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KOKKUVÕTE 
 
Käesolev KSH on teostatud eesmärgiga aidata kaasa Imavere valla 
Imavere küla Kadastiku 15 (praegune Vana-Kadastiku), Kännu ja 
Kadastiku tee 1 katastriüksuste (Imavere Saetööstuse) detailplaneeringu 
parima võimaliku lahenduse väljatöötamisele. KSH aitab analüüsida 
detailplaneeringuga ette nähtud tootmisobjektide ja rajatiste rajamise 
ning töötamisega kaasnevaid mõjusid ja konsulteerida arendajat parima 
tehnoloogia valikul. 
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi lühendina ka KSH) 
eesmärgiks on vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatule: 
 
a) arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide 
koostamisel ja kehtestamisel, 
b) tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ning 
c) edendada säästvat arengut. 
 
Keskkonnamõju on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu 
või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, 
kultuuripärandile või varale. Keskkonnamõju peetakse oluliseks, kui see 
võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada 
keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja 
heaolu, kultuuripärandi või vara. 
 
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). KSH 
protsessi aegselt on koostatud mitmeid detailplaneeringu lahendusi (KSH 
alternatiive), milledest mitmed osutusid lahenduse edasisel täpsustumisel 
nn ebareaalseteks lahendusteks (n lahendused, mis nägid ette Navesti jõe 
ehituskeeluvööndi vähendamist). Planeeringu põhilahendus ning 
informatiivselt ka ebareaalsed lahendused on toodud lisas 1. 
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on koostatud vastavalt 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §40 
nõuetele, heakskiidetud KSH programmile (Keskkonnaameti 3.12.2010 
kiri nr HJR 6-8/38527-6;  KSH programm koos menetlusdokumentidega 
on toodud lisas 2) ja keskkonnamõju hindamise heale tavale. Samuti 
tuginetakse Hendrikson&Ko seniste analoogsete tööde positiivsele 
praktikale. 
 
Mõjude hindamisel lähtuti nii kavandatava tegevuse elluviimisega 
kaasnevate muutuste  lähenemisest (detailplaneeringu mõju keskkonnale) 
kui ka hinnati keskkonna hetkeseisundist tulenevaid mõjusid. Hindamisel 
kasutati keskkonnamõju hindamise üldkehtivat metoodikat, valides ning 
täpsustades töö käigus sobivaimad hindamismeetodeid vastavalt kerkivale 
vajadusele (hindamismaatriksid, võtmetegurite kaalumine jne). 
Hindamisel arvestati ka väljastpoolt planeeringuala pärinevate/avalduvate 
mõjudega ning mõjude kumuleerimisega. 
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KSH aruande koostamisel on arvesse võetud strateegilise 
planeerimisdokumendi sisu ja kehtestamise tasandit. Töö teostamisel 
kasutati arendaja poolt esitatud tehnilisi andmeid, koostatava 
detailplaneeringu eskiise, avalikult kasutatavaid materjale, 
Hendrikson & Ko valduses olevat infot ning tutvuti olukorraga 
planeeringualal kohapeal. 
 
KSH protsess toimus alates KSH algatamisest võimalikult suures osas nn 
paralleelselt planeeringu koostamisega. Planeeringu koostajate ja 
keskkonnamõju hindajate vahel toimus infovahetus ja planeeringu osaline 
korrigeerimine vastavalt KSH soovitustele.   
  
KSH teostamisel on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu 
elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi võimalikke 
alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades planeeringu 
eesmärke ja käsitletavat territooriumi. Peamised järeldused olid 
järgmised: 
 
• Planeeringuga kavandatava mõju taimkattele on suur (teatav osa 

tööstusala ja jõe vahel kasvavast metsast raiutakse tööstusala 
laiendamiseks maha), kuid raadamine ei ole metsa vähest väärtust 
arvesse võttes olulise negatiivse mõjuga. Mõju piirkonna identiteedile 
ei ole oluline, kuna kavandatavad objektid lisanduvad olemasolevale 
tootmisalale. Visuaalne mõju on oluline kuna kõrge kavandatava 
koostootmisjaama korsten (kuni 70 m) paistab kaugele, kuid 
olemasoleva tööstusilmelise maastiku identiteeti see siiski oluliselt ei 
muuda. 

• Imavere saeveski toimimise mõju pinnasele, põhjaveele ning Navesti 
jõele avaldub eelkõige läbi territooriumil formeeruva potentsiaalselt 
reostunud sademevee. Puidulaoplatsi sademevee koostis üldjuhul 
vastab ettevõttele väljastatud vee erikasutusloa nõuetele, eelkõige 
suveperioodil on mõningate parameetrite (heljum, BHT, ühealuselised 
fenoolid) kontsentratsioonid piirnormide lähedal. Reostunud 
sademevee infiltreerumisest tulenevat mõju põhjavee kvaliteedile ei 
ole ettevõtte puurkaevu ning naabruses paikneva puurkaevu 
veeanalüüside alusel võimalik üheselt tuvastada, kaevude vesi vastab 
joogivee nõuetele. Soovituslik on siiski lisada kaevude vee seires 
analüüsitavatele näitajatele otsest potentsiaalset mõju peegeldavad 
parameetrid (n. oksüdeeritavus, fenoolid).  

 
• Detailplaneeringu rakendamisel võib veekeskkonnale avalduv koormus 

suureneda, koormus veekeskkonnale suureneb eelkõige läbi 
koostootmisjaama veetarbe ning täiendavate potentsiaalselt reostunud 
sademevete ja tehnoloogiliste heitvete tekke. Lähtudes parima 
võimaliku tehnika rakendamisest ei ole täiendav koormus eeldatavalt 
oluline. Järgmistes arendusetappides tuleb põhjalikult läbi kaaluda 
koostootmisjaama veevajadus ja selle katmise allikad ning heitvete 
käitlusskeem. 
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• Olemasoleva Imavere saetööstuse ja selle kavandatava laienduse 
mõju veekeskkonnale võib avalduda koosmõjuna teiste piirkonna 
puidutöötlusettevõtetega, millede toorme- või jäätmehoidlates võib 
formeeruda samuti puidu leostumise tõttu potentsiaalselt reostunud 
sademevesi. Mitme piirkonnas paikneva puidutöötlusettevõtte 
territooriumilt samade kraavide kaudu ärajuhitav sademeveele 
kehtestatud nõuetele vastav sademevesi võib madalveeperioodil 
mõjutada Navesti jõe hüdrokeemilist seisundit. Töö koostajad teevad 
ettepaneku kaaluda suublaseire nõude lisamist ettevõtte vee 
erikasutusloa tingimustele. 
 

• Kavandatava tegevuse elluviimisega seotud liikluskoormuse 
lisandumisel avalduv transpordikoormuse mõju ei ole olemasolevat 
transpordikoormust arvestades oluline. 

• Välisõhu kvaliteedi seisukohalt on võimalikud kaks varianti: 
olemasolevate katelde baasil töötamine või soojuse- ja elektri 
koostoomisjaama (KTJ) rajamine, kusjuures koos nimetatud 
saasteallikad ei tööta (va õlikatel). 

• Puidukatlamaja käitamine ei too kaasa välisõhu saasteainete 
saastetaseme piirväärtuste (SPV1) ületamisi. Kõige kõrgemad 
saastetaseme väärtused kujunevad nõrga loodetuulega 
lämmastikoksiidide puhul – 0,63 SPV1. Samas kujunevad 
maksimaalsed kontsentratsioonid 105 m kaugusel saasteallikatest, 
tootmisterritooriumi sees. Saasteallika mõjupiirkond jääb 430 m 
ulatusse ning ei ulatu lähima elamuni saasteallikast kirdes. 

• KTJ puhul ei ole tänaseks teada selle täpseid parameetreid. Lähtudes 
perspektiivsest soojusenergia vajadusest, on modelleeritud 35 MW 
sisendvõimsusega jaama, mille korstna kõrgus on 42 meetrit (DP 
andmetel võib tulla kuni 70 m korsten). Maksimaalsed 
kontsentratsioonid tekivad 400-520 m kaugusel koostootmisjaamast 
ning hajuvad ühtlaselt ja madalal tasemel kaugele väljapoole 
tootmisterritooriumi piire. Taoline hajumispilt on omane kõrgetele 
saasteallikatele ning veelgi kõrgema korstna puhul saasteainete 
kontsentratsioonid väheneksid. Madalama korstna puhul oleks 
hajumine rohkem kontsentreeritud saasteallika ümbruses ning 
saastetaseme väärtused oleks kõrgemad (näit. uue katla lisamisel, 
kusjuures korstnate kõrgus on 25 m). Selle alusel võib eeldada, et 
saasteainete hajumisparameetrid tagavad sellise saasteainete 
kontsentratsiooni, mis ei kujuta ohtu inimese tervisele ega 
looduskeskkonnale. Indikatiivse saasteaine NOx saastetase on 
suurusjärgus 10 µg/m3 e 0,05 SPV1. 

• Vaadates olemasolevate katelde panust koosmõjus lähedalasuvate 
samalaadsete saasteallikatega (AS Graanul Invest kaks saasteallikat, 
mille parameetrid võetud LHK projektist), osutub jällegi indikatiivseks 
saasteaineks lämmastikoksiidid. Nõrga loodetuule puhul (suurim 
koosmõju efekt) võib NOx kontsentratsioon ulatuda 0,67 SPV1 
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väärtusest (134 µg/m3).  Maksimaalne kontsentratsioon kujuneb AS-i 
Graanul Invest tootmisterritooriumil ning saastetundlike objekte ei 
ohusta. Edelatuule puhul, mis on valdav tuulesuund ning kannab 
saasteaineid asula suunas, moodustab maksimaalne kontsentratsioon 
0,63 SPV1 (125 µg/m3), mis kujuneb AS-i Graanul Invest 
tootmisterritooriumil. Asulas kujunev NOx saastetase on suurusjärgus 
5 µg/m3 e 0,03 SPV1. 

• KTJ puhul ei saa rääkida täisväärtuslikust koosmõjust, kuna sellisel 
juhul on teised saasteallikad põhimõtteliselt erinevad. KTJ tekitab nö 
foonilise saastetaseme, mis on laia ulatusega, kuid madala 
väärtusega. Ülejäänud, madalamad saasteallikad omavad koosmõju 
efekti vahetus läheduses. Sisuliselt on koosmõju nende (madalamate 
allikate) vahel ning KTJ annab teatud madalama foonilise taseme. 
Sellisel juhul (võrdluseks) kujuneb maksimaalne kontsentratsioon 
jällegi AS-i Graanul Invest tootmisterritooriumil ning nõrga edelatuule 
puhul võib NOx kontsentratsioon ulatuda 0,61 SPV1 väärtusest (122 
µg/m3).    

• Seega on Imavere Saetööstuse saasteallikatel nõrk koosmõju 
lähedalasuvate samalaadsete saasteallikatega, mis asuvad u 500 m 
kaugusel kagus. Madalamate saasteallikate (katlamaja korstnad) 
puhul on määravaks vahemaa, mis on pikem kui antud saasteallikate 
mõjupiirkond. Kõrge saasteallika (KTJ) puhul tekivad niivõrd madalad 
kontsentratsioonid, et koosmõju jääb märkamatuks.  

• Tulenevalt kavandatavate tegevuste asendist ja tehnoloogiast (elamu- 
ja puhkealade suhtes) ei prognoosi eksperdid kavandatava tegevuse 
olulist mõju inimeste tervisele, heaolule ja varale. Samuti ei prognoosi 
eksperdid detailplaneeringuga kavandatud käitiste töötamisel 
tööstustegevusega seotud müra, tolmu ja vibratsiooni olulist 
lisandumist ei eraldi ega koosmõjus naabruses asuvate 
tootmisobjektidega.  

• Kavandatavate tegevuste elluviimine loob eeldused käitise 
tootmistehnoloogilise skeemi täiustamiseks, mille tulemusel luuakse 
koostootmisjaama rajamise võimaluse teel võimalus tõhustada käitise 
jäätme- ja toormekäitust ning toota taastuvate kütuste põletamisel 
koostootmisrežiimis elektrienergiat.  

• Detailplaneeringuga kavandatu ei mõjuta Natura 2000 võrgustiku 
alasid ega kaitstavaid loodusobjekte, samuti teisi tundlikke looduslikke 
alasid.  

• Arvestades asjaoluga, et uute hoonete ja rajatiste rajamine toimub 
olemasoleval tootmisterritooriumil või seda laiendatakse suunas, mis 
on vastupidine asula olemasoleva hoonestuse suunale ei prognoosita 
oluliste ehitusaegsete mõjude ilmnemist, sh. transpordikoormuse 
lisandumisest tingitud mõjude osas. 
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise raames käsitleti kaht 
põhialternatiivi (selguse huvides arvati mõjude hindamisel ebareaalseteks 
alternatiivideks algsed, sh KSH programmi faasis kirjeldatud, 
planeeringulahendused): 
 
• Täiendavad tootmismaa (koostootmisjaama tarbeks) ja jäätmehoidla 

maa (puidujääkide hoidla tarbeks) sihtotstarbega ehitusalade 
määramine olemasoleva Imavere saeveski tootmisala ja Navesti jõe 
piiranguvööndi vahelisele alale. Variant töötati välja detailplaneeringu 
ja KSH protsessi käigus ning vastab valla üldplaneeringule. 

• 0-alternatiiv ehk olemasoleva olukorra säilimine. 
  
0-alternatiiviga kaasnevat keskkonnamõju hinnati samades aspektides 
võrdluses kavandatava tegevuse variantidega. Variantide võrdlemisel 
selgus, et kavandatava tegevuse elluviimine ei ole oluliste negatiivsete 
keskkonnamõjudega ning on oluliste positiivsete majanduslike mõjudega, 
mis väljenduvad jäätmemajanduse ja toormemajanduse korralduse osas, 
mis antud olukorras tähendab tööstusettevõtte toimimise efektiivsuse 
suurenemist. Lisaks on arvestatav taastuvatest energiaallikatest 
koostootmise režiimil toodetav elektrienergia.  
  
Arvestades seda, et KSH koostamise tulemusena ei oma kavandatav 
tegevus olulist negatiivset mõju ei looduskeskkonnale (rohevõrgustik, 
Natura võrgustiku alad, põhjavesi, maastik, taimestik, jne) ega piirkonna 
sotsiaal-majanduslikule ja kultuurilisele keskkonnale, on detailplaneeringu 
elluviimine KSH töögrupi hinnangul võimalik. Planeeringulahenduse 
võimalikkuse ja otstarbekuse üle langetab kaalutlusotsuse kohalik 
omavalitsus. 
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Sissejuhatus 
 
 
Käesolev töö on teostatud eesmärgiga aidata kaasa Imavere valla 
Imavere küla Kadastiku 15 (praegune Vana-Kadastiku), Kännu ja 
Kadastiku tee 1 katastriüksuste (Imavere Saetööstuse) detailplaneeringu  
parima võimaliku lahenduse väljatöötamisele. KSH aitab analüüsida 
detailplaneeringuga ette nähtud tootmisobjektide ja rajatiste rajamise 
ning töötamisega kaasnevaid mõjusid ja konsulteerida arendajat parima 
tehnoloogia valikul. 
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi lühendina ka KSH) 
eesmärgiks on vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatule: 
 
a) arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide 
koostamisel ja kehtestamisel,  
b) tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ning  
c) edendada säästvat arengut. 
 
Keskkonnamõju on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu 
või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, 
kultuuripärandile või varale. Keskkonnamõju peetakse oluliseks, kui see 
võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada 
keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja 
heaolu, kultuuripärandi või vara. 
 
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). KSH 
protsessi käigus koostati mitmeid detailplaneeringu versioone, milledest 
varasemad praeguseks enam ei vasta arendaja soovidele ning millest on 
praeguseks loobutud. Seega on neid lahendusi KSH seisukohalt peetud 
ebareaalseteks alternatiivseteks arenguteedeks ning mõjude hindamisel 
neid täpsemalt ei käsitleta.  
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on koostatud vastavalt 
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §40 
nõuetele, heakskiidetud KSH programmile (Keskkonnaameti 3.12.2010 
kiri nr HJR 6-8/38527-6;  KSH programm koos menetlusdokumentidega 
on toodud lisas 2) ja keskkonnamõju hindamise heale tavale. Siinjuures 
peab märkima, et kuna KSH-s lõplikult käsitletav planeeringulahendus 
erineb (tulenevalt arendaja plaanide muutumisest) märkimisväärses 
ulatuses KSH programmi faasis koostatud lahendusest, siis esineb teatav 
vastuolu programmiga. Samuti tuginetakse Hendrikson & Ko seniste 
analoogsete tööde positiivsele praktikale. Käesoleva KSH puhul on 
tegemist nö. KMH tüüpi KSH-ga, kus lisaks strateegilistele küsimistele 
käsitletakse ka tehnoloogilisi aspekte ja viiakse läbi lähtesituatsiooniga 
võrdlemisel baseeruv mõju hindamine, ehk välismõjude analüüs. 
Vastavalt parimale praktikale on käesoleva KSH juhteksperdil ka KMH 
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läbiviimise kogemus ja litsents (KMH0039). KMH põhise lähenemise 
kõrval on läbi viidud ka seadusega nõutud mahus KSH vastavusanalüüs, 
mis sisaldub peatükis 1.2. 
 
KSH teostamisel välismõjude analüüsi raames selgitatud, kirjeldatud ja 
hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja 
peamisi võimalikke alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, 
arvestades planeeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi.  
 
KSH aruande koostamisel on arvesse võetud strateegilise 
planeerimisdokumendi sisu ja kehtestamise tasandit. Töö teostamisel 
kasutati arendaja poolt esitatud tehnilisi andmeid, koostatava 
detailplaneeringu eskiise, avalikult kasutatavaid materjale, 
Hendrikson & Ko valduses olevat infot ning tutvuti olukorraga 
planeeringualal kohapeal.  
 
KSH protsess toimus alates KSH algatamisest võimalikult suures osas nn 
paralleelselt planeeringu koostamisega. Planeeringu koostajate ja 
keskkonnamõju hindajate vahel toimus infovahetus ja planeeringu osaline 
korrigeerimine vastavalt KSH soovitustele.   
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1. Ülevaade detailplaneeringust ja keskkonnamõju 
strateegilisest hindamisest 
1.1 Detailplaneeringu sisu ja peamised eesmärgid 
 
Imavere saetööstuse detailplaneeringuga käsitletav ala hõlmab 
alljärgnevaid katastriüksusi: Vana-Kadastiku (23401:003:1021, varem 
Kadastiku 15) (osaliselt), Kadastiku tee 1 (kat tunnus 23401:005:0090), 
Kännu (23401:003:0158) ning Veepuhasti (23401:003:0159).   
 
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 laiendamise kontseptsioon ning selle planeeringuline 
lahendus on ala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise käigus korduvalt muutunud ning täpsustunud. 
Detailplaneeringu ja KSH algfaasi ja lõppfaasi planeeringulahenduses on 
olulisi erinevusi ja muudatusi. 
 
