse keskkonnamõju hindamise (edaspidi nimetatud KMH) mahus. Kui KSH 
soovitakse teha KMH täpsusega, siis peab programm vastama nii KeHJS §-ile 13 kui ka §-ile 36. Kui KSH 
programm on koostatud ka KMH programmine, siis tuleb seda täiendada. Lisaks tuleb sel juhul üle vaadata 
KeHJS § 16 lõikes 3 toodu ning esitatud KSH programmi menetluse vastavus ülaltoodule ning vajadusel viia 
läbi vajalikud menetlustoimingud.  

Märgime, et kui pädevatelt ametitelt küsiti KSH programmile seisukohti, siis ei kajastunud programmis, et see 
on koostatud KMH täpsusastmes.  

2. KeHJS § 13 p 2 kohaselt tuleb KMH programmis anda kavandatava tegevuse ja selle reaalsete 
võimaluste lühikirjeldus, mille keskkonnamõju hakatakse hindama. Palume võimalusel programmis kirjutada 

alternatiivide sisu võimalikult täpselt lahti (nii palju kui on antud hetkel infot) ning põhjendada sisuliselt 

käsitletavate alternatiivide valikut. See annab olulist informatsiooni ning aitab kaardistada ja hinnata 
programmis väljatoodud alternatiive ning hinnatavaid mõjusid. Palume KSH programmis eristada 
planeeringulised ja tehnoloogilised alternatiivid koos allalternatiividega.  

3. KSH programmi leheküljel 11 tuuakse välja, et (tsiteerime): „Hindamisel kasutatakse keskkonnamõju 
strateegilise hindamise üldkehtivat metoodikat, valides ning täpsustades töö käigus sobivaimad 
hindamismeetodeid vastavalt kerkivale vajadusele (eeldatavalt kasutatavad hindamismaatriksid, võtmetegurite 
kaalumine jne).“ KeHJS § 13 p 4 järgi on KMH programmi osa KMH-s kasutatava hindamismetoodika 
kirjeldus.  

Palume keskenduda sellele, kuidas hakatakse mõjusid hindama. Seetõttu palume võimalusel programmi 
täiendavalt lisada alljärgnev: 
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a. Milliseid olemasolevaid uuringuid kasutatakse mõjude hindamisel ning milliseid uuringuid on juurde 
vaja. Olemasolevate andmete eelnev analüüs ja sellest lähtuv uuringute vajalikkuse hindamine on üks kvaliteetse 
hindamise aluseid. Kui hindamise käigus selgub täiendavate uuringute vajadus, siis oleme seisukohal, et 
vastavad uuringud tuleb ka teostada.  

Keskkonnaamet 21.12.2012 kirjas nr HJR 6-8/12/31560-2 tegi ettepaneku KSH raames läbi 
viia ala taimestiku inventuur, mille eesmärgiks on selgitada, kas alal esineb kaitsealuste 
liikide kasvukohti. KSH programmi leheküljel 9 tuuakse välja, et KSH aruande koostamisse 
kaastakse kaasatakse taimkatte-ekspert, et hinnata täiendavate (geobotaaniliste) uuringute 
vajadust. Antud selgitusest jääb arusaamatuks, kas uuringud teostatakse või mitte. Juhime 
tähelepanu, et EELIS-s1 kajastub Pakri looduskaitseala projekteeritav piir, mis külgneb 
planeeritava alaga. Palume antud asjaoluga KSH aruande koostamisel arvestada.  

