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1. Keskkonnamõju hindamise alus ja eesmärk 
 
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on taotleda 3,7 ha suurust mäeeraldist 
ehituslubjakivi kaevandamiseks Harjumaal, Tallinna Lasnamäe linnaosas, Tondi-

Väo II lubjakivikarjääris, Väo lubjakivimaardla 23 ploki piires.   
 

Keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aluseks on Keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (edaspidi KMHS) (RTI, 24.03.2005, 15, 
87). Käesolev KMH on algatatud keskkonnaministeeriumi poolt OÜ Väo Paas 

maavara kaevandamise loa taotlusele, toetudes KMHS §6(1) p 28 ja 35, mis 
tähendab Tondi-Väo II lubjakivikarjääri määratlemist 47,99 ha suuruse Tondi-

Väo  lubjakivikarjääri laiendusena. 
 
Keskkonnamõju hindamine on üheks osaks kavandatava tegevuse  

kaevandmisprojekti tervikprotsessist. Töö eesmärgiks on viia läbi Tondi-Väo II 
lubjakivikarjääri kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamine, 

sealhulgas keskkonnamõju prognoosimine, hindamine, kaevandustehnoloogiate 
alternatiivide kirjeldamine ja hindamine ning negatiivsete mõjude vältimise ja 

leevendavate meetmete kavandamine.   
 
Keskkonnamõju hindamise aruande alusel Keskkonnaministeerium kaalub 

kaevandusloa väljastamist. Keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel tehakse 
ettepanek sobivaima kaevandamistehnoloogia valikuks, millega on võimalik 

vältida või minimeerida keskkonnaseisundi kahjustamist ja edendada säästvat 
arengut. 
 

Käesoleva keskkonnamõju hindamise protsessi lahutamatuks osaks on arutelu 
kohaliku kogukonnaga parimate lahenduste väljaselgitamiseks. See annab 

hindajatele väärtuslikku teavet kohalikust sotsiaalsest keskkonnast ning 
kogukonna liikmetele ja üldsusele võimaluse olla informeeritud ning osaleda 
otsustamisprotsessis. 
 

2. Kavandatava tegevuse lühikirjeldus 

 
Vastavalt OÜ VÄO PAAS maavara kaevandamise  loa taotlusele on kavandatud 

kasutusele võtta Tondi-Väo II karjäär. Taotletav mäeeraldis asub Tallinna linna 
territooriumil. Ala moodustab Tondi-Väo karjääri teenindusmaa idapiirist vahetult 

idasse jääva, ligikaudu 350 m pikkuse ja 140 m laiuse maariba, jäädes tervikuna 
Väo lubjakivimaardla aktiivse tarbevaru ploki 23 piiresse. Ala lähedusse jäävad 
veel OÜ Eesti Paekivi Väo-Lagedi ja OÜ Paekivitoodete Tehas Väo ja Väo II 

lubjakivikarjäär. Kogu Väo maardla pindala on 330,65 ha. 
 

Kuna Tondi-Väo karjääris on maavara varu ammendumas, siis on uue 
mäeeraldise avamine ehituskivi ja -killustiku tootmise jätkamiseks vajalik. Kõige 
soodsam on uus mäeeraldis avada vahetult olemasolevast Tondi-Väo karjääri 

teenindusmaast idasuunas, kus 2008. a OÜ Väo Paas tellimusel hinnati 3,70 ha 
pindalal ümber ehituslubjakivi passiivne tarbevaru aktiivseks. 

 
Taotletava mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala on 3,70 ha ja see jääb 
ühele OÜ-le  Väo Paas kuuluvale kinnistule Lagedi tee 16 (katastritunnus 
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78403:313:0710) ning kolmele AS-ile TREV-2 Grupp kuuluvale kinnistule Lagedi 
tee 20 (78403:313:0910), Lagedi tee 22 (78403:313:0960) ja Lagedi tee 24 

(78403:313:0970), mille kasutamise sihtotstarve on tootmismaa ning mille 
kasutamiseks kaevandamise eesmärgil on saadud vastav kooskõlastus 
(dokument on esitatud maavara kaevandamise loa taotluse lisana). 