Imavere saetööstuse detailplaneeringu esmase lahendusega (lahendus, 
mis oli toodud KSH programmis) nähti olemasoleva tootmisala lääneosas 
ette pelletite toomiskompleksi rajamine, samuti katlamaja laiendamine 
tootmisala loodeosas. Lahenduse järgi oleks tootmismaad lisandunud 
katlamaja laienduse tarbeks u 6000 m2 ning planeeringuala lõunaossa 
graanulitehase ja muu tarbeks u 3,8 ha. Kavandatu elluviimise eelduseks 
oleks maatulundusmaa (metsamaa) osaline muutmine tootmismaaks ning 
seeläbi Navesti jõe ehituskeelu vööndi ulatuse vähendamine 
piiranguvööndi piirilt tavapärasele joonele (metsamaal ulatub 
ehituskeeluvöönd kalda piiranguvööndi piirini).  Situatsioon on toodud 
lisas 1.2. Detailplaneeringu eskiisi 13.12.2010 variandil on kajastatud ka 
perspektiivse koostootmisjaama rajamine planeeritava tootmisala 
lõunaossa, teised lahendused on samad, mis töötati välja algsel 
eskiisjoonisel. Ka see lahendus on illustratiivselt toodud lisas 1.2. 
 
Detailplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aegselt selgus, et esmased planeeringulahendused olid kehtiva 
valla üldplaneeringuga vastuolus. Samuti selgus, et arendaja ei soovi 
enam nii ulatuslikku ehitusala, millist näidati detailplaneeringu esialgse 
lahendusega ning mille rajamine eeldaks Navesti jõe ehituskeeluvööndi 
vähendamist. Seda muu  hulgas põhjusel, et arendaja on  leidnud algselt 
planeeringualale kavandatud graanuli tehasele uue alternatiivse asukoha 
olemasoleval tootmisterritooriumil ning praeguseks ajaks on see ka 
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püstitatud ning reaalselt töös. Samuti on reaalselt teostatud ka algselt 
planeeringualal toimuvaks tegevuseks ette nähtud olemasoleva katlamaja 
laiendamine (algselt planeeringualal toimunud katlamaja laiendamine sai 
juriidiliselt toimuda põhjusel, et see ala jäi lõplikust detailplaneeringualast 
välja).   
 
Eeltoodud põhjustel on Imavere saeveski detailplaneeringu kaks 
esimest lahendusvarianti KSH seisukohalt tunnistatud 
ebareaalseteks lahendusteks ning KSH aruande selguse 
seisukohalt neid edaspidi ei käsitleta ning nendega kaasneda 
võivaid mõjusid ei hinnata. Remargina tuleb märkida, et sellest 
tulenevalt esineb ka teatav vastuolu KSH programmi ja aruande vahel. 
 
Reaalne detailplaneeringu lahendus (eskiis seisuga 15. 03. 2012) on 
toodud töö lisas 1. Antud detailplaneeringu lahendusega kavandatakse 
moodustada planeeringuala põhjaosas olemasoleva Imavere asula 
reoveepuhasti ümbruses tavajäätmete käitluse maa (jäätmehoidla maa) 
sihtotstarbega kinnistu (pindala u 0,9 ha) ning määrata sellele ehitusõigus 
kuni 3 hoone püstitamiseks, hoonete ehitusalane suurim lubatud pindala 
on kuni 3000 m3. Planeeringu seletuskirja kohaselt rajataks sellele 
katusega kaetud puidujäätmete hoiuplats, milles hoiustatavat materjali 
kasutatakse kavandatavas koostootmisjaamas. Planeeringuala lõunaosas 
nähakse ette tootmishoonete maa (tootmismaa) sihtotstarbega 
kinnistuosa (pindalaga u 2 ha) koostootmisjaama tarbeks. Sellel 
positsioonil on planeeringu kohaselt lubatud rajada kuni 5 hoonet, 
hoonete suurim ehitusalane pind on 8000 m2. Mõlemad määratavad 
ehitusalad jääksid (erinevalt varemalt välja töötatud lahendusele) 
väljapoole Navesti jõe piiranguvööndi (mis metsamaal tähendab ka 
ehituskeeluvööndit) piiri. Antud detailplaneeringu lahendus vastab 
Imavere valla üldplaneeringule ning detailplaneeringuga ei tehta 
ettepanekut ehituskeeluvöödi vähendamiseks. Kuna alad on kaetud 
metsaga, eeldab nende väljaarendamine raadamist. Ehitusalasid 
teenindavad teed ja platsid rajatakse seletuskirja kohaselt tolmuvaba 
kattega. Tootmisterritoorium piiratakse aiaga. Planeeringualal paikneb 
Imavere asula reoveepuhasti, milles on nähtud ette ka koostootmisjaama 
territooriumil tekkivate reovete puhastamine. Sadeveed platsidelt 
kavatsetakse puhastada liiva-õlipüüduris ning juhtida Navesti jõkke, 
selleks rajatakse tootmismaa piirile uus kraav.  
 
1.2 Seos muude asjakohaste strateegiliste 
planeerimisdokumentidega   
 
Olulisemateks käesoleva detailplaneeringuga seonduvateks 
strateegilisteks arengudokumentideks on: 
 

• Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ Lisa 1 „Järvamaa 
väärtuslikud maastikud“ seletuskiri 2002 

• Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ Lisa 2 „Järvamaa 
rohelina võrgustik“ seletuskiri 2002 
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• Imavere valla üldplaneering aastani 2015  
• Imavere valla üldplaneeringu KSH aruanne 
• Imavere valla arengukava 2009-2015 

 
Kõiki eelnimetatud arengudokumente on koostatava detailplaneeringu 
koostamisel arvesse võetud, olulisemad neist on järgnevalt välja toodud.  
 
Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ 
 
Järva maakonna teemaplaneering määrab asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused. Teemaplaneeringu üheks olulisemaks 
eesmärgiks on loodus- ja keskkonnakaitseliselt põhjendatuma 
ruumistruktuuri tagamine. Tuginedes erinevate infrastruktuuride 
paiknemise ja vajaduste analüüsile, seatakse aladele vajalikud 
kasutustingimused, mis peavad tagama maakonnas säästva arengu. 
Teemaplaneering jaotub kaheks osaks: roheline võrgustik ja väärtuslikud 
maastikud. Teemaplaneeringu lahendused on alusmaterjaliks linnade ja 
valdade üldplaneeringute koostamisel ja täiendamisel, valgalade 
veemajanduskavade koostamisel, kaitsekorraldus-, maakorraldus- ja 
metsamajanduskavade koostamisel, looduskaitse korraldamisel väljaspool 
kaitsealasid ja üleriigiliste infrastruktuuride planeerimisel. 
 

• Roheline võrgustik 
 
Teemaplaneering määrab ära üldised kasutustingimused rohelise 
võrgustiku tuumalade ja koridoride toimimiseks. Keskkonnatingimuste 
määramisel on lähtutud tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõttest. 
Sellest tulenevalt on väärtuslikke maastikke ja rohelist võrgustikku 
analüüsitud koos teiste infrastruktuuridega ja seatud tingimused, mille 
järgimisel on võimalik tagada keskkonna tasakaal säästva arengu alusena.  
 
Vastavalt maakonna teemaplaneeringule ei paikne planeeringuala 
rohevõrgustiku alal - lähim rohekoridor koridor paikneb 
detailplaneeringualast ca 1,7 km kaugusel põhja pool. Navesti jõe 
kallaste, eelkõige läänekaldal kasvav mets on määratletud rohevõrgustiku 
toimimist toetava objektina, olemasolev saetööstus aga välistava 
objektina.  
 
 [Imavere valla üldplaneeringuga maakonna teemaplaneeringut 
rohevõrgustiku osas ei täpsustanud].  
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Joonis 1.1. Väljavõte Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu 
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ rohelise 
võrgustiku ülevaate kaardist. 
 

• Väärtuslikud maastikud 
 
Järva maakonna teemaplaneeringu kohaselt ei asu planeeringualal või 
selle vahetus läheduses väärtuslikke maastikke. Lähim väärtuslik maastik 
on Eistveres, kus Järgevere oja suubub Navesti jõkke ja see asub ca 4 km 
kaugusel planeeringualast. Planeeringuga kavandataval tegevusel seega 
puudub oluline mõju väärtuslikele maastikele. 
 
Seega on detailplaneering vastavuses maakonna teemaplaneeringuga. 
 
Imavere valla üldplaneering aastani 2015  
 
Imavere valla Üldplaneering on koostatud Aarens Projekt OÜ poolt 2007 ja 
kehtestatud vallavolikogu poolt 19.06.2008, määrusega nr 13. 
Planeeringut on täpsustatud Imavere vallavolikogu otsusega nr 15 
22. aprillil 2010. a. 
 
Üldplaneeringu seletuskirja kohaselt on üldplaneeringu üldeesmärgiks 
loodud Imavere vallas turvalised tingimused elanike heaoluks ja arenguks, 
elukeskkonna kõrge kvaliteedi saavutamiseks ja keskkonnasõbraliku 
ettevõtluse tekkeks ning arenguks. Imavere vallas on tööstuse 
arendamiseks suurimad arengueeldused Imavere piirkonnas. Imavere 
külas toimiv eeskätt puidul põhinev ettevõtlus on üks valla ja Järvamaa 
majanduse arengu peamisi mootoreid. Tööstuse ja teeninduse 

Imavere saeveski 



Imavere saetööstuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
aruanne 

 Töö nr: 1405/10 
  Aruanne täiendatud 24. 04. 2013 

16

soovitatavad suunad on määratletud läbi täiendavate tootmis- ja ärimaade 
reserveerimise. Eeltoodust võib järeldada, et olemasoleva saetööstuse 
arendamine on igati vastavuses Imavere valla üldplaneeringu üldiste 
seisukohtadega.  
 
Üldplaneeringu maakasutusplaanil on Imavere saeveski näidatud 
olemasoleva tööstusalana. Planeeringuala, mis jääb väljapoole 
ehituskeeluvööndit, on osaliselt perspektiivne tootmis-ärimaa ja osaliselt 
jäätmekäitluse maa. Seega vastab detailplaneeringu viimane lahendus 
täiesti üldplaneeringu maakasutusplaanil esitatud põhimõtetele.  
 

 

 
Joonis 1.2. Väljavõte kehtiva Imavere üldplaneeringu maakasutuse 
plaanist (Imavere valla üldplaneering aastani 2015). 
 

Planeeringuala 
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Valla üldplaneeringu KSH aruanne toob välja eelkõige valla 
tööstusettevõtetest tulenevad probleemid välisõhu kvaliteediga. 
Täpsemalt on seda temaatikat käsitletud käesoleva KSH punktis 2.4.4. 
 
1.3 Alternatiividest 
 
Alternatiividest on KSH-s koos olemasoleva olukorra jätkumisega vaatluse 
all kaks põhialternatiivi: 
• Imavere saeveski territooriumi laiendamine vastavalt Imavere valla 

üldplaneeringule – olemasoleva saeveski tootmisterritooriumi ning 
Navesti jõe kalda piirangu- ja ehituskeeluvööndi vahele nähakse 
täiendavad tootmismaa ja jäätmehoidla maa sihtotstarbega ehitusalad. 
Planeeritav lisanduv maksimaalne tootmismaa koostootmisjaama 
tarbeks u 2 ha (hoonete suurim lubatud ehitusalane pind 0,8 ha), 
lisaks planeeritav jäätmekäitlusmaa olemasoleva reoveepuhasti 
ümbruses u 0,9 ha (hoonete suurim lubatud ehitusalane pindala 0,3 
ha). 

• Olemasoleva olukorra jätkumine – loobutakse Imavere saeveski 
territooriumi laiendamisest läänesuunda (alternatiiv A0). 

 
Teisi detailplaneeringu ja KSH algetapil väljatöötatud lahendusi reaalsete 
alternatiividena ei käsitleta. 
 
1.4 Ülevaade KSH korraldusest 
  
KSH koostamise korraldaja on Imavere Vallavalitsus. KSH järelvalvaja on 
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon, kelle ülesandeks on KSH 
menetluse õigusaktide nõuetele vastavuse kontrollimine ning KSH 
programmi ja aruande heakskiitmine.  
 
Alljärgnevas tabelis 1.1 on toodud KSH koostamise ajakava. 
 
Tabel 1.1. KSH protsessi ajakava 
Keskkonnamõju strateegilise 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  11. november 2010  
KSH programmi esitamine  
heakskiitmiseks Keskkonnaameti Harju  
Järva Rapla regioonile 

November 2010 

KSH programmi heakskiitmine  November 2010 (14 päeva jooksul 
pärast programmi esitamist)  

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

Veebruar 2011 

KSH aruande II avalik väljapanek Juuni-juuli 2012 
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
etapp 

Aeg 

KSH aruande II avalik arutelu 1. august 2012 

Avalikul arutelul tehtud ettepanekute  
lisamine ja nendega arvestamise/  
mittearvestamise põhjendamine 

August 2012 
(Kuni 2 nädala jooksul peale avaliku  
arutelu toimumist) 

Aruande esitamine heakskiitmiseks 
Keskkonnaameti Harju Järva Rapla  
regioonile 
Aruande täiendamine ja täiendav 
avalikustamine 

oktoober 2012-aprill 2013 

*Aruande heakskiitmine ja  
keskkonnanõuete määramine 

 

* Need tegevused toimuvad pärast käesoleva aruande koostamist, mistõttu 
on siin esitatud aeg tõenäoline prognoos. 
 
 
Avalikkuse kaasamine KSH protsessi 
 
KSH avalikustamine toimus vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse vastavatele sätetele, lisaks sellele olid 
infovahetuseks avatud muud võimalused (telefon, faks, e-mail). 
 
Tabelis 1.2 on välja toodud isikud ja asutused, keda detailplaneeringu alusel 
kavandatav võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi 
selle detailplaneeringu vastu. 
 
Tabel 1.2. KSH huvigrupid 
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 

Keskkonnaministeeriu
m 

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 

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 
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Teadaannetes 
* Vastavalt KeHJS §37 lg1 ja §41. 
 
KSH käigus asjaolude selgumisel võib mõjutatavate ja/või huvitatud 
isikute ja asutuste nimekiri täieneda.  
 
 
Detailplaneeringu KSH koostamisega seotud isikud 
 
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  juhtiv keskkonnaekspert, projektijuht, 
KMH ekspert (litsents KMH0039); 

- Robert Tomasson  keskkonnaekspert (õhusaaste); 
- Märt Öövel  keskkonnaspetsialist (hüdroloogia); 
- 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 
(tõendusdokumendid on toodud KSH programmi dokumentatsiooni 
koosseisus lisas 2): 

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. 
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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. 

 
KSH avalikustamine ja avalikustamise käigus laekunud 
ettepanekud 
 
KSH aruande I avalik väljapanek toimus 2011. aasta veebruarikuus ja 
avalik arutelu oli planeeritud 1. märtsile 2011. Lähtuvalt Nurgametsa 
Vara OÜ poolt avaliku väljapaneku käigus laekunud pretensioonidele nii 
detailplaneeringule kui KSH-le protsess peatati. Avalikustamisega seotud 
materjalid on esitatud lisas 3. 
 
Tulenevalt ettepanekutest töötati välja uus planeeringulahendus (mille 
kohaselt kehtivat üldplaneeringut ei muudeta) ning KSH lisas lahenduse 
(alternatiiv 3) ühe hinnatava alternatiivina KSH protsessi. Uus avalik 
väljapanek korraldati Imavere Vallavalitsuse poolt juunis-juulis 2012 ja 
avalik arutelu 1. augustil 2012. Täiendavaid ettepanekuid uue 
väljapaneku ja avaliku arutelu käigus ei laekunud. Avalikustamisega 
seotud materjalid on esitatud lisas 3.  
 
Imavere Vallavalitsus esitas 10. 08. 2012 KSH aruande Keskkonnaameti 
Harju-Järva-Rapla regioonile järelevalve teostamiseks. 24. 09. 2012 
esitas Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni seisukoha aruande 
kohta, milles esitati aruande kohta märkusi ning viidati puudujääkidele 
KSH aruande avaliku väljapanekust teavitamisel. KSH ekspert täiendas 
aruannet ning Imavere Vallavalitsus esitas 18. 10. 2012. 
Keskkonnaametile täiendatud aruande. Kuna aruande avalikustamisel 
esines puudujääke (avalikustamisel ei teavitatud kõiki ametkondi), saatis 
Imavere Vallavalitsus 17. 02. 2012. Eesti Keskkonnaühenduste Kojale, 
Kultuuriministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile, Terviseameti Põhja 
talitusele ja Sotsiaalministeeriumile teate KSH aruandega tutvumise 
võimaluse kohta. Soovitud kuupäevaks (7. jaanuar 2013) saatis vastuse 
üksnes Kultuuriministeerium, kellel aruande kohta ettepanekuid ei olnud. 
Eelnevalt nimetatud kirjad on lisatud 24.01.2013 KSH aruande lisasse 3. 
 
07.03.2013. a kirjaga jättis Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 
KSH aruande heakskiitmata (kiri toodud KSH lisas 3). Seda eelkõige 
põhjusel, et kogu menetlusprotsessi käigus on olukord planeeringuala 
piirkonnas (st saetööstuse territooriumil) muutunud ning osad KSH 
aruandes alternatiivsetena käsitletavate planeeringulahendustega (alt 1 
ja 2) kavandatud tegevused juba ellu viidud (rajatud on pelletiliin ja 
katlamaja laiendus). Selletõttu ei vastavat KSH aruandes esitatu reaalsele 
olukorrale ning vajavat kaasajastamist. Tulenevalt aruande sisu olulisest 
muutumisest ning varasematest menetlusvigadest, pidas Keskkonnaameti 
Harju-Järva-Rapla regioon õigustatuks korraldada uus aruande 
avalikustamine. Ekspert võttis kriitika omaks ning kaasajastas KSH 
aruande sisu (vastus Keskkonnaameti seisukohale on toodud lisas 3). 
 
Sisuliselt peale aruande täiendamist saabus Keskkonnaministeeriumi 
seisukoht eelnevalt märgitud Imavere Vallavalitsuse 17. 02. 2012 teatele 
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aruandega tutvumise võimaluse kohta. Seisukoht koos vastusega sellele 
on toodud aruande lisas 3.  
 
Lisatakse info täiendava avalikustamise kohta 
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2. Mõjutatava keskkonna kirjeldus  
2.1. Planeeringuala asukoht, maastikulised tingimused 
 
Planeeringuala asub Järvamaa lõunaosas, Imavere vallas, mis oma soodsa 
geograafilise asendi poolsest annab head eeldused ettevõtluse arenguks.  
Detailplaneering paikneb Imavere külas, olemasoleva saetööstuse ja 
Navesti jõe vahel (vt joonis 2.1). Detailplaneeringuga hõlmatava ala 
suurus on ligikaudu 12,7 ha, mis hõlmab alljärgnevaid katastriüksusi: 
Vana-Kadastiku (23401:003:1021, varem Kadastiku 15) (osaliselt), 
Kadastiku tee 1 (kat tunnus 23401:005:0090), Kännu (23401:003:0158) 
ning Veepuhasti (23401:003:0159).  
 