Selgitame üldistatult, et aruannete alusandmestikus kasutatakse sageli vanu või liialt üldistavaid andmeid. 
Probleem tekib, kui aruande avalikustamisel või heakskiitmisel selgub, et objektiivse informatsiooni saamiseks 
on vajalikud täiendavad uuringud. Seetõttu tuleks juba programmi koostamise faasis läbi mõelda, kas 
olemasolevad andmed on piisavad või mitte ning vajadus uuringute järele sõnastada juba programmi faasis. See 
välistaks ajamahukate uuringute tegemise siis, kui aruanne on juba nt avalikustamisel.  
b. Mis metoodikat kasutatakse konkreetsete mõjude hindamisel keskkonnaelementide kaupa (nt kas 
mudeleid/programme, eksperthinnanguid vmt – nt müra osas jms) ja alternatiivide võrdlemisel (nt alternatiivide 
võrdlemise meetod). 

c. Mis juhendeid kasutatakse mõju hindamise läbiviimisel.  

d. Palume programmis välja tuua, mis perioodil välitöid teostatakse. Juhime tähelepanu, et elustikule mõju 
hindamisel tuleb välitööd teha vegetatsiooniperioodil, mitte talvel paksu lumega jms.  

4. Keskkonnaameti tõi 27.06.2012 kirjas välja, et KeHJS § 36 lg 2 p 4 kohaselt peab KSH programm 
sisaldama KSH ja selle tulemuste avalikustamise ajakava, mis tuleneb strateegilise planeerimisdokumendi 
koostamise ajakavast. Et antud eesmärki täita tegime ettepaneku lisada ajakavasse ka planeeringu koostamise 
ajakava, sidudes kavas omavahel planeeringu ja KSH etapid. Keskkonnaamet palus rakendada praktikat, kus 
planeeringu koostamise ja KSH menetlus on ühendatud2. Planeeringute kooskõlastamise ringil esitada 
ametkondadele koos planeeringuga ka KSH aruanne. Planeeringule kooskõlastuskirjades palume märkida, et 
pädev amet vaataks üle ka KSH aruande ja esitaks omapoolsed seisukohad lisaks planeeringule ka aruandele. 
Antud ettepanek on jäetud tähelepanuta. Palume KSH programmi täiendada.  
 

5. Keskkonnaamet tõi 21.12.2012 kirjas välja, et (tsiteerime):  „19.06.2012 esitatud KSH 
programm oli koostatud põhjalikult ja ülevaatlikult ning vastas keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi nimetatud KeHJS) § 36 lg 2 p 2 põhimõtetele. 
Käesolevaga on esitatud uus KSH programm, kus on loobutud detailplaneeringu 
elluviimisega eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju selgetest põhjendustest ning mõju ulatuse 
määramisest. Palume avalikustamisele esitatava KSH programmi aluseks võtta NXXN OÜ 
töö nr 022_PDKI (2012) (edaspidi nimetatud NXXN OÜ KSH programm).“ KSH ekspert tõi 
oma vastuses välja, et ei pea antud soovitust asjakohaseks.  
 
NXXN OÜ KSH programmis olid esitatud selgitused, millised mõjud eeldatavasti ilmnevad 
ning kuidas neid hakatakse hindama. Heakskiitmiseks esitatud KSH programmi ei täida 
KeHJS § 36 lg 2 p 2 toodud eesmärki, mille kohaselt peab KSH programm selgitama ja 
nimetama detailplaneeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid. KSH programm küll nimetab 
mõjud, kuid ei selgita miks mõju hindamisel hinnatakse just programmis nimetatud mõjusid 
(arvestades ümbritsevat keskkonda, tegevuse iseloomu ja asukohta jm). Palume KSH 
programmi täiendada.  

                                                           
1 Eesti Looduse Infosüsteemi 

2http://www.keskkonnaamet.ee/sadr/index.php?id=10535&op=doc_details&dok_id=330983
&asutus_id=1  
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NXXN OÜ KSH programmis oli välja toodud alljärgnev (toome välja olulisemad punktid): 

1. KSH aruandes hinnatakse tuulikute varjutustega seonduvat ning esitatakse 
varjutuskaardid.  

2. KSH aruandes hinnatakse päikesepaneelidega seonduvaid mõjusid (visuaalsed mõjud, 
varjud ja peegeldused, elektromagnetiline mõju jne). 