 
Taotletava mäeeraldise piirides ega läheduses ei ole looduskaitseobjekte ega 

Natura 2000 võrgustiku alasid. Samuti ei ole taotletaval mäeeraldisel elamuid. 
Lähim majapidamine jääb kinnistu idapiirist ~ 90 m kaugusele teisele poole 
Tallinna ringteed, otseselt mäeeraldise piirist jääb lähim eluhoone ~ 105 m 

kaugusele. Taotletaval mäeeraldisel asuvad mitmed OÜ-le Väo Paas kuuluvad 
tööstushooned. Need hooned lähevad enne kaevandamise alustamist 

likvideerimisele.  
 

Taotletava mäeeraldise põhjaosale ulatub kultuurimälestise nr 2611 
muinasasulakoha kaitsevöönd. Kaitsevööndis kehtivaid kitsendusi sai leevendada 
arheoloogiliste eeluuringutega, mis aitavad vältida ootamatuid leide ja tööde 

seiskumist tulevikus kaevandamise käigus. Arheoloogiliste uuringute tulemusena 
selgus, et viimase aastakümne jooksul on sellel alal kunagi olnud asula 

kultuurikiht täielikult maha kooritud, segatud paekivikihi peal paiknenud liivaga 
ja kokku lükatud katastriüksuse 78403:313:0930 loodepoolsele alale. Seega, 
arheoloogilise inspektsiooni ja uuringute tulemuste põhjal võib täie kindlusega 

väita, et taotletaval alal kultuurimälestise nr 2611 muinasasulakoht ei ole 
vähimalgi määral säilinud. Arheoloogilise uuringu tulemuste põhjal kinnitas 

Kultuuriministeerium, et taotletaval alal enam kitsendusi kaevandamiseks ei ole 
(dokument on esitatud maavara kaevandamise loa taotluse lisana). 
 

Planeeritava maa-ala kontaktvööndi- ja lähiümbruse joonis on lisatud 
programmile lisas 1. 

 
Väo lubjakivimaardla ehituslubjakivi kasuliku kihi taotletava mäeeraldise piires 
moodustavad Kesk-Ordoviitsiumi Lasnamäe (O2ls), Aseri (O2as) ning Alam-

Ordoviitsiumi Kunda (O1kn) lademe lubjakivid. Katendi keskmine paksus plokis 
23, millele taotletav mäeeraldis jääb, on 0,6 m ning kasuliku kihi keskmine 

paksus 8,5 m. Kasuliku kihi moodustavate lademete paksused varieeruvad 
järgmistes vahemikes – Lasnamäe 2,5 – 7,4 m, Aseri 0,8 – 1,0 m ja Kunda 0,9 – 
1,0 m.  

 
Taotletava Tondi-Väo II lubjakivikarjääri mäeeraldise maavaravaru kogus 

3,70 ha pindalal kasuliku kihi keskmise paksuse 8,5 m juures on 315 tuh m3. 
 
Lasnamäe, Aseri ja Kunda lademe lubjakivide füüsikalis-mehaanilised omadused 

on stabiilsed ja kivimid on kõlblikud ehituskillustiku tootmiseks margiga 400-800. 
Kaevandatava Lasnamäe, Aseri ja Kunda lademete paekivist toodetud killustik 

kõlbab tavalise betooni valmistamiseks, teekateteks ja täitematerjaliks. 
Lasnamäe lademe osadest kihtidest saab toota ka ehituskivi ja viimistluskivi. 
 

Vaadeldava ala hüdrogeoloogilisi tingimusi mõjutab pikka aega piirkonnas 
tegutsenud karjääride veekõrvaldus. Kui 1960-nendate aastate uuringute aegselt 

hinnati vaadeldaval alal põhjavee taseme absoluutseks kõrguseks 28,5-30,5 m 
(2-2,8 m sügavusel maapinnast), siis praeguseks ajaks on tegutsevate karjääride 

veekõrvalduse tulemusel põhjaveetase tõenäoliselt alanenud. Karjäärivee 
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juhtimiseks Väo karjäärist Pirita jõkke on väljastatud vee erikasutusluba nii OÜ-le 
Väo Paas kui Paekivitoodete Tehase OÜ-le. Vastavalt vee erikasutuslubade 

tingimustele toimub ärajuhitava karjäärivee kvaliteedi ja kvantiteedi seire.   
 