 
Joonis 2.1. Planeeringuala asukoht (allikas: Maa-amet) 
 
Planeeringuala paikneb maastikuliselt väljakujunenud tööstusmaastikuga 
külgnevalt. Tööstusala domineerib Imavere asula üldpildis, paiknedes 
ulatuslikul alal asula keskosast kuni lääneservani. Tööstusalal paiknevad 
lisaks Stora Enso Imavere saeveskile ka Granul Invest tootmishooned ning 
tehnorajatised. Et piirkonnas on valdavaks avamaastikud, on tootmisala 
vaadeldav üsna kaugele, eriti ida suunas (nt. Tallinn-Tartu maanteelt). 
Järva maakonna teemaplaneeringu kohaselt ei asu planeeringualal või 
selle vahetus läheduses väärtuslikke maastikke. Lähim väärtuslik maastik 
on Eistveres, kus Järgevere oja suubub Navesti jõkke ja see asub ca 4 km 
kaugusel planeeringualast. 
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2.2. Looduskeskkond 
2.2.1 Geoloogilised tingimused 
 
Planeeringuala jääb Kesk-Eesti tasandiku lainja reljeefiga alale. 
Planeeringualal on teostatud 2010 aastal OÜ Rakendusgeoloogia poolt 
ehitusgeoloogiline uuring (töö nr 09-033). Uuringu aruande põhjal on 
tegemist moreense lavatasandikuga, kus maapinna reljeef on väikese 
kaldega lõuna suunas (kõrgusvahemikud alal on 62,0 kuni 63,0 m).   
 
Planeeringuala jääb Alam-Siluri Raiküla lademe lubjakivi avamusalale. 
Raiküla lademe lubjakividele on iseloomulik suur varieeruvus nii 
vertikaalses läbilõikes kui ka pindalalises levikus (esineb nii rifilubjakive, 
dolomiidistunud lubjakive, merglit, dolokivi). Eelnimetatud 
ehitusgeoloogilise uuringu kohaselt on (murenenud) lubjakivi pealispind 
absoluutsel kõrgusel 60,25-61,5 m (0,65-2,15 m sügavusel maapinnast). 
 
Aluspõhjakivimeid katab suhteliselt õhuke pinnakattekiht, mille antud alal 
moodustavad alluviaalsed-, jääjärvelised- ja liustikusetted (valdavalt 
rohke liivaga möllsavi moreen ja sügavamal lubjakivi rähk moreeniga, 
kohati keskliiv, savimöll). Liivasemad setted levivad planeeringuala 
keskosas.  

 
Kogu planeeringuala katab mullakiht, mille 
paksus on vahemikus 0,15 kuni 0,5 m, 
keskmiselt 0,3 meetrit. Planeeringuala ja 
lähiümbruse mullastik on suhteliselt ühtlane 
(vt Joonis 2.2). Alal on valdavaks väga 
õhukesed ja õhukesed madalsoomullad. 
Kagunurgas esineb leostunud gleimuldasid. 
Perioodiliselt liigniisked ja valdavalt 
turvastunud mullad on kaetud angervaksa kkt 
soovikumetsadega, kus domineerivad 
lehtpuud. Vähesel määral leidub siin ka 
kõdusoometsa. Mulla-põhjavee taseme 
kõikumine oleneb sademete hulgast ja aasta-
ajast.  Liigniiskuse perioodilisus põhjustab ka 
soostumisprotsesside perioodilisuse.  
 
 
 
 
 
 

Joonis 2.2 Planeeringuala mullastik 
 
2.2.2. Põhja- ja pinnavesi 

• Põhjavesi 
 
Sademetest toituv pinnasevesi on vaadeldaval alal maapinnale võrdlemisi 
lähedal. Vastavalt Rakendusgeoloogia OÜ poolt teostatud 
ehitusgeoloogilisele uuringule on pinnaseveetase maapinnast u 0,5-1 m 
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sügavusel. Toitudes sademetest võib selle tase sademeterikkal ajal tõusta 
u 0,5 m, ulatudes kohati maapinnani, kuivadel perioodidel võib aga 
veetase langeda kuni 1 m võrra. Üldine veepeegli kalle järgib reljeefi ning 
on lõuna suunaline. 
 
Planeeringualal on maapinnalt esimene aluspõhjaliseks põhjaveekompleks 
Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekompleks, mis jaguneb Siluri ja Ordoviitsiumi 
veekihiks. Kõige ülemine, Siluri veekiht, mis levib Raikküla ja Juuru 
lademe lõhelistes lubjakivides, on maapinnalt tuleneva reostuse eest 
kaitsmata (pinnakatte paksus <2 m) (vt joonis 2.3). Ordoviitsiumi veekihti 
(Pirgu lademe kavernoossed ja lõhelised lubjakivid) eraldab Siluri 
veekihist Siluri-Ordoviitsiumi veepide, kuid kuna need kaks veekihti on 
omavahel karstiõõnsuste ja lõhede kaudu tihedalt seotud, on ka see 
veekiht kaitsmata. Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekiht toitub Kvaternaari 
setete veest. Kivimite lõhelisus väheneb sügavuse suunas. Maapinnalt 
esimesed 30 m on kõige enam lõhelised ning karstunud ja vesi liigub 
horisontaalseid lõhesid mööda kiiresti edasi. Sügavuse suurenedes 
lõhelisus ja karstumine väheneb ning savikamad kihid moodustavad 
veepidemeid, kus vesi liigub valdavalt vaid vertikaalseid lõhesid mööda.  
 

 

 

 
Joonis 2.3  Põhjavee kaitstus planeeringuala piirkonnas (allikas: OÜ Eesti 
Geoloogiakeskus, 2003) 
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Lähimad puurkaevud paiknevad planeeringualast idas. Planeeringualale 
lähim puurkaev on Imavere saeveski kaev katastrinumbriga 14 383 
(minimaalne kaugus planeeringualast on ~170 m). Planeeringualast idas 
paikneb kaks kasutusel olevat puurkaevu: Imavere Soojus OÜ OÜ kaev 
(katastrinumbriga 10518) ja OÜ Hextall kaev (katastrinumbriga 21517), 
mis jäävad planeeringualast vastavalt u 250 ja 500 m kaugusele. Imavere 
valla ühisveevärgi kaevud (katastrinumbritega 10344 ja 10349) jäävad 
planeeringualast samuti itta, vastavalt u 750 m ja 1 km kaugusele.  Kõik 
lähimad puurkaevud on rajatud Siluri veekompleksi ning kaevude sügavus 
varieerub oluliselt (n. Imavere Saeveski puurkaev - 71,5 m, kaev nr 
10518 ja ühisveevärgi kaevud - 30-40 m, puurkaev kat. nr. 21 517 - 15,2 
m). Üldjoontes on Siluri veekihi põhjavee liikumissund lõunakaarde. 
 
Vastavalt Keskkonnaministeeriumi kodulehel toodud jääkreostuskollete 
nimekirjas olevatele andmetele ei leidu planeeringualal jääkreostuse 
koldeid. Lähim jääkreostuse kolle planeeringualast ca  500 m kaugusel 
asuv Lukoili tankla. 
 

• Pinnavesi 
 
Detailplaneeringuga hõlmatav ala sisuliselt külgneb Navesti jõega (Lääne-
Eesti vesikond, Pärnu alamvesikond). Navesti jõgi on Eesti mõistes üsna 
suur jõgi – pikkus 105,8 km, valgala 3004 km2. Planeeringuala paikneb 
aga jõe ülemjooksul, kus jõgi on maaparanduse käigus õgvendatud. Jõgi 
on võrdlemisi kitsas (valdavalt u 5 m) ja madal (valdavalt kuni 0,5 m). 
Jõe valgala arendusala lähistel on u 35 km2 (Järvekülg, 2006), seetõttu on 
ka vooluhulgad võrdlemisi väikesed. Täpseid andmeid jõe ülemjooksu 
hüdroloogilise režiimi kohta ei ole, kuna regulaarset Navesti jõe 
hüdrokeemilist seiret teostatakse jõe alamjooksul, kus valgala erinevus 
võrreldes käesoleva planeeringuala ümbrusega on suur ning maastikulised 
tegurid on ülemjooksuga võrreldes mõnevõrra teised, mistõttu alamjooksu 
vaatlusandmeid ei saa üheselt ülemjooksule üle kanda. Siiski, lähtudes 
Navesti jõe alamjooksu äravoolunäitajatest (Järvet, 2006) võib jõe 
keskmine vooluhulk vaadeldavas piirkonnas olla suurusjärgus 200-300 l/s. 
Keskmise veerikkusega aastal ei lange vooluhulk madalveeperioodil 
eeldatavalt allapoole 40-50 l/s, ekstreemsetel juhtudel võib aga vooluhulk 
kahaneda tasemele 5-20 l/s (Järvekülg, 2006).  
 
Lisaks hüdrokeemilisele seirele uuritakse jõe seisundit (sh orgaanilise aine 
ja toitainete sisaldus) ka jõgede hüdrobioloogilise seire raames. 
Arendusalale lähim (ja samas kõige ülemjooksupoolne) hüdrobioloogilise 
seire punkt paikneb Eistveres (u 5 km Imaverest alamal). 2006. aasta 
seire aruande kohaselt (EMÜ, 2007) on Navesti jõe ülemjooks eutroofne. 
Nii üldlämmastiku kui nitraatlämmastiku sisaldus oli kõrge, mille 
põhjuseks on peetud nitraaditundlikult alalt pärinevat põhjaveelist toidet. 
Kuid suhteliselt kõrge fosfori sisalduse põhjuseks on aga peetud reostust. 
Reostusallikat ei ole seirearuandes üheselt välja toodud, kuid selleks võis 
olla ka tol ajal ebapiisavalt puhastatud Imavere asula reoveed, 
praeguseks on Imavere asula reoveepuhasti kaasajastatud. Seire aegselt 
tuvastati ka kõrge orgaanilise aine sisaldus (BHT väärtus) jões, kuid selle 
põhjusteks võisid olla ka looduslikud olud (kõrged õhutemperatuurid ja 
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väikesed vooluhulgad). Teadaolevalt ei ole Navesti jõe ülemjooksul ohtlike 
ainete (sh. fenoolide) uuringuid teostatud. Teadaolevalt ei ole hilisematel 
aastatel Eistveres Navesti jõe seiret teostatud. 
 
Hüdrobioloogilise kompleksseire raames tehtud kalastiku uuringud 
näitasid, et Eistvere lõigus on kalastiku seisund hea (kalastiku seisund on 
paranenud peale 1990-nendail toimunud maaparandustöid), tabati 8 liiki 
kalu. Vähemalt keskmisel arvukusel tabati jõelõigu indikaatorliike ojasilmu 
ja jõeforelli, samuti esineb tüübispetsiifilisi liike haugi, lepamaimu, 
luukaritsu. Veekvaliteet ühegi kalaliigi esinemist ei piira, kuid 
põllumajandustootmise intensiivistumisest tulenevat ohtu veekvaliteedi 
halvenemisele on peetud potentsiaalselt kalastiku seisundit negatiivselt 
mõjutavaks teguriks.  
 
Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
01.04.2010. a. korraldusega nr 118) kohaselt on Navesti ülemjooks (st 
kuni Järavere ojani, veekogumi kood keskkonnaregistris 1131600_1) 
tugevalt muudetud veekogum. Veekogum on kesises seisundiklassis 
(ökoloogiline seisundiklass suurselgrootute järgi – kesine seisundiklass, 
ökoloogiline seisundiklass fütobentose järgi – väga hea seisundiklass, 
ökoloogiline seisundiklass kalade järgi – hea seisundiklass, ökoloogilise 
potentsiaali seisundiklass kokkuvõttes kesine, keemiline seisundiklass - 
hea). Kesise seisundiklassi põhiliseks surveteguriks on põllumajanduslik 
hajukoormus (välja ei ole toodud õgvendamisest tulenevat halba 
hüdromorfoloogilist seisundit). Seisundiklassi parandamiseks seatud 
eesmärk piirata haju- ja punktkoormust ning vältida veekogu tõkestamist, 
vooluhulga reguleerimist ja voolurežiimi muutmist.  
 
Navesti jõe ülemjooks kuulub alates Taadikvere maanteesillast (u 2 km 
alamal arendusala) lõheliste kudemis- ja elupaikade nimistu jõgede 
(vastavalt keskkonnaministri 15.06.2004 määrusele nr 73 „Lõhe, 
jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu) hulka, kus 
on keelatud paisude rajamine ja veetaseme tõstmine paisude 
rekonstrueerimisel ning veekogu loodusliku sängi ja hüdroloogilise režiimi 
muutmine. Samuti kuulub Navesti jõgi kogu pikkuses lõheliste 
elupaikadena kaitstavate jõgede hulka (vastavalt keskkonnaministri 
09.10.2002 määrusele nr 58 „Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena 
kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja 
seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire 
jaamad“, antud määrusega kehtestatakse kaitstavate veekogude vee 
kvaliteedi- ja seirenõuded).  
 
Navesti jõgi on keskjooksul Loopere sillast Tallinn-Viljandi maantee 
vahelisel lõigul määratud suure üleujutusohuga lõiguks, kuid see lõik 
paikneb arendusalast u 20 km alamal ning seega ei oma määravat 
tähtsust. 
 
 
 
 
2.2.3 Taimestik ja rohealad 

• Taimkatte ülevaade 
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Kogu planeeringuala (va. Imavere reoveepuhasti ümbrus) on kaetud 
metsaga. Tegu on perioodiliselt liigniiske alaga, kus kasvab angervaksa 
kasvukohatüüpi, põhiliselt lehtpuudest (sookaskedest ja hallist lepast) 
koosnev puitu. Ala keskosas asub mõnevõrra niiskem piirkond, seal on 
kõdusoometsa kkt puistu, kus on domineerivaks puuliigiks harilik kuusk. 
Valdavalt on puude vanuseks 45-55 aastat. Kohati on tegemist nooremate 
15-20 aastaste puudega. Seal ei ole täiskasvanud metsale iseloomulikud 
taimkooslused veel jõudnud välja kujuneda ja puistu sarnaneb hiljuti 
võsastunud alaga. Puuliikide poolest on kogu ala liigivaene. Põõsarindes 
leidub rohkem liike, aga valdavaks on siiski harilik toomingas, mis on üks 
sagedamini esinevatest põõsaliikidest Eestis. Alustaimestik on liigivaene. 
Häiludes ja hõredamates piirkondades lopsakas, tihedamates kohtades, 
kus valgustingimused on halvemad, see peaaegu puudub. Haruldasi ja 
kaitsealuseid taimeliike ega kaitset vajavaid taimkooslusi ülevaatuse 
käigus ei leitud. 
 
Pikemalt on taimkatet kirjeldatud aruande lisas 5 asuvas taimkatte 
ülevaates. 
 

• Rohevõrgustik 
 
Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused“ lisa 1 „Järvamaa väärtusliku maastikud“ 
seletuskirjast 2002 ilmneb, et planeeringuala ei paikne rohevõrgustiku 
tuumaladel ega koridoridel. Navesti jõe kallastel, eelkõige läänekaldal, 
kasvav lehtpuumets on põhimõtteliselt rohelist võrgustikku toetavaks 
elamendiks. 
 
2.2.4 Loomastik ja linnustik 
 
Vastavalt andmebaasi EELIS andmetele ei leidu planeeringuala maismaa 
osas kaitsealuste liikide elupaiku. Lähimaks kaitsealuse liigi leiukohaks on 
metsise elupaik planeeringualast ca 3 km kaugusel lääne pool. 
  
Navesti jõgi, mis asub planeeringuala piiril, kuulub alates Tallinna-Viljandi 
mnt sillast, mis asub Taadikveres, (planeeringualast ca 2 km allavoolu) 
kuni Põltsamaa-Võhma mnt sillani Loopres, „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja 
harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse (RTL 2004, 87 1362). Navesti 
jõgi on lõheliste elupaigana kaitstav veekogu (RTL 18.10.2002, 118, 
1714). 
 
2.2.5 Natura 2000 alad ja kaitsealused loodusobjektid 
 
Planeeringualal ei leidu Looduskaitseseaduse kohaseid kaitstavaid 
loodusobjekte. Keskkonnaregistri kohaselt on lähimaks kaitstavaks alaks 
planeeringualast u 3,5 km kaugusel paiknev Eistvere mõisa park. 
 
Lähimaks Natura 2000 võrgustikku kuuluvaks alaks on planeeringualast u 
5 km kaugusele jääv Määru loodusala (joonis 2.4).  
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Joonis 2.4. Imavere saeveski ning lähimad Natura 200 võrgustiku alad ja 
kaitstavad loodusobjektid (allikas: Maa-ameti geoportaal). 
 
Vastavalt Keskkonnaregistri andmetele ei paikne planeeringualal kaitstavaid 
looduse üksikobjekte. Lähimaks objektiks on Kabala kivi (ka Maasika talu 
kivi), mis paikneb planeeringualast u 4 km kaugusel. 
 
Planeeringualal ja selle läheduses Keskkonnaregistri andmetel 
vääriselupaiku ei paikne.  
 
2.3. Tehiskeskkond 
2.3.1. Taristu 
 
Valdavas osas on planeeringuala hoonestamata, kuid selle põhjaosas 
(Veepuhasti katastriüksus) paikneb Imavere asula reoveepuhasti. 
Planeeritavale alale jääb Taadikvere maaparandussüsteem nr 
5031019000.  
 
2.3.2. Maakasutus ja hoonestus 
 

Imavere saeveski 
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Vana-Kadastiku (varasem Kadastiku 15) ja Kännu katastriüksuste 
sihtotstarve on maatulundusmaa, Kadastiku tee 1 on tootmismaa ning 
Veepuhasti on jäätmehoidla maa sihtotstarvetega. Vastavalt kehtivale 
„Imavere valla üldplaneeringule aastani 2015” on planeeringuala 
otstarveteks peamiselt looduslik haljasmaa, kirdepoolne nurk ja 
edelapoolne nurk on perspektiivne tootmis- ja ärimaa. Hetkel paikneb alal 
reoveepuhasti. Ülejäänud osas on planeeringuala peamiselt segamets, 
mida läbivad üksikud kraavid. 
 
2.3.3. Liikluskorraldus 
 
Juurdepääs planeeringualale on võimalik ainult üle saetööstuse kinnistute. 
Vastavalt üldplaneeringule on planeeringuala edelapoolsesse külge 
ettenähtud uus juurdepääsutee perspektiivselt Imavere möödasõidult. 
 

2.4. Sotsiaalkultuuriline keskkond 
 
2.4.1. Sotsiaalne taristu ja rahvastik 
 
Detailplaneeringuala paikneb Imavere vallas Imavere külas, mis on 
Imavere valla keskuseks. Asulas paikneb põhikool, lasteaed, rahvamaja, 
raamatukogu. Küla on valla suurim, siin elab 2009. aasta seisuga 487 
elanikku (www.imaverevv.ee).  
 
2.4.2. Visuaalsed aspektid 
 
Piirkonna visuaalne identiteet on määratletud ulatusliku alal paikneva 
tootmiseks ette nähtud taristuga, mis on vaadeldav ka kaugvaadetes (nt. 
Tallinn-Tartu maanteelt).  
 