3. Energia salvestus NH3 vedelgaasi vormis ja sellega kaasnevad ohud.  
 
Heakskiitmiseks esitatud KSH programmis ülaltoodud punktid enam ei kajastu. Palume 
selgitusi, miks on osad punktid välja jäetud. Ülaltoodut arvestades ei nõustu Keskkonnaamet 
eksperdi seisukohaga, et NXXN OÜ KSH programmi aluseks võtmise soovitus pole 
asjakohane. Palume heakskiitmisele esitatud KSH programm kriitiliselt üle vaadata ja 
täiendada.  
 
6. KeHJS § 37 lg 5 kohaselt vastatakse KSH programmi avalikul arutelul esitatud 
ettepanekutele ja vastuväidetele. Heakskiitmisele esitatud KSH programmis ei ole kajastatud 
Kaitseministeeriumile ja Terviseametile esitatud vastuskirjad. Palume KSH programmi 
täiendada.  
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Allan Piik 
Juhataja 
 
Koopia: OÜ Hendrikson & Ko, hendrikson@hendrikson.ee 
 
Pille Vals 674 4815 
Pille.Vals@keskkonnaamet.ee 
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LISA 11. Vastuskiri KKA täiendusettepanekutele 
 
 
 
 
 
Pr Pille Vals 

Keskkonnaamet 
Harju-Järva-Rapla regioon 

 
Teie: 17.04.2013 nr HJR 6-8/13/31560-5 

          Meie: 15.05.2013 nr  2149/13 
 
 
 

Pakri teadus- ja tööstuspargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmist 

 

 

 

Tagastasite heakskiitmisele esitatud Pakri teadus- ja tööstuspargi detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi täiendamiseks. Järgnevalt esitame 
omapoolsed kommentaarid teie märkustele. 
 
 
1. Täiendavate arutelude tulemusena arendja ja ekspertidega leiame, et antud juhul ei ole 
mõistlik koostada KSH aruannet KMH täpsusastmes. Seega lähtume töö koostamisel 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses KSH programmile ja 
aruandele seatud nõuetest. Programmis on sõnastust vastavalt parandatud.  
 
2. Erinevalt algsest soovist koostada aruanne kasutades ka KMH metoodikat seda siiski ei 
tehta ning sellest tulenevalt ei ole tehnoloogiliste alternatiivide väljatoomine enam 
asjakohane. Planeeringuliste alternatiivide osas on programmi praegu teadaoleva infoga 
täpsustatud. 
 
3. Tulenevalt otsusest loobuda antud töö läbi viia KMH täpsusastmes ei ole KeHJS § 13 p 4 
antud programmi osas pädev. Täiendasime ja täpsustasime siiski programmi vastavalt toodud 
ettepanekutele. Et head kodumaised maakasutuse planeeringute raames läbiviidava KSH 
juhendid puuduvad, on kasutatud rahvusvahelisi juhendmaterjale (nt Jones, et al 2005)3.  
 
4. Täiendasime KSH programmi tabel 2 vastavalt ettepanekule. 
  

                                                           
3 Jones, C. Baker, M. Carter, J. Jay, S. Short, M. & Wood, C. (toimetajad) 2005. Strategic environmental assessment and land use planning: 
An International Evaluation. Earthscan, London. 

 

OÜ Hendrikson & Ko; Peakontor: Raekoja plats 8, 51004 Tartu; tel 7409800, faks 7409801;Tallinna esindus: Pärnu mnt. 30, 
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5. KSH programmi on täpsustatud niipalju, kui seda tehnoloogiliste lahenduste kohalt teada 
on. Programmi on lisatud väljapakutud mõjuvaldkonnad koos põhjendusega ja eeldatav 
ulatus. 
 
6. Programmi on täiendatud ja vastuskirjad lisatud. 

 
 
 

Lugupidamisega, 
 
 

 
 
Heikki Kalle 
Hendrikson&Ko 
Keskkonnaekspert (litsents KMH0039) 
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