Lubjakivi kaevandamine ja killustiku tootmine toimub aastaringselt. 

Kaevandatava kihi paksus taotletava mäeeraldise piires on 8,5 m. Killustiku 
tootmiseks sobiva lubjakivi kasutamiseks on võimalik kasutada kahte erinevat 

tehnoloogilist lahendust. Kui osa kihte kasutatakse plokikivi tootmiseks, siis 
ülejäänud kihtide väljamisel killustiku tootmiseks on otstarbekas kasutada 
hüdrovasaraid. Sellisel juhul ei kahjusta kivi raimamine ülejäänud massiivi 

mikromõradega. Teisalt on võimalik kasutada lubjakivi raimamiseks puur-
lõhketöid. Kaevise laadimine toimub ekskavaatori või kopplaaduriga, mis laadib 

kobestunud materjali kallurveokile, mis omakorda transpordib kaevise purustini. 
Lubjakivi purustatakse Tondi-Väo karjääris asuva olemasoleva purusti abil, kus 

toimub ka killustiku erinevate fraktsioonide sorteerimine. Toodangu väljavedu 
karjäärist toimub autotranspordiga jälgides toimivaid marsruute. 
 

Alternatiivsetest arenguteedest on vaatluse all vähemalt kaks põhialternatiivi 
(kui kaks kõige reaalsemat alternatiivi): 

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

 

KMH käigus analüüsitakse lisaks ka teiste tehnoloogiliste (eeskätt raimamisel) 
alternatiivide otstarbekust ning tuuakse välja põhjendused, miks valitud variant 

on sobivaim. 
 

3. Kavandatava tegevuse elluviimisega eeldatavalt 
kaasnev keskkonnamõju 

 
Keskkonnamõju hindamise eesmärk on hinnata ja kirjeldada kavandatava 

tegevuse elluviimise eeldatavat olulist mõju keskkonnale, analüüsida selle mõju 
vältimise või leevendamise võimalusi ning teha ettepanek sobivaima 

lahendusvariandi valikuks. 
 
Keskkonnamõju ruumilist ulatust hinnatakse lisaks kaevandatavale alale  ka 

ümbritseval alal – sealjuures on käsitletava ala ulatus iga mõju korral erinev, 
sõltudes konkreetse mõju olulisusest antud alal. Kavandatava tegevusega 

kaasneva olulise keskkonnamõju täpne iseloom ning ulatus selgub mõjude 
hindamise käigus ning esitatakse KMH aruandes. Siinjuures tuleb arvestada 
ulatusliku kaevandusala paiknemisega antud mäeeraldisest läänes, mille mõju 

maastikule ja veekeskkonnale on määrav. Samuti ka pärastisel ala korrastamisel 
kasutatavad võtted on mõistlik määrata kogu kaevandamisalale. 

 
Kavandatava kaevandamise elluviimisel eeldatavalt tekkivad ja keskkonnamõju 
hindamisega käsitlevad mõjud: 

 Kavandatava maakasutuse ja planeeritava tegevuse vastavus 
asjakohastele arengudokumentidele ning õigusaktide nõuetele. 

 Planeeritava maakasutuse ja kaevandustegevuse mõju maastikule, 
ruumimustrile ja piirkonna iseloomule, sh visuaalne mõju ümbruskonnale. 
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 Kavandatava tegevuse mõju taimestikule, loomastikule ja kaitstavatele 
loodusobjektidele. 

 Kaevanduse laienemise elluviimise mõju inimese heaolule ja tervisele ning 
sotsiaalsetele vajadustele ja varale.  

 Kaevanduse mõju piirkonna maakasutusele. 

 Kaevandamise laienemisega kaasnevad mõjud pinnasele, pinna- ja 
põhjaveele. 

 Jäätmetekke võimalused ja meetmed selle vähendamiseks. 
 Kaevandamisega seotud mõjud  nagu müra, tolm ja vibratsioon. 
 Karjääri teenindavate sõidukite liiklusest tulenev mõju (õhusaaste, müra) 

ja liikluskoormus ümberkaudsetele elamutele ja puhkealadele. 
 Kaevandamise rakendumise mõjude omavahelised seosed ja kumulatiivsed 

mõjud. 
 