2.4.3. Ajaloo- ja kultuuriväärtused 
 
Ajaloolistelt kaartidelt on näha, et kinnistul pole Eesti Topokaardi (1935-
1939) järgi olnud varem hoonestust (vt Joonis 2.5). Lähim hoonestus on 
asunud praegusel saeveski territooriumil.  
 
Järva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused“ kohaselt ei leidu Imavere külas ja selle 
lähiümbruses väärtuslikke maastikke. 
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Joonis 2.5 Väljavõte Eesti Topokaardist (1935-1939) (allikas: Maaamet) 
  
Vastavalt Kultuurimälestiste riiklikule registrile ja informatsioonile Maa-
ameti Kultuurimälestiste rakenduses ei paikne planeeringualal muinsus- ja 
miljööväärtusi. Lähim riikliku kaitse all olev kultuurimälestis, Imavere 
Meierei hoone, paikneb teisel pool saeveskist ca 600 m kaugusel 
planeeringualast. Aruande käigus kogutud andmete põhjal ei paikne 
planeeringualal ka muid arendust takistavaid kultuuriväärtusi.   
 
2.4.4. Inimese tervis (müra ja õhusaaste) 
 
Inimese tervise seisukohalt on kõige olulisemateks aspektideks tööstusega 
seotud müra aga eriti õhusaaste. Peamisteks müraallikateks on peale 
otsese tootmistegevuse transpordivahendid. Olemasolevat olukorda 
peegeldavate müra mõõtmiste kohta andmed puuduvad, kuid tuginedes 
mõjude hindamise raames läbi viidud fooniliste tasemete hindamisele 
jäävad nad tõenäoliselt kehtivate normatiivide piiridesse.  
 
Teavet olemasoleva välisõhu seisundi kohta saab Imavere valla 
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandest (OÜ 
RealEnviron, 2006-07), mis on kättesaadav Imavere valla kodulehel. 
 
Nimetatud aruande kohaselt on välisõhu seisund üks peamisi 
keskkonnaprobleeme Imaveres, mille peamisteks põhjustajateks on 
toodud puidutööstused. Välisõhu kvaliteedi hindamisel on tuginetud OÜ 
Eesti Keskkonnauuringute Keskus 2006.a detsembris tehtud 
mõõtmistulemustele. KSH hinnangul võib välisõhu kvaliteeti hinnata 
heaks, kuid samas on murettekitav tahkete osakeste suhteliselt kõrge 
kontsentratsioon. Mõõtmistulemused on esitatud KSH aruande Tabelis 
4.2.8-1 (lk 27). Lähemal vaatusel selgub, et peente tahkete osakeste 
(PM10) ööpäevane saastetaseme piirväärtus (SPV24), mis on 50 µg/m3, on 
ekslikult paigutatud tunnikeskmisse saastetaseme piirväärtuse (SPV1) 
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lahtrisse. Kuna mõõdetud tulemused olid vastavalt 12,9 ja 40 µg/m3, siis 
SPV1 väärtus oli tõesti lähedal SPV24 piirväärtusele, kuid mõõdetud 
ööpäevakeskmine kontsentratsioon (12,9 µg/m3) jääb tegelikkuses 
tunduvalt alla normatiivsele ja moodustab 0,26 SPV24. 
 
Kirjeldatud aruande peatükis 4.5 „Olemasolevad keskkonnaprobleemid“ 
lahatakse koosmõju lähedalasuvate samalaadsete saasteallikatega (AS 
Graanul Invest). Algandmed on pärit vastava ettevõtte LHK projektist. 
KSH hinnangul võib koosmõju tulemusena tahkete osakeste 
kontsentratsioon ulatuda kuni 1,6 SPV1. Samas jääb arusaamatuks, mis 
normatiivi järgiti. Kui võtta aluseks LHK projektid, siis võib eeldada 
summaarsete tahkete osakeste (PM SUM) tunnikeskmist piirväärtust, mis 
moodustab 500 µg/m3 ning mida ükski saasteallikas eraldi võetuna ei 
ületa. Võttes arvesse, et modelleeriti olukorda, kus koosmõju hinnati 305 
m kaugusel kagus AS Graanul Invest saasteallikatest, siis sellisel juhul on 
Imavere Saeveski allikate panus väike ning tegelik koosmõju toimub 
ainult AS Graanul Invest ja Delcotek OÜ saasteallikate vahel. Sellises 
olukorras on kahtlane, kas tahkete osakeste kontsentratsioon ületab 1,6 
korda normatiivset (st 800 µg/m3). Seda kahtlust kinnitavad ka koosmõju 
hindamine vastavate ettevõtete LHK projektides. 
 
Peatükis 6.1.1.3 „Mõju välisõhu kvaliteedile“ esinevad jällegi segadused 
SPV1 väärtustega. Nimelt on tahkete osakeste SPV1 märgitud 5000 ja CO 
– 300 µg/m3. Vastavad väärtused peavad olema 500 ja 10000 µg/m3. 
 
Tuginedes eelnevale on mõistlik interpreteerida KSH aruande Tabelis 
4.2.8-1 toodud väärtusi põletusseadmetest pärinevate saasteainete osas. 
 
Tabel 3.3. Saasteainete mõõdetud saastetaseme väärtused ja SPV-d 

Saasteaine C 1h 
µg/m3 

SPV1 C/SPV1 C 24h 
µg/m3 

SPV24 C/SPV1 

NOx 34,7 200 0,17 15,2 - - 

CO 310 10000* 0,031 210 - - 

PM 10 40 - - 12,9 50 0,26 

SO2 3,1 350 0,009 2 125 0,016 

LOÜ 0,22 5000 0,00004 0,12 2000 0,00006 

* - 8 tunni keskmine piirväärtus 
 
Tulemused näitavad, et välisõhu kvaliteet on hea. Kõrgeim suhteline 
kontsentratsioon on peenosakestel, kuid ka see jääb 26% peale 
ööpäevasest normatiivist. Peenosakesed võivad pärineda nii 
kütteseadmetest, transpordist kui tootmisest. Tootmise juures on oluline 
kas püüdeseadmetena kasutatakse tsükloneid või filtreid. Tsüklonid ei ole 
efektiivsed peenosakeste püüdmisel. Seega tsüklonitega varustatud 
ettevõtetel võib olla märkimisväärne osa peenosakeste saastetaseme 
kujunemisel asulas. Tuleb märkida, et mõõtmised peegeldavad kõiki 
saasteallikaid, kaasa arvatud transporti ja kohtkütet. Seega 
tootmisettevõtete panus on ainult teatud osa mõõdetud väärtustest. 
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Kahjuks pole andmeid tahkete osakeste summa (PM SUM) 
kontsentratsioonide kohta. 
 
2.4.5. Inimese vara 
 
Vahetult planeeringuala naabrusse ei jää olulisi objekte, millele 
kavandatav tegevus võiks otseselt mõju avaldada. Kaudsete mõjude osas 
on elanikud kaevanud tootmistegevuse poolt põhjustatud puidutolmu ja 
õhureostuse kandumist Imavere asula hoonetele, mida on täpsemalt 
käsitletud mõju hindamise peatükis.  
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3. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad mõjud 
3.1. Mõjuala ulatus ja hindamise metoodika 
 
Tegemist on nö. KMH tüüpi KSH-ga siis on hindamise aluseks KMH 
metoodika, kus tehnoloogilised aspektid ja nende mõju analüüsitakse ning 
hinnatakse planeeringu menetlemise etapis, vältides topelthindamist. 
Lähtudes taoliste KSH-de parimast praktikast on juhteksperdil ka KMH 
läbiviimise kogemus ja õigus (litsents KMH0039). Lähtudes 
planeerimisdokumendi detailsuse astmest on KSH-le tüüpilist 
vastavusanalüüsi rakendatud minimaalses mahus, ning see sisaldub 
peatükis 1.2 “Seos muude asjakohaste strateegiliste 
planeerimisdokumentidega”. 
 
Keskkonnamõju ruumilist ulatust hinnati lisaks planeeringualale ka seda 
ümbritseval alal. Sealjuures hinnati seda erinevate mõjude osas erinevas 
ruumilises ulatuses, kus konkreetset mõju saab lugeda oluliseks. 
Ulatuslikumat mõju (mõju Navesti jõele, atmosfääriõhu reostuse mõju, 
sotsiaal-majanduslik mõju) hinnati ulatuslikumalt, kuid väiksema 
täpsusastmega.  
 
Kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju määratlemisel 
kasutati kontrollnimekirjade ja kaardikihtide (EELIS-e jm andmekihid) 
meetodit ehk geoinfosüsteeme, mis võimaldavad lähtuda eelkõige 
kohalikest oludest (nt kaitstavate objektide olemasolu, geoloogia jm). 
Välisõhu heitmete hajumisarvutused on teostatud rahvusvaheliselt 
tunnustatud ja testitud Gaussi saastelehviku kontseptsioonil baseeruva 
süsteemi AEROPOL abil, mida on kasutatud Eestis näiteks Tallinna, Pärnu 
ja Tartu õhusaastekoormuste modelleerimisel. 
 
Mõju hindamisel toimusid piirkonnaga tutvumiseks, probleemide 
analüüsiks ja planeeringulahenduse täpsustamiseks välitööd, lisaks 
eksperthinnangutele kasutati prognoosimisel analoogiate meetodit. 
Analoogsete projektide kogemusi on kasutatud erineva üldistusastmega 
ka käesolevas töös. 
 
KSH koostamisel kasutatud metoodika valikul ei ole vajalik otsese mõjude 
„pingerea” koostamine. Hinnatakse kõiki olulisi mõjusid. 
Käesoleval juhul on detailplaneeringuga kavandatava tegevusega seotud 
keskkonnaprobleemideks eelkõige mõjud atmosfääriõhule ja 
veekeskkonnale, oluline on ka jäätmemajanduse korraldus ning 
sotsiaalsete mõjudega seotud aspektid.  
 
Käesoleva planeeringu puhul on lähtutud põhimõttest, et keskkonnamõju 
strateegiline hindamine peab olema planeeringu koostamisega protsessiga 
võimalikult integreeritud. Kui võimalik, tuleb keskkonnakahju ära hoidvad, 
vähendavad ja kompenseerivad meetmed lülitada planeeringulahendusse 
ning seda põhimõtet on planeeringu käigus ka järgitud. 
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3.2 Mõju maastikule ka piirkonna visuaalsele identiteedile 
 
Tulenevalt väärtuslikuna määratletud maastike paiknemise kaugust 
(Eistvere, vaatealad Imavere Nuia- Viljandi teel) puudub kavandataval 
tegevusel oluline mõju väärtuslikele maastikele. 
 
Piirkonna identiteet on seotud tootmistegevusega. Et kavandatav tegevus 
ei paikne asutusala kontaktivööndis, vaid olemasoleva toomisala 
sügavuses või selle asula serva jäävas piirkonnas, ei ole mõju piirkonna 
identiteedile oluline. Visuaalse mõju seisukohalt on oluline DP kohaselt 
kuni 70 m kõrguse korstna ehitamine koostootmisjaama tarbeks, mis 
kujuneb tõenäoliselt uueks maamärgiks. Arvestades piirkonna 
olemasolevat tööstuslikku visuaalset identiteeti, ei ole avaldatav mõju 
siiski oluliselt negatiivne. 
 
3.3 Mõju taimestikule ning Natura 2000 võrgustikule ja 
kaitstavatele loodusobjektidele 
3.3.1 Mõju taimestikule ja rohevõrgustikule  
 
Seoses planeeringu elluviimisega väheneb saetööstuse ning Navesti jõe 
vahelisel alal metsa pindala. Tootmisalade laiendamiseks ja uue 
kraavituse rajamiseks on vajalik raadata metsa-ala suurusjärgus 2,7 ha 
ulatuses.  Kuna tegu on suhteliselt liigivaese metsakooslusega, milles pole 
tuvastatud haruldasi ega kaitsealuseid taimeliike, siis see metsastunud ala 
pindala vähenemine keskkonnale laiemalt olulist negatiivset mõju ei 
avalda. Need raietööd ei killusta metsamassiivi, kuna planeeringuala asub 
vahetult olemasoleva tööstuskompleksi kõrval. Põhjapoolsel alal, millele 
on koostatud ka metsamajandamiskava aastateks 2010 kuni 2019, on 
valdavas osas märgitud soovitavaks majandamise meetodiks lageraie või 
sanitaarraie.  
 
Planeeringuga hõlmatav ala ei paikne Järvamaa maakonnaplaneeringu 
teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused“ järgi rohelise võrgustiku objektide naabruses. 
Vastavalt maakonna teemaplaneeringule kulgeb lähim rohekoridor  
detailplaneeringualast ca 1,7 km kaugusel põhja pool. Et planeeringuga 
käsitletav ala ei kuulu rohevõrgustiku koosseisu ja ole rohevõrgustiku 
struktuuridega ka olulises funktsionaalses seoses, puudub kavandataval 
tegevusel oluline mõju rohevõrgustikule. Lokaalsete rohestruktuuride 
funktsionaalse toimimise seisukohalt võib märkida, et planeeringu 
ellurakendamiseks tehtavad raietööd ei puuduta jõe kaldavööndit, mis 
võiks antud juhul olla looduskaitseliselt tundlikum.    
 
3.3.2 Mõju loomastikule 
 
Andmebaaside andmetel ei ole teada oluliste liikide esinemist 
planeeringuga hõlmataval alal või sellega külgnevatel aladel. Samuti ei 
tuvastatud suuremate maismaaloomade liikumist või nende tegevuse jälgi 
välitööde käigus. Planeeringualal ning läheduses paiknevates kraavides 
leidub kopraid, kelle elutegevus on olnud ka takistuseks kraavide 
toimimisele. Teadaolevalt on probleemi püütud lahendada kohalike 
jahimeeste kaasabil. Et planeeringuga hõlmatav ala piirneb Navesti jõega, 
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on oluline planeeritavate tegevuste mõju kalastikule (teemat on täpsemalt 
käsitletud läbi mõjude jõe seisundile ptk 3.4).  
 
3.3.3 Mõju Natura 2000 võrgustikule ja kaitstavatele 
loodusobjektidele  
 
Detailplaneering ei asu looduskaitsealustel aladel ega ei piirne nendega. 
Lähim kaitstav loodusobjekt (Eistvere mõisa park) paikneb 
planeeringualast u 3,5 km kaugusel. Ei ole võimalik tuvastada otseseid või 
kaudseid tegureid, mis võiksid planeeringu ellurakendamisel oluliselt 
mõjutada seda või ka teisi kaitstavaid loodusobjekte. 
 
Lähim Natura 2000 võrgustikku kuuluv ala (Määru loodusala) jääb 
planeeringualast u 5 km kaugusele (vt joonis 2.4). Loodusala kaitse-
eesmärgiks on tagada nn. Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavate 
elupaigatüüpide liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270) ning aas-
rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510) kaitse. Ei ole võimalik 
tuvastada planeeringu rakendamisega kaasnevaid tegureid, mis võiksid 
nimetatud loodusala mõjutada.  
 
Teoreetiliselt võiks kavandatu mõjutada Natura 2000 võrgustikku kuuluvat 
Maalasti loodusala (jõge pidi allavoolu esimene loodusala, mille 
kaitseväärtuste hulka kuulub jõgi elupaigatüübina, vahemaa jõge mööda 
enam kui 20 km), kuid lähtudes peatükis 3.4 toodud hinnangutest, et 
kavandatav tegevus Navesti jõe seisundit olulisel määral ei mõjuta, võib 
väita, et tegevus ei mõjuta antud loodusala kaitseväärtusi.  
 
 
3.4. Mõjud pinnasele, pinna-ja põhjaveele 
3.4.1 Olemasoleva käitise toimimisega kaasnevad mõjud pinnasele 
ning pinna- ja põhjaveele 
 
Imavere saetööstuse potentsiaalne mõju pinnasele ning pinna- ja 
põhjaveele võib avalduda eelkõige läbi saastunud sademevete tekke ning 
selle infiltreerumisel pinnasesse või juhtimisel suublasse. Käitises tekkiv 
reovesi suunatakse Imavere asula kanalisatsioonisüsteemi. Potentsiaalselt 
pinnast ning pinna- ja põhjavett ohustavaks tegevuseks on ka puidu 
töötlemisel kasutatavate kemikaalide ja viimistlusmaterjalide (käitises 
puidusäilituskemikaale ei kasutata), kemikaalide ja viimistulusmaterjalide 
jääkide ning seadmete ja masinate hooldusel kasutatavate ainete ja 
jääkide käitlemine ja hoiustamine. Korrektsel tegutsemisel (st ohtlike 
vedelike ja kemikaalide hoiustamine selleks ettenähtud ladudes 
vastavates pakendites, lekete ärahoidmis- ja kõrvaldamismeetmete 
rakendamine) ei ole oodata ohtlike kemikaalide käitlemisest tuleneda 
võivat olulist ohtu veekeskkonnale.  
 
Seega on Imavere saeveski olemasoleva olukorra hindamisel keskendutud 
eelkõige sademevetele. Saetööstuse sademevete käitlus on jagatud 
sisuliselt kaheks – palgilao liigvete süsteem ning ülejäänud käitise 
sademevete süsteem. Saetööstuse hoonete katustel, hoonete vahelistel 
teedel-platsidel formeeruv sademevesi kogutakse vastava 
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sademeveekanalisatsiooni abil ning juhitakse tööstuskompleksi loodepiiril 
kulgevasse kraavi, mis suubub omakorda Navesti jõkke. Antud 
sademeveesüsteemidele on küll paigaldatud settekaevud, kuid mitte 
sademeveepuhasteid. Nende sademevee väljalaskude reostuskoormusi ei 
ole teadaolevalt mõõdetud. Võib hinnata, et nende reostatus sõltub 
suuresti käitise heakorrast, vältimaks sademevee reostumist on vajalik 
teekatete ja platside hooldamine ja koristamine näiteks maha pudenenud 
saepurust või muudest jääkidest. 
 