KMH käigus võib käsitletavate mõjude nimekiri täpsustuda. KMH aruanne 
koostatakse vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse paragrahvile 20. 
 

KMH aruanne sisaldab informatsiooni keskkonnamõju hindamise käigus 
kasutatava materjali allikate kohta. KMH aruandele on lisatud ka mõju hindamise 
protsessi (sealhulgas avalikud arutelud) käigus saadud küsimused, ettepanekud 

ja vastuväited, mis puudutavad aruannet. Küsimustele on vastatud, selgitatud 
ettepanekute ja vastuväidete arvesse võtmist või põhjendatud nende mitte 

arvesse võtmist. Lisatakse avalike arutelude protokollid koos kommentaaridega. 
 

4. Keskkonnamõju hindamise metoodika 
 

Kasutatakse traditsioonilist KMH protsessi, mille etappidena saab eraldada: 
 Protsessi algatamine, ülesande koostamine. 
 Kavandatud tegevuse eesmärgi ja vajaduse määratlemine. 

 Asjassepuutuva materjali kogumine. 
 Olemasoleva olukorra kirjeldamine. 

 Alternatiivsete lahenduste analüüs 
 Oluliste keskkonnamõjude analüüs ja leevendavate meetmete väljatöötamine.  
 Alternatiivide hindamine ja võrdlemine. 

 Avalikustamine. 
 

Keskkonnamõju hindamise protsess jaguneb kahte faasi: keskkonnamõju 
hindamise programmi koostamine ning keskkonnamõju hindamise läbiviimine ja 
aruande koostamine. 

 
Keskkonnamõju hindamise programm (käesolev dokument) on kava, kuidas 

planeeritakse läbi viia keskkonnamõju hindamine, sh tuuakse välja eeldatavad 
mõjuvaldkonnad, läbiviimise ajakava ja kommunikatsiooni plaan erinevate 
mõjude hindamise protsessi osapooltega. 

 
Keskkonnamõju hindamise aruanne on kogu protsessi kokkuvõttev 

lõppdokument. 
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Mõlemale dokumendile lisatakse avalike arutelude protokollid ja avalikustamise 
käigus kirjalikult esitatud küsimused, ettepanekud, vastuväited ja muud 

märkused ning vastused nendele. 
 
Hinnatakse olulisi lühi-, kesk- ja pikaajalisi keskkonnamõjusid nii 

kaevandusprojekti läbiviimise käigus, kui ka erinevatel tasemetel ja aspektides 
avalduvaid olulisi mõjusid, kaasa arvatud mõju projekti mõjupiirkonna 

maakasutuse arengule ja inimestele. 
 
Keskkonnamõju hindamise aruande koostamisel võetakse arvesse olemasolevaid 

teadmisi ja üldtunnustatud hindamismetoodikat.  
 

Õhureostuse modelleerimine teostatakse rahvusvaheliselt tunnustatud ja testitud 
Gaussi saastelehviku kontseptsioonil (difusioonivõrrandil) baseeruva süsteemi 

AEROPOL abil.  
 
Müra leviku modelleerimiseks kasutatakse keskkonnamüra modelleerimise 

spetsiaaltarkvara SoundPLAN, hinnatakse ka koosmõju liiklusmüraga.  
 

Võimaliku vibratsiooni tekke ja levikuga seotud mõju hinnatakse teostatud 
vibratsiooni mõõtmiste põhjal. 
 

Keskkonnamõju hindamise protsessi käigus viiakse läbi järgnevad olulisemad 
tegevused: 

 külastused kavandatud objektile ja keskkonna-andmebaasidest ning –
institutsioonidest vajaliku info hankimine; 

 koostatud kaevandusprojekti analüüs keskkonna seisukohalt erinevatel 

üldistustasemetel; 
 projekti järgnevate etappide käigus vajaminevate keskkonnaabinõude 

määratlemine; 
 leevendavate meetmete väljapakkumine ja nende eeldatava efektiivsuse 

hindamine;  

 KMH avalikustamisprotsessi koordineerimine. 
 

 

5. Keskkonnamõju hindamise ja selle tulemuste 
avalikustamise ajakava 

 
KMH protsessi täpset kulgemist on KHM programmi koostamise ajal keeruline 
fikseerida, mistõttu tuleb programmi kooskõlastamise järgset ajagraafikut lugeda 

tõenäoliseks tegevuste toimumise ajaks.   
 

Täpsustav teave avalikkuse kaasamise ürituste ja KMH aruande avaliku arutelu 
täpse toimumisaja kohta antakse seadusega ettenähtud korras. 
 

 

Keskkonnamõju hindamise etapp Aeg 

KMH algatamine keskkonnaministeerium 10.09.2009 nr 13-

4-4/10264-3 

Ettevalmistus KMH-ks, andmete 

kogumine 

november 2009 
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KMH programmi koostamine november 2009 

KMH programmi avalikest aruteludest 

teadaandmine 

November-detsember 2009 

KMH programmi avalik arutelu detsember 2009 

Avalikustamise käigus tehtud 

ettepanekute analüüsimine ja KMH 

täiendatud programmi esitamine 

keskkonnaministeeriumile 

Hiljemalt detsember 2009 

KMH programmi kinnitamine 

 

1 kuu jooksul pärast programmi esitamist      

keskkonnaministeeriumile 

KMH aruande avalikud arutelud Veebruar-märts 2010 

Avalikul arutelul tehtud ettepanekute 

lisamine ja nendega arvestamise/ 

mittearvestamise põhjendamine 

Ühe nädala jooksul pärast aruande 

avalikku arutelu 

Aruande esitamine kooskõlastamiseks 

keskkonnaministeeriumile 

Eeldatavalt märts 2008 

keskkonnaministeerium tagastab 

heakskiitmise korral aruande Arendajale 

koos keskkonnanõuetega 

1 kuu jooksul pärast aruande esitamist 

keskkonnaministeeriumile 

 

Keskkonnamõju hindamise läbiviimine ja avalikustamine toimub vastavalt 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses ja muudes 
avalikku menetlust puudutavates seadustes (Haldusmenetluse seadus) 

sätestatud nõuetele. 
 
Kogu keskkonnamõju hindamise protsessi perioodil on KMH töögrupp valmis 

huvilistele tutvustama töö käiku. Huviliste küsimusteks on avatud järgmised 
infokanalid ja kontaktandmed: 

 
Kontaktisik   Robert Tomasson 
Telefon   +372 7441 187; +372 50 38040 

Faks    +372 738 4162 
E-mail    robert@hendrikson.ee  

 

Info KMH kohta on muuhulgas üleval ka kodulehel www.hendrikson.ee Avalikud 

dokumendid jaotuses ning Harjumaa maakonna all. 
 

6. Programmi koostanud eksperdirühma ja arendaja 
andmed 

 

Arendajaks on OÜ VÄO PAAS, ettevõte tegeleb erinevate pae kaevandamise ja 
müügiga. 

OÜ VÄO PAAS, Ivar Marist, tel 5188787 
 
Keskkonnamõju hindamise aruande koostajaks on: Hendrikson&Ko OÜ 

(aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu, tel 7427777). 
      

Hendrikson & Ko OÜ keskkonnaosakond 
Raekoja plats 8, Tartu 

Töörühm 
KMH juhtekspert Heikki Kalle (litsents KMH0039) 
Projektijuht  Robert Tomasson 

http://www.hendrikson.ee/
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Keskkonnaspetsialist (vee ekspert) Märt Öövel 
Keskkonnaspetsialist (geoloogia) Epp Zirk 

Keskkonnaspetsialist Anu Arak 
 
Töörühma koosseisu võidakse töö käigus vajadusel täiendada. 

 
 

 
 
 

 
Heikki Kalle          19.11.2009 

Litsentseeritud keskkonnaekspert (KMH00039) 
 

 
 
.............................................
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LISA 1. Kontaktvööndi- ja lähiümbruse kaart  
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LISA 2. KMH programmi avaliku arutelu protokoll ja osalejate 
nimekiri 

 
LISA 3. KMH protsessi dokumendid 
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KMH programmi avalikust arutelust teavitamine ajalehes  
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KMH programmi avalikust arutelust teavitamine Ametlikes Teadaannetes 
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KMH programmi avaliku väljapaneku jooksul laekunud vastused 
 