Saetööstuste peamine veekeskkonnale avalduv mõju väljendub puidu ja 
puidujääkide laoplatsidel formeeruvas sademevees. Erinevad uuringud on 
näidanud, et puiduladudes formeeruva sademevee kvaliteet võib 
varieeruda suurtes piirides ning see sõltub väga erinevatest faktoritest  
(sh. puu liigist, aja pikkusest mil puit on sademetega kontaktis, kas 
toimub ladustatava puidu niisutamist ja niisutusvee ringluskasutust, 
rakendatavatest heakorra ja majandamismeetmetest jne). Üldjoontes 
iseloomustavad puiduladude äravoolu järgmised parameetrid: kõrge 
orgaaniliste ühendite (n. tanniinid, ligniinid, fenoolid, lenduvad 
rasvhapped ja vaikhapped) kontsentratsioon; suhteliselt kõrge heljuvaine 
sisaldus; keskmine kuni kõrge fosforisisaldus; madal lämmastikusisaldus; 
enamasti madal (rask)metallide sisaldus ning madal kuni neutraalne pH 
(Hedmark, 2009). Seega potentsiaalselt olulisemateks mõjudeks tuleb 
pidada orgaanilise aine koormusest tulenevat hapnikutarvet (BHT, KHT), 
teatavate orgaaniliste ühendite toksilisust vee-elustikule ning 
fosforikoormusest tulenevat eutrofeerumisohtu, ülemäära kõrge tahke 
aine ärakanne võib suurendada ka suubla settekoormust (Hedmark, 
2009). Ohtlikest orgaanilistest ühenditest võib pidada olulisemaks 
fenoolide heidet. Fenoolid ja suuremahuline fenooliheide on võrdlemisi 
spetsiifiline probleem, mis on Eestis seotud eelkõige põlevkivitööstusega. 
Eelkõige seetõttu on keskkonnaohtlikumad ühealuselised fenoolid 
määratud ka keskkonnaministri 21.07.2010. a. määrusega nr 32 
„Veekeskkonnale ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja 2 ning 
prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade 
nimekirjad“ kehtestatud veekeskkonnale ohtlike ainete nimistus 2. 
Veeseaduse kohaselt on nimistus 2 märgitud ained, mille veeheidet või 
sattumist vette muul viisil peab piirama ning nende heide pinna- või 
põhjavette on lubatud üksnes vastava vee erikasutusloa alusel. Samuti on 
koostatud ja elluviimisel fenooliheidete vähendamise riiklik kava „Vette 
suunatavate fenoolide heidete vähendamise riiklik programm aastateks 
2004-2014 (vastu võetud Vabariigi Valitsuse 27.04.2004. a. protokollilise 
otsusega). Programmi meetmed on suunatud eelkõige 
põlevkivitöötlemisega seotud ettevõtete heidete vähendamisele. 
 
Imavere saeveski palgilao territooriumil formeerub sademevesi nii 
langevatest sademetest kui puidu kvaliteedi languse vältimiseks palkide 
niisutamisel üle jäävast veest. Tagamaks ühelt poolt palkide niisutamiseks 
vajaliku vee hulk ning teisalt kontrollimaks sademetevee kvaliteeti on 
palgilao territooriumile välja ehitatud vastav veevarustussüsteem. Palgilao 
territooriumil kogunev sademevesi ja vihmutuse nõrgvesi kogutakse 
sademevee kanalisatsiooni ja kraavide abil ning suunatakse kogumistiiki 
(Biotek Projekt OÜ, 2006). Kogumistiiki on suunatud ka platsi aluse 
drenaaživesi. Kogumistiik on pinnasest ja põhjaveest isoleeritud veekindla 
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HDP-membraaniga, tiik on rajatud sellisena, et see tagab 350-400 m3 vee 
kogumise, mida vajadusel kasutatakse palkide niisutamiseks vihmutamise 
teel, samuti on tiiki kogunevat vett võimalik kasutada tuletõrjeveena. 
Äärmuslikel olukordadel on tehniliselt täiendava veeallikana võimalik 
kasutada ka Navesti jõe vett, kuid seni ei ole sellist vajadust olnud. Tiigis 
vesi settib ja puhastub lahustumatutest saasteainetest. Tiiki koguneva vee 
ülejääk (st. see mis ei kulu ära niisutussüsteemis) suunatakse ülevoolu 
kaudu kuivenduskraavi, mis suubub Navesti jõkke. Enne jõkke suubumist 
juhitakse vesi puhastamiseks läbi I klassi õlipüüduri, õlipüüduri 
maksimaalne vooluhulk on 80 l/s.  
 
Palgiplatsi niisutussüsteemi sademevete juhtimiseks suublasse (Navesti 
jõkke) on Imavere saeveskile väljastatud vee erikasutusluba 
L.VV/320784. Vee-erikasutusloas on määratud keskkonda juhitava 
sademevee heljumi, naftasaaduste, BHT7, üldfosfori ja ühealuseliste 
fenoolide suurimad lubatud sisaldused. Lisaks neile kuulub saastetasu 
arvestusse ka üldlämmastik, mille koguseid aga loaga ei limiteerita. Loa 
kohaselt peab heitvee väljalasus seirama ka kahealuselisi fenoole. 
Suublasse juhitava heitvee hulk ei ole limiteeritud, kuna tegemist on 
sademeveega, mille hulk sõltub looduslikest tingimustest. Suublasse 
juhitava heitvee vooluhulk arvestatakse lähtudes sademete hulgast ja 
niisutusperioodi kestvusest. Erikasutusloa alusel peab ettevõte 2 korda 
aastas võtma õlipüüduris puhastatud sademeveest proove keemiliseks 
analüüsiks, analüüside tulemused on toodud tabelis 3.1. 
 
Tabel 3.1. Palgilao sademevee reostusnäitajad 
Kompo-
nent 

07.07 
2008 

06.01 
2009 

18.06 
2009 

09.06 
2010 

12.01 
2011 

21.06 
2011 

28.05 
2012 

29.11 
2012 

08.03 
2013 

Vee 
erikasu-
tusloa 
kohane 
suurim 
lubatud 

sisaldus* 
Hõlju-
vained, 
mg/l 

<2 <2 5 44 8 40 8 4 2 40 

Nafta-
produkti
d, µg/l 

<20 <20 <20 20 27 53 <20 <20 <20 5000 

Kahealu-
selised 
fenoolid, 
µg/l 

<10 <10 <10 <10 <10 88,1 46,6 <10 <10 - 
(15 000**) 

Ühealu- 
selised 
fenoolid, 
µg/l 

8,9 24,2 27,2 40,9 13,9 30,3 99,0 3,7 <2 100 

Fosfor 
mg/l 

     0,14 0,14 <0,02 0,05 2 

Lämmas
-tik mg/l 

     2,3 4,0 6,2 6,9 - 

BHT7  
mgO2/l 

     32 30 <3 3,6 35 

* - tabelis on ühikud ühtlustatud – vee erikasutusloas on ohtlike ainete puhul 
kasutusel ühik mg/l, laborianalüüsis µg/l. 
** - kahealuseliste fenoolide heide ei ole alates 29.08.2011 kehtima hakanud 
ettevõtte vee erikasutusloas reguleeritud 
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Lähtudes analüüsitud sademevee näitajatest vastab selle kvaliteet loa 
tingimustele, va. 2010. aasta suvel heljuvaine sisalduse osas. Lubatud 
suurima sisalduse lähedased väärtused on leitud ka heljuvaine sisalduse 
osas 2011. aasta suvel, ühealuseliste fenoolide osas 2012. aasta suvel, 
samuti orgaanilise aine osas 2011 ja 2012. aasta suveperioodil. Ettevõtte 
andmeil tuleneb sademevee saasteainete sisalduse varieeruvus 
kastmisperioodi pikkusest ja perioodi jooksul ladustatud tooraine 
kogusest. Valdavalt ongi sademevee saasteainete sisaldus suurem 
suveperioodil, va. lämmastikusisaldus, mis on olnud kõrgem külmal 
perioodil. Sademeveeproove võetakse õlipüüduri väljavoolust, sademevee 
voolamisel kraavi mööda Navesti jõkke võib teataval määral toimuda 
täiendav looduslik puhastumine. 
 
Nii ühe- kui kahealuselised fenoolid kui naftasaadused on nimetatud 
ohtlike ainete hulgas, millistele on määratud keskkonnakvaliteedi 
piirväärtused pinnavees (keskkonnaministri 09.09.2010 määrusele nr 49 
„Pinnavees ohtlike ainete, sealhulgas prioriteetsete ainete ja prioriteetsete 
ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi 
piirväärtused, pinnavees prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike 
ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste kohaldamise meetodid“). Antud 
piirväärtusi rakendatakse pinnaveekogumi keemilise seisundiklassi 
määramisel. Antud juhul on tegemist mitte maksimaalse lubatud 
näitajaga, vaid aasta keskmise näitajaga, hea keemilise seisundi puhul ei 
tohi aasta keskmine väärtus proovides ületada piirväärtust. Antud juhul on 
olulisteks ka keskkonnaministri 09.10.2002 määruses nr 58 „Lõheliste ja 
karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende 
veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste 
riikliku keskkonnaseire jaamad“ määratud veekogu kvaliteedinäitajad. 
 
Eelnevalt toodud analüüsitulemuste alusel võib hinnata, et palgilaoplatsilt 
ärajuhitava sademevee (mille kvaliteet ohtlike ainete sisalduse osas 
vastab vee erikasutusloa nõuetele) mõju Navesti jõe keemilisele 
kvaliteedile kahealuseliste fenoolide ja naftasaaduste osas valdavalt 
puudub. Suurim potentsiaalne mõju Navesti jõe veekvaliteedile võib olla 
ühealuselistel fenoolidel, mille maksimaalne mõõdetud sisaldus oli 2012. 
a. suveperioodil sisuliselt võrdne vee erikasutusloa maksimaalse lubatud 
kontsentratsiooniga. Kontsentratsioon 99 µg/l ületab keskkonnakvaliteedi 
piirväärtuse (milleks on 1 µg/l) pea 100-kordselt ja lõhelise elupaigana 
kaitstava veekogu piirväärtuse (milleks on ≤5 µg/l) maksimaalselt u 20 
kordselt. Tavapäraste Navesti jõe vooluhulkade puhul ei ole eeldatavalt 
probleeme, lahjenemine on eeldatavalt piisav. Äärmisel 
madalveeperioodil, kui jões on vett väga vähe, võib sellise 
fenoolikontsentratsiooniga sademevesi aga põhjustada lõheliste 
elupaigana kaitstava veekogu fenoolisisalduse piirväärtuse ületamise. 
Keskkonna kvaliteedi piirväärtuse ületamist ei ole ilmselt oodata, kuna 
selle parameetri puhul on tegemist aastakeskmise näitajaga. Samas tuleb 
märkida, et niivõrd kõrge väärtus on saadud ühel proovivõtul, teistel 
juhtudel on fenoolisisaldus olnud kordades madalamad. 
 
Sademeveega jõkke kantavate toitainete mõju jõevee kvaliteedile 
minimaalne – maksimaalsed sademevees mõõdetud üldlämmastiku ja 
üldfosfori sisaldused on mõne korra võrra kõrgemad Navesti jõe 
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vastavatest keskmistest väärtustest ja suurusjärgus kaks korda kõrgemad 
lõheliste elupaikadena kaitstavate veekogude maksimaalsest lubatud 
sisaldusest. Navesti jõe toitainetesisaldus Aesoos (kus toimub riiklik 
hüdrokeemiline seire) vastab heale või väga heale seisundiklassile, 
ülemjooksu kohta viimaste aastate andmeid ei ole. Potentsiaalselt olulisim 
on orgaanilise aine koormus (mida väljendatakse BHT väärtusena) ning 
mille mõju avaldub muu hulgas negatiivse mõjuna jõe hapnikurežiimile 
(mis on forellijõgede puhul väga oluliseks kvaliteedikriteeriumiks). Suviste 
perioodide BHT näitajad on lähedased vee erikasutusloas lubatud 
maksimaalsetele väärtustele, need ületavad Navesti Aesoos mõõdetud 
2011. aasta keskmise väärtuse (1,18 mg/l) paarikümnekordselt ning 
lõheliste elupaikadena kaitstava veekogu maksimaalse lubatud BHT 
väärtuse (5 mg/l) kuuekordselt. Siiski võib eeldada, et ka see ei oma 
olulist mõju Navesti jõe seisundile. Kuid teatavat negatiivset mõju ei saa 
välistada madalveeperioodidel (kuid sellistel perioodidel on ka sademete 
hulk väike).  
 
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrusele nr 99 „Reovee 
puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta 
esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning 
nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ tohib 
sademeveekanalisatsioonist sademeveelaskme kaudu veekogusse juhtida 
sademevett, mille reostusnäitajad ei ületa määruse lisas 1 sätestatud 
reostusnäitajate piirväärtusi, mis kehtivad reoveekogumisala kohta, mille 
reostuskoormus on 2000–9999 ie, välja arvatud heljuvaine sisaldus, mis 
ei tohi ületada 40 mg/l, naftasaaduste sisaldus sademevees ei tohi ületada 
5 mg/l. Nimetatud lisa 1 kohaselt on sademevee fosfori piirväärtus kuni 1 
mg/l ning biokeemiline hapnikutarve (BHT7) piirväärtus on kuni 15 mg/l. 
Kui sademevee reostusnäitajad ei vasta lõikes 3 nimetatud 
reostusnäitajate ning muude reostusnäitajate poolest kehtestatud 
piirväärtustele, käsitletakse sademevett saastatud sademeveena, mis 
vajab enne suublasse juhtimist puhastamist. Seega võib eeldada, et 
perspektiivis võib karmistuda vee erikasutusloaga määratava orgaanilise 
aine (BHT) lubatav piirväärtus (ka üldfosfori piirväärtus, kuid selle 
koormus on senise seire alusel niivõrd madal, et see muutus ei ole 
oluline). Sellest lähtudes võib perspektiivis olla vajalik sademevee 
käitlusskeeme ümber muuta (või tagada efektiivsem territooriumi koristus 
vältimaks orgaanilise aine leostumist), tagamaks ärajuhitavas 
sademevees madalama orgaanilise aine sisalduse.  
 
Ehkki palgilaole on sademevee ja drenaaživee kogumiseks ja 
ärajuhtimiseks  rajatud kraavid ja torustikud, ei ole tegemist täielikult 
vedelikukindla kattega platsiga, mistõttu on võimalik, et osa sademeveest 
võib infiltreeruda ka pinnasesse ja põhjavette. Olukorda komplitseerib 
ühelt poolt õhuke pinnakate ja sellest tulenev põhjavee nõrk looduslik 
reostuskaitstus, teisalt aga mitmete sarnaste ettevõtete poolt avaldava 
mõju võimalik koosmõju. 
 
Imavere saeveski ümbruses on mitmeid Siluri veekompleksi avavaid 
puurkaeve, kaasa arvatud saeveski veevarustuseks rajatud puurkaev. 
Otseselt planeeringualal ei paikne ühtegi kaevu. Imavere asula 
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ühisveevärki toitvad kaevud paiknevad Imavere saeveski 
palgiladustusalast u 750-780 m kaugusel kirde- ja idasuunas. Siluri 
veekompleksi põhjavee liikumissuund on piirkonnas orienteeruvalt 
lõunasse, seega võib hinnata, et saeveski territooriumilt lähtuda võiv 
koormus ei mõjuta ühisveevärgi kaeve.  
 
Imavere saeveski kaev (katastrinumber 14383) on 71,5 m sügavune ning 
sellest saab saeveski oma tarbevee. Kaevuvee kvaliteedi kontrolliks 
võetakse veeproove nii keemiliseks kui mikrobioloogiliseks analüüsiks. 
Keemilistelt näitajatelt vastab vesi kehtestatud nõuetele (tabel 3.2). Ka 
mikrobioloogiliselt vastas vesi nõuetele – ei tuvastatud Coli-laadsete 
bakterite ja Escherichia coli esinemist. 
 
Tabel 3.2. Imavere saeveski puurkaevu veekvaliteet  
Näitaja Ühik Proov 

26.05.2010 
Proov 

11.05.2011 
Proov 

03.05.2012 
Piirnorm* 

Ammoonium mg/l <0,02 <0,02 0,04 0,5 
Elektrijuhtivus µS/cm 642 679 672 2500 
Hägusus NHÜ <1 1 <1 - 
pH  7,2 7,3 7,3 6,5-9,5 
Värvus mg/l Pt 2 <2 <2 - 
Lõhn lahjendusaste 1 1 1 - 
Raud µg/l 37 21 39 200 
Kloriid mg/l - 15  250 
Sulfaat mg/l - 29  250 
Üldkaredus mg-ekv/l - 7,1  - 
Leelisus mg-ekv/l - 5,5  - 
Ortofosfaat mgP/l - <0,02  - 
Üldfosfor mgP/l - <0,04  - 
* - vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 82, 31.07.01 "Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 
 
Saeveski puidulao suhtes võib potentsiaalselt enam ohustatuimaks pidada 
endise OÜ Nurgametsa Vara, praeguse OÜ Imavere Soojus kaevu 
(katastrinumber 10518), mis paikneb palgilaost otse lõunas ning on 30 m 
sügavune. Antud kaevu vesi on teostatud veeanalüüsi alusel analüüsitud 
mikrobioloogiliste ja keemiliste näitajate osas vastav joogiveenõuetele. 
Antud proovis ei ole analüüsitud näitajaid, mis võiksid otseselt peegeldada 
puiduladustamisest tuleneda võivaid mõjusid (n. oksüdeeritavus, 
fenoolisisaldus). Siiski võib hinnata, et kaevu vesi ei ole inimtegevuse 
poolt oluliselt mõjutatud, mida peegeldab tihtipeale inimtekkelise reostuse 
indikaatoriks kasutatava kloriidiooni väga madal väärtus (<25 mg/l). 
Teine potentsiaalselt enammõjutatav kaev (katastrinumbriga 21517) 
kuulub OÜ-le Hextall, see jääb küll Imavere saeveski puidulaost u 250 m 
kaugusele ida-kagu suunda. Pinnasevee veepeegli kalle on aga OÜ 
Rakendusgeoloogia töö nr 09-033 „Imavere Saeveski planeeringuala 
ehitusgeoloogilise uuringu aruanne“ kohaselt üldist maapinna reljeefi 
järgides lõunasuunaline.  Kuid antud kaev jääb AS Graanul Invest saepuru 
laoplatsist praktiliselt lõunasse (u 150 m kaugusele). Kaev on 
potentsiaalselt mõjutatav lisaks lähedusele puidulaoplatsidele ka seetõttu, 
et on üksnes 15 m sügavune. Vastavalt kaevu haldaja poolt antud 
suulisele infole vastas kaevu rajamisel teostatud veeproovi näitajad 
joogivee nõuetele, hiljem ei ole analüüse korratud, kuid tunnetavaid (lõhn, 
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maitse, värvus) probleeme ei ole esinenud. Olemasolevate näitajate alusel 
ei ole tuvastatav puiduladustamisest tulenevat negatiivset mõju põhjavee 
kvaliteedile. Perspektiivis on soovitatav lülitada puurkaevude vee 
kvaliteedi seires täiendavaks jälgitavaks parameetriks oksüdeeritavuse või 
orgaanilise süsiniku sisaldus, mis peegeldaks selgemalt võimalikku puidu 
leostumisel eralduvate orgaaniliste ühendite jõudmist põhjavette, 
anomaalsete näitajate esinemisel tuleks teostada ka analüüs fenoolsete 
ühendite sisalduse tuvastamiseks (praeguseks on nii AS Stora Enso kui OÜ 
Imavere Soojus vee erikasutuslubades seatud tingimused oksüdeeritavuse 
või keemilise hapnikutarbe näitajate jälgimiseks). 
 
Keskkonnaregistri andmeil paikneb Imavere saeveski territooriumil 
Saeveski kinnistu idaotsas (koordinaatidel X=6511694 ja Y=602075) veel 
üks madal (17 m sügavune) puurkaev (katastri nr 10398), mis on 
puuritud 1995. aastal. Antud kaevu reaalse eksisteerimise kohta aga 
andmed puuduvad. Kinnistu omanikud ei ole teadlikud, et antud asukohas 
oleks kaev olnud või oleks seda kasutatud. Vajalik on selle kaevu staatus 
välja selgitada, kas on tegemist veaga andmebaasis või on kaev siiski 
olemas, kuid selle olemasolu kohta puudub maaomanikul info. Juhul kui 
kaev on siiski olemas, kuid ei ole korrektselt suletud, kujutab see ohtu 
põhjavee seisundile, kuna selle kaudu võivad saasteained või 
mikrobioloogiline reostus jõuda hõlpsasti põhjavette.  
 
 

3.4.2 Planeeringuga kavandatuga kaasnevad mõjud pinnasele ning 
pinna- ja põhjaveele 
 
Detailplaneeringuga nähakse ette Imavere saeveski laienemist Navesti jõe 
suunas. Planeeringueskiisiga nähakse ette koostootmisjaama ning 
reoveepuhasti ümbrusesse puidujääkide hoidlaid. Praeguses arendusetapis 
ei ole koostootmisjaama lõplikke tehnoloogilisi lahendusi veel välja 
töötatud.  
 
Planeeringu rakendamisel võib koostootmisjaama rajamise tõttu 
suureneda  veetarve. Kuna koostootmisjaama tehniline veevajadus sõltub 
otseselt valitavast tehnoloogilisest lahendusest, ei ole hetkel võimalik 
anda selle võimalikku veekulu ning üheselt hinnata, kas selle jaoks on 
ettevõtte vee erikasutusloaga antud põhjaveekogus piisav. Vastavalt 
hetkel kehtivale vee erikasutusloale on kasutada lubatud põhjavee hulk 
maksimaalselt 82,2 m3/d. Keskkonnaregistri andmete kohaselt 
(http://loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/veka.aspx?pkArvestus=831353
137) oli kaevu veeandvus katsepumpamisel 0,5 l/s (alandusel 0,25 m, 
erideebit seega 2 l/s*m). Tegelikkuses ei ole arendaja andmeil vee 
erikasutusloas märgitud vee koguse võtmisega probleeme esinenud. 
Piirkonnas põhjaveevarudega probleeme üldiselt ei ole, naabruses 
paiknevate puurkaevude veeandvus on käitise territooriumil olevaga 
võrreldes suurem (erideebit 3,3-3,7 l/s*m). Seega ei tohiks olla 
põhimõttelisi takistusi koostootmisjaama jaoks vajaliku veekoguse 
saamises. 
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Käitise  arendamisel on lisaks põhjaveele võimalik vee-allikana kasutada 
ka Navesti jõe vett. Tulenevalt palgilao niisutussüsteemi kavandamisel 
koostatud tehnilistest lahendustest ning sellele koostatud keskkonnamõju 
arvamusest (R. Järvekülg, 2006) selgub, et tavapärastel tingimustel on 
pinnavee võtmine Navesti jõest täiesti võimalik sellisena, et sellega ei 
kaasne negatiivset mõju Navesti jõele ja selle elustikule. Üksnes 
äärmuslikul madalveeperioodil (kui vooluhulk jääb jões allapoole 25 l/s) ei 
tohiks Navesti jõest vett võtta, selle nõude täitmiseks tuleb leida lahendus 
jõe vooluhulkade mõõtmiseks. Seni ei ole ettevõttel osutunud vajalikuks 
palgilao tarbeks pinnavett kasutada. Juhul kui rakendatakse pinnavee 
kasutust, tuleb näha ette meetmed (n. veehoidla) erakorralisteks 
olukordadeks, kui Navesti jõest ei ole võimalik vajalikus koguses vett 
võtta. Seega tuleb koostootmisjaama edasistes arendusetappides, kui on 
selgunud selle põhimõtteline tehnoloogiline skeem ja seega ka veetarve, 
täpsemalt hinnata veevarustuse allikad, olgu neiks siis ettevõtte 
puurkaevu abil võetav põhjavesi, Navesti jõest võetav pinnavesi või nende 
kombinatsioonid.  
 
Reoveepuhasti ümbrusesse planeeritavad puidujäätmete ladustamisalad ei 
ole olulise keskkonnariskiga objektid. Kuna need kavandatakse ka 
katusega kaetuna, ei ole oodata sademevete olulist reostumist. 
Sademeteveed võivad reostuda juhul kui näiteks laadimisoperatsioonidel 
või transpordil (kasutades laadurtõstukeid või autosid) saepuru pudeneb 
maha. Seega juhul, kui jälgitakse elementaarseid heakorrameetmeid 
(regulaarselt koristatakse pindadele pudenenud saepuru ja muu praht) ei 
suurene käitise reostuskoormus. Ala sademetevete ärajuhtimise 
lahendused tuleks ette näha sellisena, et oleksid välditud veejuhtmetesse 
sattunud saepuru või puidujääkide edasikanne (n. settekaevud 
sademeveetorustikel, sügavamad settetsoonid või -taskud kraavidel). 
Siinkohal tuleb märkida, et nimetatud hoidlaid plaanitakse rajada Imavere 
asula reoveepuhasti kuja piiresse. Üldiselt ei tohiks kuja piires hooneid 
paikneda, kuid hoone omaniku ja vee-ettevõtja omavahelise kirjaliku 
kokkuleppe korral võivad selles asuda tööstus- või laohooneid. 
Detailplaneeringu seletuskirja kohaselt on vee-ettevõtja selleks nõusoleku 
andnud. 
 
Kavandatava koostootmisjaama tehnoloogilist skeemi ei ole hetkel veel 
täpselt paika pandud, seega ei ole üheselt võimalik ka välja tuua 
veekeskkonda suunatavaid heitmeid, mis võivad pinna- või põhjavett 
mõjutada. Üldiselt pärinevad katlamajades ja koostootmisjaamades 
tekkivad heitveed järgmistest allikatest (EC, 2006): 

• reovesi toorvee töötlusest (veepehmendus ja demineraliseerimine); 
• reovesi suitsugaaside puhastusseadmetest; 
• reovesi teistest tootmisega seotud protsessidest (sh. katelde 

pesuvesi, tuha ja šlaki käitlemise vesi jne); 
• jahutusvesi; 
• olmereovesi; 
• reostunud sademeteveed. 

Reovete teke, nende kogused ja keskkonnaohtlikkus on suuresti 
sõltuvuses konkreetsest kasutatavast tehnoloogiast ning kõikides 
katlamajades eelnimetatud veeheiteid ei pruugigi esineda. Üldiselt ei 
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peeta kütusena biomassi kasutatavate katlamajade puhul reoveeteket ja –
käitlemist oluliseks probleemiks (EC, 2006). 
 
Kuna praeguses faasis ei ole veel koostootmisjaama tehnoloogiat välja 
valitud, ei saa ka täpselt hinnata selle tekkivat veeheidet. Seega on 
järgnevalt keskendutud põhimõttelistele asjaoludele. Koostootmisjaamas 
kasutatav toorvesi tuleb eelnevalt töödelda, et eemaldada sellest 
looduslikus vees olevad mineraalsed või orgaanilised ühendid ning 
lahustunud gaasid. Selleks on erinevaid tehnoloogiaid – filtreerimine, 
selitamine, ioonvahetus, pöördosmoos jne. Üldiselt peetakse filtrite 
läbipesemisel ja muudel toorvee puhastusmeetodite rakendamisel tekkivat 
jääkvett keskkonnale ohutuks, mis ei vaja väga keeruliste 
käitlustehnoloogiate rakendamist enne kui need juhitaks keskkonda (The 
Finnish Environment, 2001). Katelde ja muude seadmete puhastamisel on 
parimaks lahenduseks, mis väldib reovee tekke, seadmete kuivpuhastuse 
rakendamine. Parima võimaliku tehnikana arvestatakse ka märgpuhastuse 
rakendamisel suletud veeringlusega süsteeme ning tahkete osakeste 
setitamist (EC, 2006). Need lahendused sisuliselt välistavad heitvee tekke.  
 
Atmosfääriheidete vähendamise puhul on üheks rakendatavaks 
tehnoloogiaks suitsugaaside pesuri või kondensaatori rakendamine, mis 
lisaks heitgaaside puhastamisele võimaldab suurendada soojusenergia 
tootmise efektiivsust. Selle meetodi rakendamisel tekib märkimisväärses 
koguses kondensaati. Kondensaadi hulk sõltub konkreetsetest oludest, 
kuid näitena võib tuua AS Anne Soojus Lohkva koostootmisjaama, milles 
tekkiva kondensaadi hulk on ettevõtte keskkonnakompleksloa alusel kuni 
70000 m3/a (kusjuures seadet rakendatakse eelkõige külmal perioodil). 
Vajalik on kondensaati puhastada – pH neutraliseerimine, raskmetallide 
sadestamine ja tahkete osakeste eemaldamine, võimalik on puhastatud 
vee taaskasutus kas katla lisaveena või muu tehnoloogilise veena, mis 
omakorda vähendab käitise veetarvet. Vastavalt AS Anne Soojus Anne 
koostootmisjaama KSH aruandele sisaldab suitsugaaside kondensaat 
(peale neutraliseerimist NaOH-ga ja hõljumi eraldamist flokulandi abil) 
sulfaate maksimumkontsentratsioonil 620 mg/l, üldrauda 6,1 mg/l, 
naatriumioone 130 mg/l ja kaaliumi 29 mg/l. Kondensaadi 
raskmetallisisaldus oli järgmine: Cd – 12 µg/l, Cr – 99 µg/l, Cu – 210 µg/l, 
Hg – 0,5 µg/l, Ni – 57 µg/l, Pb – 140 µg/l, Zn – 1600 µg/l, seega on 
kondensaadi raskmetallide sisaldus vastav heitvee suublasse juhtimisele 
esitatavatele nõuetele. Küll on aga need kontsentratsioonid märgatavalt 
kõrgemad pinnaveekogudele kehtivatest keskkonna kvaliteedi 
piirväärtustest. Suhteliselt suurim on tsingi sisaldus, mille 
kontsentratsioon AS Anne Soojus koostootmisjaama suiutsugaaside 
kondensaadis ületas keskkonna kvaliteedi piirväärtust u 160 korda 
(tegelikkuses ilmselt vähem, kuna keskkonnakvaliteedi piirväärtust 
arvestatakse metallide puhul üksnes lahuse faasis olevast metalli hulgast 
lähtudes). Võrdlemisi kõrge on sulfaadi kontsentratsioon, millele ei ole 
suublasse juhitava heitvee piirväärtusi antud, seda ka ei arvestata 
vooluveekogude seisundi hindamisel. Liigkõrged sulfaadi sisaldused võivad 
siiski vee-elustikku kahjustada, näiteks Kanadas on lahustunud sulfaadile 
määratud siseveekogudes piirväärtus 100 mg/l (Singleton, 2000). Ehkki 
küll see sõltub suuresti keskkonda juhitava kondensaadi vooluhulgast, 
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võib selle juhtimine Navesti jõkke teatavatel tingimustel (eelkõige 
äärmuslikul madalveeperioodil) jõe kvaliteeti negatiivselt mõjutada 
(arvestades sealjuures, et on tegemist lõheliste elupaigana kaitstava 
veekoguga). Perspektiivses koostootmisjaamas tekkiva tehnoloogilise 
heitvee käitlemise lahendused tuleb täpsustada koostootmisjaama 
tehnoloogia väljatöötamisel, kui on selged tekkiva heitvee vooluhulgad, 
reostusnäitajad ja muud tehnoloogilised aspektid. Heitvee võimalikeks 
käitluslahendusteks oleks selle suunamine Imavere asula 
reoveepuhastisse või ka tehisliku lodu- või märgalapuhasti rajamine. 
Valiku tegemisel tuleb eelkõige lähtuda ettevaatusprintsiibist. 
 
Koostootmisjaama kasutus eeldab teataval määral ohtlike kemikaalide 
kasutust, mis võib avariijuhtumite korral põhjustada pinnase, põhja- või 
pinnavee reostumist. Suuremas koguses kasutatavaks ohtlikuks aineks 
saab tõenäoliselt olema tugi- või stardikütusena kasutatav vedelkütus, 
väiksemas koguses kulub (ning seega ka hoiustatakse kohapeal) erinevaid 
veetöötluses ning suitsugaaside puhastamisel kasutatavaid kemikaale (sh. 
happed, alused). Täpne kemikaalide nomenklatuur ja hulk selgub 
edasistes arendusetappides. Vedelkütuse hoiustamisel ja käitlemisel tuleb 
rakendada meetmeid, mis väldivad lekete esinemise, kütuse 
laialivalgumise ja tagavad lekke kiire likvideerimise, jälgida tuleb Vabariigi 
Valitsuse 16. 05. 2001. a. määruses nr 172 „Naftasaaduste 
hoidmisehitiste veekaitsenõuded“ määratud planeerimis-, ehitus- ja 
ekspluatatsiooninõudeid. Üheks olulisemaks planeerimisnõudeks, on et 
naftasaaduste hoidmisehitise asukohavalikul tuleks eelistada kaitstud 
põhjaveega alasid. Kuna aga antud juhul on tegemist olemasoleva 
tootmisala laiendamisega, kus sisuliselt kogu ala piires on põhjavesi 
kaitsmata, tuleb seda enam pöörata tähelepanu pöörata lekkekindluse 
tagamisele. Muude kemikaalide hoiustamisel tuleb samuti kasutada 
spetsiaalselt neile ainetele ette nähtud mahuteid, mis peavad olema 
varustatud lekke levikutõketega (vajadusel kessoon, paiknemine 
vedelikukindla põrandaga ruumis jmt). Ekspluatatsioonil peab olema 
kasutusel vajalik kogus reostuse likvideerimise vahendeid ning 
töötajaskond peab olema teadlik toimimaks lekke korral. 
 
Juhul kui koostootmisjaamas toodetakse soojust samas mahus kui on selle 
tarbimine ning see ei ole orienteeritud elektrienergia tootmisele, ei esine 
jääksoojuse probleemi. Juhul kui siiski jääksoojust tekib, tuleb selle 
jahutamine lahendada käitise siseselt. Lahendust, kus jahutusvetena 
kasutatakse Navesti jõe vett ning soojenenud jahutusvesi juhitakse tagasi 
jõkke, ei saa antud juhul aktsepteerida, kuna Navesti jõgi on lõheliste 
elupaigana kaitstav veekogu. Veekogu soojendamine mõjutab oluliselt 
jahedaveeliste kalaliikide elutingimusi, nn. termilisele saastele on seatud 
ka piirnormid lõheliste elupaikadena kaitstavate veekogude 
kvaliteedinõuetes.  
 
Koostootmisjaama ning selle toimimiseks vajalike teede ja platside 
rajamine suurendab planeeringualal formeeruva ning keskkonda juhitava 
sademevee koguseid. Detailplaneeringu seletuskirja kohaselt 
rakendatakse kavandatavate alade sadevee puhastamisel õli-
liivapüüdureid, sadevee ärajuhtimiseks rajatakse uus kraav. Perspektiivse 
koostootmisjaama ümbritsevate platside täpne kasutus, sellest tulenevalt 
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ka sademevee reostumise võimalus, ei ole hetkel selge. Kuid vältimaks 
võimalikku platsidel formeeruva sadevee negatiivset mõju Navesti jõe 
seisundile tuleks käitise töös jooksvalt rakendada meetmeid, mis 
välistaksid platsidel formeeruva sademevee reostumise. Eelkõige 
tähendab see heakorra järgimist, platsidele maha pudenenud saepuru 
regulaarset koristamist jne. Sadevee ärajuhtimiseks kraavide rajamisel või 
olemasolevate rekonstrueerimisel võiks need kujundada selliselt, et neis 
toimuksid sadevee looduslikud puhastusprotsessid võimalikult 
intensiivselt. Hea äravooluga kõvakattega alade osakaalu olulisel 
suurendamisel tuleb hakata tähelepanu pöörama ka sademevee 
maksimum vooluhulkade puhverdamisele. Suublasse juhitavate 
sademevete valgala suurenemisel (st vooluhulkade suurenemisel) tuleb 
taotleda uus vee erikasutusluba. 
 
Kuna planeeringuala paikneb maaparandussüsteemil, tuleb tagada selle 
toimimine ka peale planeeringu ellurakendamist.  
 
3.4.3 Koosmõju teiste käitistega 
 
Lähtudes Navesti jõe hüdrokeemilisele seisundile avalduvatest mõjudest 
tuleb käsitleda lisaks Imavere saeveskile ka teisi lähikonnas paiknevaid 
võimalikke reostusallikaid ning nende koosmõju. Peamiseks koosmõju 
allikaks võib pidada Imavere saeveski lähinaabruses paikneva AS Graanul 
Invest (pelletitootmine) saepuru ja hakkepuidu laoplatsi sademevett ja 
selle fenoolide koormust. Vastavalt Aarens Projekt OÜ poolt koostatud 
AS-i Graanul Invest territooriumi detailplaneeringule (Kadastiku 15 
katastriüksuse ja Pelleti katastriüksuse detailplaneering) kogutakse 
territooriumi sademevesi sademeveekanalisatsiooni abil ning puhastatakse 
õlipüüdurites enne kraavide kaudu Navesti jõkke juhtimist. Teadaolevalt 
AS-ilt Graanul Invest ei ole nõutud sademevee kvaliteedi jälgimist 
(ettevõttel ei ole Keskkonnalubade infosüsteemi alusel vee 
erikasutusluba). Oma osa fenooliheitest võivad anda ka naabruses 
paiknevad väikesed puidutööstused. Ka OÜ Imavere Soojus Imavere asula 
reoveepuhasti väljalasule on vee erikasutusloaga seatud ühe- ja 
kahealuseliste fenoolide piirväärtused. Seega võib esineda kõikide 
piirkonna puidutööstuste sademevete ning Imavere aleviku heitvee 
fenooliheite koosmõju Navesti jõe seisundile, kuna kõik need juhitakse 
jõkke samade või lähestikku paiknevate kraavide kaudu. Teadaolevalt ei 
ole Navesti jõe ülemjooksul seni pinnavee fenoolisisaldust uuritud. 
Viimaste aastate suveperioodi sademevee analüüsid on näidanud ka 
sademevee võrdlemisi kõrgeid orgaanilise aine (BHT väärtus) 
kontsentratsioone (orgaanilise aine lagunemine tarbib hapnikku, eelkõige 
võib esineda probleeme suvise madalveeperioodi puhul, kui vooluhulgad 
jões on väikesed  ning veetemperatuur võib olla tavapärasest kõrgem, 
mistõttu looduslik hapniku lahustuvus on väiksem). Lisaks 
puidulaoplatsidelt lähtuvast orgaanilise aine koormusest juhitakse 
orgaanilist reostust jõkke ka Imavere reoveepuhastist. Lähtudes sellest, et 
ühiste kraavide kaudu juhitakse suublasse mitme puidutöötlusettevõtte 
puidu- ja saepuruladude ja muude tootmisterritooriumite sademeveed 
ning asjaolust, et madalveeperioodil võib lõheliste elupaigana kaitstava 
Navesti jõe vooluhulk olla väikene, oleks madalveeperioodil otstarbekas 
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teostada jõevee keemiline analüüs, mis selgitaks välja erineva päritoluga 
heitvete koosmõju Navesti jõe hüdrokeemilisele seisundile. Uuringu 
tulemuste alusel oleks võimalik vajadusel rakendada meetmeid koormuse 
piiramiseks. Reaalseks võimaluseks Navesti jõe koormuse vähendamiseks 
oleks kujundada sademevett jõkke juhtivad kraavid sellisteks, et seal 
toimuksid looduslikud puhastusprotsessid võimalikult efektiivselt (n. 
tagada taimestiku kasvamine ja seeläbi biofiltratsioon kraavides, muuta 
kraavid vabaveelisteks tehismärgaladeks vmt). 
 
Ka põhjaveele avalduv mõju võib avalduda koosmõjuna piirkonna teiste 
puiduettevõtete ning nende puidulaoplatsidelt lähtuva infiltreeruva 
sademeveega. Puurkaevude veeanalüüsid ei ole näidanud negatiivset 
mõju põhjaveele, kuid on vajalik puurkaevude vee seiramisel lülitada 
uuritavate ainete nimekirja ka otseselt puidu leostumist näitavad 
parameetrid (orgaaniline süsinik või oksüdeeritavus, vähemalt 
anomaalsete tulemuste esinemisel tuleb teostada ka fenoolsete ühendite 
analüüs). Soovitatav on vaatluse alla võtta ka kaevu nr 21517 vee 
kvaliteet.  
 
3.4.4 Ehituskeeluvööndist ja selle vähendamisest 
 
Vastavalt Looduskaitseseadusele on Navesti jõel piiranguvööndi ulatuseks 
100 m ning ehituskeeluvööndi ulatuseks 50 m. Kuna detailplaneeringuga 
hõlmataval alal on tegemist metsamaaga, siis ulatub ehituskeeluvöönd 
kuni piiranguvööndi piirini (vastavalt Looduskaitseseaduse § 38 (2)). 
Väljatöötatud planeeringulahendusega ei näha ette tegevusi Navesti jõe 
piiranguvööndisse, st ka ehituskeeluvööndisse, seega ei ole vajadust 
ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemiseks. 
 
3.5 Mõju välisõhu kvaliteedile 
 
Käesolevas peatükis on käsitletud tootmistegevusega seotud 
atmosfääriõhu reostuse küsimusi (käsitletud on ka tolmu temaatikat) kui 
kõige olulisemaid aspekte reostuskoormuse muutustes. 
 
3.5.1 Saasteallikate iseloomustus 
 
Õhusaaste mõju hindamisel lähtuti normatiividest, mis on püstitatud 
vastavalt keskkonnaministri 08.07.2011 määrusele nr 43 “Välisõhu 
saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, 
saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning 
saasteainete sisaldusest teavitamise tase” (RT I, 12.07.2011, 3).  Tervise 
ja keskkonnamõjude prognoosimiseks kasutatakse käitisest välisõhku 
suunatava heite hajumisarvutusi. Hajumisarvutused on teostatud 
rahvusvaheliselt tunnustatud ja testitud Gaussi saastelehviku 
kontseptsioonil baseeruva süsteemi AEROPOL abil, mida on kasutatud 
Eestis näiteks Tallinna, Pärnu ja Tartu õhusaastekoormuste 
modelleerimisel.  
 
Kavandatud tootmise ümberkorralduste käigus on oodata eelkõige 
saasteainete heitkoguste kasvu põletusseadmetest. Suletud 
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tootmistsükliga pelletiliin ei avalda suuremat mõju välisõhu kvaliteedile. 
Seetõttu on antud lõigus keskendatud tähelepanu just põletusseadmete 
mõjule välisõhu kvaliteedile. 
 
Olemasolevad põletusseadmed (alternatiiv 0) on esiteks kolm 8 MW 
eelkoldega restkatelt, kusjuures kõik põletusseadmed on ühesugused ning 
samasugused on ka korstnad (H=25m; D=0,8m; T=190oC). Seega 
laiendatud katlamaja üldvõimsus on 24 MW, mis kasuteguri 86% juures 
teeb soojusvõimsuseks primaarenergia vajaduse järgi 24/0,86 = 27,9 
MWth. Kütuseks jääb ka edaspidi koore- ja puiduhake.  
 
Eeldatav maksimaalne katla nimivõimsusel töötamise periood on u 5000 
tundi aastas. Selle alusel on vajalik primaarenergia hulk 27,9 x 5000 = 
139500 MWh e 502 200 GJ/a. Keskkonnamõju hindamise seisukohalt on 
õhureostuse kontsentratsioonide arvutamisel olulisim eelkõige 
maksimaalsel võimsusel töötamisega kaasnev mõju välisõhu kvaliteedile 
ehk lühiajaliselt tekkida võivad kõrged saasteainete kontsentratsioonid.   
 
Teiseks – pelletitehase juures asuv õlikatel, mis töötab kerge kütteõliga 
ning selle võimsus on 0,68 MW. Heitgaasid suunatakse välisõhku läbi 
eraldiseisva korstna (H=12m; D=0,25m; T=300oC). Kütusekulu on 375 
t/a, kütteväärtus 43 MJ/kg, primaarenergia kogus 16125 GJ/a. 
 
Muudatuseks on kavandatud elektri- ja soojuse koostootmisjaama (KTJ) 
rajamine (alternatiiv 1). Tänaseks ei ole teada täpseid KTJ parameetreid, 
kuid tuleb arvestada täiendava energia tarbimisega elektri tootmiseks ja 
ka asula keskkütte vajadustega. Ainsa parameetrina on detailplaneeringus 
toodud võimalik korstna kõrgus 70 meetrit. Lähtudes eeltoodust, tuleb 
antud töös lähtuda analoogsetest lahendustest, mille puhul on vastavad 
karakteristikud teada. Siinkohal võib toetuda kaasaegsetele lahendustele 
Põhjamaades, kus on laialt levinud sarnase võimsusega mulliva keevkihiga 
katlad. Antud põletustehnoloogia on kaasaegne ja hästi läbiproovitud 
biokütustel ja turbal. Keevkiht moodustub kas lisatavast materjalist (nt 
liiv) või kütuse tuhast. Madalad põlemistemperatuurid (850-900oC) koldes 
oluliselt vähendavad NOx teket, samuti on vajadusel võimalik otse koldes 
siduda SO2-te. Madal põlemistemperatuur on võimalik tänu intensiivsele 
soojusülekandele keskkonna ja osakeste vahel. Samuti on võimalik 
kasutada liikuvate restidega katlaid.   
 
Ekspertide kasutuses olid andmed 35 MWth sisendvõimsusega mulliva 
keevkihiga katla kohta. Kütuseks on hakkepuit niiskusesisaldusega 55%, 
mis eeldab alumist kütteväärtust 7 MJ/kg ja mis on sarnane antud juhul 
kasutatava kütusega. Kui jätta eeldatava katla nimivõimsusel töötamise 
periood samaks, ehk u 5000 tundi aastas, siis on vajalik primaarenergia 
hulk 35 x 5000 = 175000 MWh e 630 000 GJ/a. Püüdeseadmena on 
kasutusel elektrifilter efektiivsusega 99,3%. 
 
Tootja andmeil on NOx sisaldus suitsugaasides <250 mg/Nm3; CO <100 
mg/Nm3; PM SUM <50 mg/Nm3 (peale elektrifiltrit). 
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Parima võimaliku tehnika (PVT) kirjeldust väikestele (alla 50 MW) 
põletusseadmetele ei ole. Seetõttu on PVT allikana kasutatud suurte (üle 
50 MW) põletusseadmete PVT allikat „Finnish Expert Report on Best 
Available Techniques in Large Combustion Plants“ (Finnish Environment 
Insitute, 2001). 
 
Selle alusel on koostootmisjaamad (CHP) kõige efektiivsemad energia 
tootmise allikad. Kütusena kasutatav biomass on väikese väävli- ja 
tuhasisaldusega kütus, mille puhul võib probleemse kohana välja tuua 
selle kvaliteedi ja koostise ebaühtluse. Biokütuse kütteväärtus sõltub 
niiskusesisaldusest, mida niiskem kütus, seda raskem on seda põletada. 
Siiski, keevkihtkatlas ei oma kütuse niiskus nii tähtsat osa ja seepärast on 
ka niiske kütuse põletamine efektiivne. 
 
Üldine saasteainete emissioonitase keevkihtpõletamisel on väiksem kui 
konventsionaalsete meetoditega tänu selle kõrgele efektiivsusele ja 
seeläbi ka kütuse erikulu madalale tasemele. 
 
Vääveldioksiidi (SO2) sisaldus puiduküttes on tagasihoidlik, u 0,05%. 
Seega ei vaja puiduküttel töötav seade ka väävliärastussüsteemi. Teiste 
kütuste puhul kasutatakse katla keevkihis väävlitsiduvaid komponente 
nagu lubjakivi või dolomiit. Sõltuvalt keevkihtkatla tüübist on SO2 
emissioon suitsugaasides normaaltasemel 360 mg/Nm3 ja minimaalselt  
200-280 mg/Nm3. 
 
Lämmastikoksiidide (NOx) heitkoguse vähendamiseks keevkihtkatlas 
kasutatakse primaarseid võtteid, st katla töörežiimi seadeid, mis ei tingi 
kõrgeid emissioone. Üks primaarsetest võtetest on põlemistemperatuuri 
hoidmine piisavalt madalal tasemel <900oC (tsirkuleeriva keevkihiga). 
Samas, põlemistemperatuuri liiga suure alandamise korral tekib oht 
põlemata kütusejääkide (LOÜ, CO, tahm) tekkeks. Lisaks on NOx 
emissiooni võimalik vähendada põletustehniliste võtetega (suitsugaaside 
retsirkulatsioon). Seega põlemisrežiimi reguleerimisvõimalused sõltuvad 
konkreetse katla konstruktsioonist. Sõltuvalt keevkihtkatla tüübist on NOx 
emissioon suitsugaasides maksimaalselt 260 mg/Nm3 ja minimaalselt  
180-200 mg/Nm3. 
 
Tahkete osakeste (TO) vähendamiseks kasutatakse mitmeid 
püüdeseadmeid. Keevkihttehnoloogiaga käib tavaliselt kaasas elektrifilter, 
mis on väga kõrge efektiivsusega (>99,9%) või kuivfiltrite süsteem (nn 
vabrikufilter efektiivsusega 99,8%). Väikekatlamajades on kasutusel 
tsüklonid, mida saab kasutada ka eelpuhastina keerulisemas 
püüdesüsteemis. Tsüklonite puuduseks on peente osakeste (<10 mikroni) 
madal püüdeefektiivsus. Seevastu elektrifilter ja vabrikufilter on 
peentolmu püüdmisel kõige efektiivsemad ning suudavad püüda osakesi 
läbimõõduga 0,01 mikronit. Peentolmu loetakse tahkete osakeste puhul 
kõige ohtlikumaks fraktsiooniks, kuna need osakesed jäävad kopsu kinni 
ja võivad põhjustada haigusi. TO emissioon suitsugaasides on tasemel 30-
50 mg/Nm3. 
 
Vingugaasi (CO) ja lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sõltub 
põlemisrežiimist. Mida madalam on põlemistemperatuur ja mida lühem on 
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kütuse viibimine põlemistsoonis, seda rohkem neid ühendeid mittetäieliku 
põlemise tagajärjel tekib. Kaasaegsetes seadmetes on CO emissioon on 
suitsugaasides tasemel 50 mg/Nm3 ja LOÜ 5 mg/Nm3. 
 
Raskmetallide emissiooni vähendamine toimub koos tahkete osakeste 
püüdmisega. Erandiks on elavhõbe ja seleen, mis aurustuvad ja seetõttu 
on nende püüdeefektiivsus tahkete osakeste püüdeseadmetega madal. 
Siiski nende metallide põhiline emisioon toimub jäätmete põletamisel, 
puidu puhul ei ole see aktuaalne. Tavaliselt on üle 98% raskmetallidest 
tuha koosseisus. Raskmetallide emissioon suitsugaasides on tasemel 0-5 
µg/Nm3. 
 
Ülaltoodud emisiooninäitajad võiksid olla orientiiriks katlaseadmete valikul 
ja edasisel projekteerimisel. 
 
3.5.2 Heitkoguste arvutamine 
 
Saasteainete heitkoguste arvestamisel on kasutatud keskkonnaministri 
02.08.2004 määrust nr 99 “Põletusseadmetest välisõhku eralduvate 
saasteainete heitkoguste määramise kord ja määramismeetodid”. 
Saasteaine heitkogust määratakse arvutuslikult järgmiselt: 
 
a. Arvutatakse kütusekulu ümber soojusühikutesse (B1) 
 
B1 = B x Qr  (GJ), kus 
B – kütusekulu vaadeldaval perioodil (t); 
Qr- kütuse alumine kütteväärtus (MJ/kg). 
 
B1 = 630 000 GJ – KTJ puhul 
B1 = 502 200 GJ – puidukatlamaja puhul 
B1 = 16 125 GJ – õlikatlamaja puhul 
 
b. Leitakse määruse tabelist saasteaine eriheite väärtus - qi 

 
Eriheite väärtused said arvutatud vastavalt valemile: 
qi ≈ ci×α×0,25×k, g/GJ, kus 
ci – i-nda saasteaine kontsentratsioon kuivades suitsugaasides, mg/Nm3 ; 
α – liigõhutegur α = CO2

max/CO 2≈ 20,9/(20,9 – O2), O2=6%, α =1,4; 
0,25 – kütuse kuivaine stöhhiomeetrilisel põlemisel tekkiv ligikaudne 
kogus kuivi suitsugaase energiaühiku kohta, Nm3/MJ; 
k – kütuse niiskusest tulenev parandustegur = 1,19; 

 
Tabel 3.3. Tootja poolt pakutud saasteainete heitkogused ja tuletatud 
eriheite väärtused  

saasteaine heitkogus  kuivades 
suitsugaasides 

mg/Nm3 

eriheide g/GJ 

NOx 250 104 
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CO 100 42 

TO 50 21 

 
Eriheite väärtused CO ja TO osas on märkimisväärselt madalad. Kindluse 
mõttes on modelleerimisel kasutatud kõrgemaid väärtusi, vastavalt 100 ja 
80 g/GJ. 
 
c. Arvutatakse vastava saasteaine heitkogus MI, kasutades järgnevat 
valemit: 
 
MI = 10-6 x B1 x qI (t),kus 
B1 – kütusekulu vaadeldaval perioodil (GJ); 
qI – i-nda saasteaine eriheide (g/GJ). 
 
d. Saasteallikast eralduvate heitkoguste hetkväärtused g/s 
 
Vastavalt metoodikale arvutatakse hetkeline heitkogus iga komponendi 
jaoks lähtuvalt põletusseadme võimsusest: 
 
M=10-3Pq (g/s), kus 
P on põletusseadme soojusvõimsus MWth 
q on vastava saastekomponendi eriheide g/GJ.  
 
Tabel 3.4. Saasteainete heitkogused puidu põletamisel elektrifiltriga 35 
MW keevkihtkatlas 

saasteaine  eriheide 
(g/GJ) 

Heitkogus 
(g/s) 

Heitkogus 
(t/a) 

Lämmastikoksiidid   104 3,64 65,52 

Tahked osakesed 80 2,8 50,4 

Süsinikoksiid   100 3,5 63 

Vääveldioksiid 10 0,35 6,3 

LOÜ 48 1,68 30,24 

Raskmetallid  mg/GJ mg/s kg/a 

Hg 0,5 0,018 0,315 

Cd 0,5 0,018 0,315 

Pb 15 0,525 9,45 

As 0,1 0,004 0,063 

Cr 2 0,07 1,26 

Ni 2 0,07 1,26 

V 9 0,315 5,67 

 
Tabel 3.5. Saasteainete heitkogused puidu põletamisel tsükloniga 
3x9,3=27,9 MW restkoldega katlas 

saasteaine  eriheide 
(g/GJ) 

Heitkogus 
(g/s) kolmele 

katlale 

Heitkogus 
(t/a) kokku 
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Lämmastikoksiidid   100 2,790 50,22 

Tahked osakesed 240 6,696 120,528 

Süsinikoksiid   1200 27,900 602,64 

Vääveldioksiid 10 0,279 5,022 

LOÜ 48 1,339 24,106 

Raskmetallid  mg/GJ mg/s kg/a 

Hg 0,5 0,01 0,3 

Cd 2 0,06 1,0 

Pb 60 1,67 30,1 

As 0,3 0,008 0,2 

Cr 10 0,279 5,0 

Ni 10 0,279 5,0 

V 30 0,837 15,1 

 
Tabel 3.6. Saasteainete heitkogused kerge kütteõli põletamisel 0,68 MW 
õlikatlas 
 

saasteaine eriheide 
(g/GJ) 

Heitkogus 
(g/s)  

Heitkogus 
(t/a) kokku 

Lämmastikoksiidid   100  0,068 1,613 

Tahked osakesed 100  0,068 1,613 

Süsinikoksiid   100 0,068 1,613 

Vääveldioksiid - 0,063 1,500 

LOÜ 1,5   0,001 0,024 

CO2 - - 1147,3 

Raskmetallid  mg/GJ mg/s kg/a 

Hg 0,03 0,000 0,001 

Cd 0,04 0,000 0,001 

Pb 10 0,007 0,161 

Cu 11 0,008 0,177 

Zn 6 0,004 0,097 

As 6 0,004 0,097 

Cr 2 0,001 0,032 

Ni 4 0,003 0,065 

V 2 0,001 0,032 

 
Antud juhul kasutatavad eriheite väärtused võivad muutuda vastavalt 
tootja poolt esitatud andmetele. Käesoleval hetkel on näha vastuolu CO ja 
LOÜ eriheite väärtuse koha pealt keevkihtpõletusel. Kui CO väärtus on 
võrreldes restil põletamisega, tunduvalt väiksem, siis LOÜ puhul on see 
sama. Tegelikult sõltub mõlema saasteaine teke samadest tingimustest 
ning seetõttu oleks loogiline ka LOÜ eriheite väärtuse korrigeerimine 
keevkihtpõletusel. Kui näiteks võtta heitkogus 5 mg/Nm3 (PVT juhendi 
alusel), siis eriheide moodustaks kõigest 2 g/GJ, mis on 24 korda 
madalam metoodikas pakutust. 
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Käesoleva töö raames arvutati tekkiv õhusaaste ja modelleeriti selle levik 
kasutades Gaussi saastelehviku kontseptsioonil (difusioonivõrrandil) 
baseeruvat süsteemi Aeropol. Arvutamisel eeldati, et korstnate 
parameetrid on järgmised: 
 

o Koostootmisjaam:   kõrgus 42 m, 
ava läbimõõt 1,5 m, 
väljuvate gaaside mahtkiirus 12,25 m3/s. 

 
o Tavakatlamaja:   kõrgus 25 m, 

ava läbimõõt 0,8 m, 
väljuvate gaaside mahtkiirus 5,4 m3/s. 

o Õlikatlamaja:   kõrgus 12 m, 
ava läbimõõt 0,25 m, 
väljuvate gaaside mahtkiirus 0,4 m3/s. 

 
3.5.3 Õhureostuse levik ja välisõhu kvaliteedi vastavus normidele  
 
Saasteaine lubatud heitkogus on arvutuslik normatiiv ajaühiku kohta, 
mille juures paiksest saasteallikast või ühel tootmisterritooriumil asuvatest 
saasteallikatest kokku välisõhku suunatud või eraldunud saasteaine kogus 
ei põhjusta saasteallika mõjupiirkonna välisõhu saastatuse taseme ühe 
tunni keskmise piirväärtuse ületamist. 
 
Paikse saasteallika saasteaine heitkoguse piirväärtus on 
majandustegevuse mistahes valdkonna paiksest saasteallikast eralduva 
saasteaine piirkogus väljuvate gaaside mahu-, toodangu-, võimsuse-, 
energia- või ajaühiku kohta väljendatuna kontsentratsiooni, protsendi või 
heitkoguse tasemena. Heitkoguse piirväärtust ei tohi ületada. 
 
Vastavalt määrusele „Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja 
saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja 
kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase” on 
välisõhu kvaliteedi hindamiseks ja kontrollimiseks vajalikud saastatuse 
taseme piirväärtused esitatud tabelites 3.7 ja 3.8. 
 
Modelleeriti antud juhul oluliste (indikatiivsete) saasteainete levikut. 
Modelleerimisel kasutati järgmisi ilmastikutingimusi – kevadistes 
tingimustes puhub nõrk (1 m/s) edelatuul, mis on valdav tuulesuund.  
 
Tabel 3.7. Saasteainete saastetaseme väärtused katlamajade puhul 
(alternatiiv 0) 

CAS kood Saasteaine C µg/m3 SPV1 C/SPV1 

10102-44-0 NOx 126 200 0,62 

630-08-0 CO 1517 10000* 0,15 

PM SUM Tahked osakesed 188 500 0,38 

     

* - 8 tunni keskmine piirväärtus 
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Tabel 3.8. Saasteainete saastetaseme väärtused koostootmisjaama puhul 
(alternatiiv 1) 

CAS kood Saasteaine C µg/m3 SPV1 C/SPV1 

10102-44-0 NOx 5,5 200 0,03 

630-08-0 CO 5 10000* 0,0005 

PM SUM Tahked osakesed 2 500 0,004 

     

* - 8 tunni keskmine piirväärtus 
 
Välisõhu kvaliteedi seisukohalt on võimalikud kaks varianti: olemasolevate 
katelde baasil töötamine või soojuse- ja elektri koostoomisjaama (KTJ) 
rajamine, kusjuures koos nimetatud saasteallikad ei tööta (va õlikatel). 
 
Saadud hajumistulemuste põhjal selgub, et mõlema variandi puhul 
emiteeritud saasteainetest ükski ei ületa saastetaseme piirväärtust SPV1. 
Saasteallika mõjupiirkond (10% SPV1) koostootmisjaama juures ühegi 
saasteaine puhul ei teki. Katlamajade puhul tekib mõjupiirkond kõikide 
ainete suhtes. 
 
Saasteainetest on normatiivsele tasemele kõige lähemal NOx 
kontsentratsioonid. Seega võib ülalmainitud saasteainet lugeda 
indikatiivseteks kavandatava ettevõtte suhtes. Antud juhul on eeldatud, et 
lämmastikoksiidid (NOx) koosnevad eranditult lämmastikdioksiidist (NO2), 
reaalselt on see osakaal ligikaudu ~30%. 
 
Puidukatlamaja käitamine ei too kaasa välisõhu saasteainete 
saastetaseme piirväärtuste (SPV1) ületamisi. Kõige kõrgemad 
saastetaseme väärtused kujunevad lämmastikoksiidide puhul – 0,63 SPV1. 
Samas kujunevad maksimaalsed kontsentratsioonid 115 m kaugusel 
saasteallikatest, tootmisterritooriumi sees. Saasteallika mõjupiirkond jääb 
440 m ulatusse ning ei ulatu lähima elamuni saasteallikast kirdes. 
 
KTJ puhul ei ole tänaseks teada selle täpseid parameetreid. Lähtudes 
perspektiivsest soojusenergia vajadusest, on modelleeritud 35 MW 
koguvõimsusega jaama, mille korstna kõrgus on 42 meetrit (DP andmetel 
võib tulla kuni 70 m korsten). Maksimaalsed kontsentratsioonid tekivad 
vahemikus 410-470 m kaugusel koostootmisjaamast ning hajuvad 
ühtlaselt ja madalal tasemel kaugele väljapoole tootmisterritooriumi piire. 
Taoline hajumispilt on omane kõrgetele saasteallikatele ning veelgi 
kõrgema korstna puhul saasteainete kontsentratsioonid väheneksid. 
Madalama korstna puhul oleks hajumine rohkem kontsentreeritud 
saasteallika ümbruses ning saastetaseme väärtused oleks kõrgemad (uue 
katla lisamisel, kusjuures korstnate kõrgus on 25 m). Selle alusel võib 
eeldada, et saasteainete hajumisparameetrid tagavad sellise saasteainete 
kontsentratsiooni, mis ei kujuta ohtu inimese tervisele ega 
looduskeskkonnale. Indikatiivse saasteaine NOx saastetase on 
suurusjärgus 10 µg/m3 e 0,05 SPV1. 
 
Vaadates olemasolevate katelde panust koosmõjus lähedalasuvate 
samalaadsete saasteallikatega (AS Graanul Invest kaks saasteallikat, mille 
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parameetrid võetud LHK projektist), osutub jällegi indikatiivseks 
saasteaineks lämmastikoksiidid. Nõrga loodetuule puhul (suurim koosmõju 
efekt) võib NOx kontsentratsioon ulatuda 0,67 SPV1 väärtusest (134 
µg/m3).  Maksimaalne kontsentratsioon kujuneb AS-i Graanul Invest 
tootmisterritooriumil ning saastetundlike objekte ei ohusta. Edelatuule 
puhul, mis on valdav tuulesuund ning kannab saasteaineid asula suunas, 
moodustab maksimaalne kontsentratsioon 0,63 SPV1 (125 µg/m3), mis 
kujuneb AS-i Graanul Invest tootmisterritooriumil. Asulas kujunev NOx 
saastetase on suurusjärgus 5 µg/m3 e 0,03 SPV1. 
 
KTJ puhul ei saa rääkida täisväärtuslikust koosmõjust, kuna sellisel juhul 
on teised saasteallikad põhimõtteliselt erinevad. KTJ tekitab nö foonilise 
saastetaseme, mis on laia ulatusega, kuid madala väärtusega. Ülejäänud, 
madalamad saasteallikad omavad koosmõju efekti vahetus läheduses. 
Sisuliselt on koosmõju nende (madalamate allikate) vahel ning KTJ annab 
teatud madalama foonilise taseme. Sellisel juhul (võrdluseks) kujuneb 
maksimaalne kontsentratsioon jällegi AS-i Graanul Invest 
tootmisterritooriumil ning nõrga edelatuule puhul võib NOx 
kontsentratsioon ulatuda 0,61 SPV1 väärtusest (122 µg/m3).    
 
Seega on Imavere Saetööstuse saasteallikatel nõrk koosmõju 
lähedalasuvate samalaadsete saasteallikatega, mis asuvad u 500 m 
kaugusel kagus. Madalamate saasteallikate (katlamaja korstnad) puhul on 
määravaks vahemaa, mis on pikem kui antud saasteallikate mõjupiirkond. 
Kõrge saasteallika (KTJ) puhul tekivad niivõrd madalad 
kontsentratsioonid, et koosmõju jääb märkamatuks.  
 
Joonistel 1 – 11 lisas 4 on illustreeritud saasteainete hajumisel tekkivaid 
kontsentratsioone maa-alal 1x1 ja 2x2 km. Joonise paremas servas on 
antud kontsentratsioonidele (µg/m3) vastav värviskaala.  
 
Kokkuvõtteks võib märkida, et KTJ-i puhul on tegemist nö foonilise 
kontsentratsiooni kujundavate saasteallikatega, mida iseloomustab 
saasteainete tugev hajutamine suurel pinnal. Vaatamata suurele 
saasteainete heitkogusele hajutatakse need ühtlaselt ning need ei kujuta 
ohtu tervisele ega keskkonnale. Antud juhul on hajumise modelleerimisel 
kasutatud suhteliselt madalat korstna kõrgust (42m), kõrgema korstna 
kavandamisel (kuni 70m) saadud kontsentratsioonid veelgi lahjenevad. 
 
Kui kõrvutada saasteainete heitkoguseid, siis on selge eelis 
koostootmisjaamal, kus vääveldioksiidi praktiliselt õhku ei paisata, 
tunduvalt väiksem heitkogus on vingugaasil, raskmetallidel ja tahketel 
osakestel. Ilmselt on ka LOÜ heitkogus tunduvalt väiksem. 
 
Kasuteguri väärtus on ka kõrgem koostootmisjaamal (antud juhul 93% 
86% vastu), mis võimaldab ratsionaalsemat kütuse kasutamist. 
 
Kuna koostootmisjaam asendab olemasolevat puidukatlamaja, siis taoline 
asjaolu on keskkonnakaitseliselt soodne. 
 
Saasteallikate lisandumisel või nende parameetrite olulisel muutmisel 
peab ettevõte taotlema uued välisõhu saasteload. Künnisvõimsuse 
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ületamisel on vajalik taotleda keskkonnakompleksluba. Elektri ja soojuse 
tootmisel on keskkonnakompleksuba nõutav kui toimub energia tootmine 
rohkem kui 50 MW nimisoojusvõimsusega põletusseadmetes (vastavalt 
Vabariigi Valitsuse 07.05.2002 määrusele nr 150 
„Keskkonnakompleksluba nõudvate alltegevusvaldkondade ja 
künnisvõimsuste kehtestamine ning olemasolevate käitiste käitajate poolt 
kompleksloa taotluste esitamise tähtaegade kehtestamine“).  
 
 3.6 Tootmistegevusest lähtuv müra ja vibratsioon 
3.6.1. Definitsioonid ja normatiivid 
 
Välisõhu kaitse seadus defineerib müra, kui inimtegevusest põhjustatud 
ning välisõhus levivat soovimatut ja kahjulikku heli, mille tekitavad 
paiksed või liikuvad saasteallikad. Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a 
määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 
ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kehtestab 
müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning ühiskasutusega 
hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil ning mürataseme 
mõõtmise meetodid. Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja asulate 
planeerimisel ning ehitusprojektide koostamisel. 
 
Eelpool nimetatud määruse kohaselt on müra piirtase näitaja, mis üldjuhul 
iseloomustab rahuldavaid akustilisi tingimusi ja mida kasutatakse 
olemasoleva olukorra hindamisel, kusjuures olemasolevatel aladel ja 
ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset. 
Hoonestatud või hoonestamata alad jaotatakse müra normeerimisel 
üldplaneeringu alusel 4 kategooriaks: 

• I kategooria - looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, 
tervishoiuasutuste puhkealad; 

• II kategooria - õppeasutused, elamualad, puhkealad ja pargid 
linnades; 

• III kategooria - segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, 
kaubandus-, teenindus- ja tootmisettevõtted); 

• IV kategooria - tööstusala. 
 
Tabel 3.8. Tööstusmüra normtasemed hoonestatud või hoonestamata 
aladel (LpA,eq,T, dB päeval/öösel). 

Ala kategooria 
üldplaneeringu 

alusel 

I 
looduslikud 

puhkealad ja 
rahvuspargid, 

puhke- ja 
tervishoiuasutust

e puhkealad 

II 
laste- ja 

õppeasutused, 
tervishoiu- ja 

hoolekandeasutu
sed, elamualad, 

puhkealad ja 
pargid linnades 
ning asulates; 

III 
segaala (elamud 

ja 
ühiskasutusega 

hooned, 
kaubandus-, 
teenindus- ja 

tootmisettevõtte
d) 

IV 
tööstusala 

Taotlustase 
uutel 
planeeritavatel 
aladel 

45/35 50/40 55/45 65/55 

Taotlustase 
olemasolevatel 

50/40 55/40 60/45 65/55 
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aladel 
Piirtase 
olemasolevatel 
aladel 

55/40 60/45 65/50 
601/451 

70/60 

1 soovituslik normtase müravastaste meetmete rakendamisel. 
 
Välismüra normtase on A-korrigeeritud (inimkõrva tundlikkust arvestav) 
ekvivalentne helirõhutase LpA,eq,T.  
Vastavalt määruses toodule tuleb kavandatavat ala käsitleda IV 
kategooria ehk tööstusalana. Detailplaneeringuala vahetusse ümbrusesse 
ei jää tundlike elamualasid, lähimad olemasolevad eluhooned jäävad 
planeeringualast enam kui 500 m kaugusel lõunas ja kirdes. 
Olemasolevatel elamualadel müra normeerimisel lähtutakse piirtaseme 
nõudest ehk lubatud on 60 dB päeval ja 45 dB öösel. Sellest lähtuvalt 
tuleb tagada tööstusala piiril piisavalt madal müra tase, et mitte ületada 
naabruses olevate elamualade normtaset. 
 
Nii tööstuslikust tegevusest kui ka liiklusest tingitud (pinnase-) 
vibratsiooni hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 17.05.2002.a. 
määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega 
hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid” kehtestatud nõuetest, 
mille kohaselt ei tohi üldvibratsiooni korrigeeritud kiirenduse tase 
olemasolevate elamute magamisruumides ületada järgmisi väärtusi: 

päevasel ajal (kl 07:00-23:00) - 0,0126 m/s2 (82 dB). 
öisel ajal (kl 23:00-07:00) - 0,00883 m/s2 (79 dB);  

 
3.6.2 Müra- ja vibratsiooniallikate iseloomustus ja mõju hinnang 
 
Peamised müra ja vibratsiooni tekitavad allikad koostootmisjaamas on: 

• auruturbiin, 
• katelde suitsugaaside tsirkuleerimiseks ja õhu jaotamiseks 

kasutatavad ventilaatorid, 
• võrguvee pumpamiseks kasutatav pump, 
• tahkekütuse katla puhastamiseks kasutatavad seadmed. 

 
Koostootmisjaam tuleb ehitada vastavuses seadusandlusega sätestatud 
müranormidega. Kõiki tehnoloogilisi lahendusi ei saa ega ole arukas 
lahendada detailplaneeringu koostamisel, vaid seda tuleb teha täpsemas 
projekteerimise faasis ja opereerimisel.  
 
Müra vähendamisel lähtutakse eelkõige tehnoloogiliste protsesside müra 
piiramisest selle tekkekohas jaamas sees. Müra tekitavate seadmete puhul 
tuleb müra summutamiseks kasutada heliisolatsioonimaterjale ja 
vajadusel summuteid. Standardsete parimat võimalikku tehnoloogiat 
järgivate lahenduste korral ei kujune väljaspool tööstushooneid olulist 
mürataset.  
 
Kuna kaasaegsete tehniliste lahenduste korral ei kujune väljaspool 
tööstushooneid inimese tervist mõjutada võivat mürataset, tuleb jälgida 
eelkõige töökeskkonnale esitatavate tingimuste (Vabariigi Valitsuse 12. 
aprilli 2007. a määrus nr 108, „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra 
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mõõtmise kord”) täitmist siseruumides, kuid neid küsimusi ei saa 
detailplaneeringu tasemel lõpuni lahendada. 
 
Hoonete sees tuleb töötajate kaitseks ruumides, mida pidevalt külastavad 
inimesed, tagada madalam müratase kui 85 dB. Kui pidev müraga 
kokkupuute tase ületab 80 dB(A) ja seda ei ole võimalik 
ühiskaitsemeetmetega vähendada, peab tööandja töötajatele võimaldama 
individuaalse kuulmiskaitsevahendi kasutamist. Kuulmiskaitsevahendite 
kasutamine on kohustuslik, kui müraga kokkupuute tase on 85 dB(A) või 
suurem. 
 
Arvestades ala üldist industriaalset olemust ei ole normaalrežiimil 
töötavast koostootmisjaamast ja teistest käitise territooriumil asuvatest 
objektidest lähtuv müratase ja vibratsioon norme ületav ei planeeringualal 
ega väljaspool seda. 
 
Peamine müra, mis tootmisala territooriumilt välja võib ulatuda on liiklus 
ning detailplaneeringu ala läheduses olevate transpordimaade poolt 
tekitatav müra, kuid detailplaneeringu rakendumisel ei ole näha liiklusest 
tekkiva mürataseme tõusu määral, mis oleks negatiivse 
keskkonnamõjuga. 
 
Arvestades planeeringuala asukohast tingitud puhvrite suurust ei ole 
reaalne, et tööstushoonetest väljapoole ulatuv vibratsioon võiks levida 
lähimate tundlike elamualadeni. 
Tavapärase tööstushoonete ekspluateerimise korral ei kujune väljaspool 
hoonestust maapinna kaudu levivat vibratsiooni taset, mis mõjutaks 
elanike heaolu või naaberhoonete seisundit.  
Vibratsiooni levik tehnoruumidest väljapoole on takistatud ka seetõttu, et 
ruumid ise peavad olema piisavalt massiivsete konstruktsioonidega, 
takistamaks vibratsiooni võimalikku kahjulikku toimet tööstushoonele ja 
teistele seadmetele. Need tingimused tagatakse tavapäraste 
tehnoloogiliste lahendustega. 
 
3.6.2 Transpordiga seonduv müra ja vibratsioon 
 
Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist transpordikoormuse 
suurenemist. Kavandatakse puidujääkide hoidlaid ning koostootmisjaama, 
mis perspektiivis vahetab välja senise katlamaja, seega nende toimimine 
iseenesest ei eelda täiendava toormaterjali käitisesse vedamise olulist 
suurenemist või toodangu äraveoga seonduva transpordikoormuse olulist 
suurenemist. Seetõttu ei ole ka oodata transpordiga kaasnevate 
häiringute olulisuse suurenemist.  
 
3.7 Ehitusaegsed mõjud 
 
Lammutus- ja ehitusprotsessi keskkonnamõjusid võib üldjuhul käsitleda 
negatiivsena – müra, vibratsioon, tolm ja tavapärasest intensiivsem 
transport võivad mõjuda häirivana, kuid ehitusaegsed mõjud on 
lühiajalised. Kuna planeeringuala ja potentsiaalne ehitusala asub 
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tööstuspiirkonnas, mis jääb tundlikest elamualadest kaugele (ca 500m) ei 
teki ka lühiajaliselt ülenormatiivseid müra ja õhusaaste tasemeid.  
 
Planeeringualast väljapoole ulatub ainult transpordiga seotud mõju 
(ehitusaegse liikluskoormuse kasv), kuna ligipääs planeeringualale käib 
läbi Imavere asula. Liikluskoormuste kasv ei ole siiski sellises mahus, mis 
põhjustaks suuri muutusi olemasolevate teede kasutuses ning seega ka 
transpordiga seonduvates häiringutes.  
 

3.8. Jäätmetekkega seotud mõjud 
 
Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või vähendada. 
Tekkinud jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik 
ega ole muude käitlusviisidega võrreldes ülemäära kulukas. Käesoleva 
planeeringuga seonduvad tegevused, mis on osaliselt juba ellu viidud 
(graanulitehase rajamine, katlamaja laiendamine) või veel kavandamisel 
(koostootmisjaama rajamine) on kõik suunatud otseselt jäätmetekke 
vähendamisele (puidu ja koorejäägid) ning selle kasutamisele või 
taaskasutuse tõhustamisele kas teisese toormena või kütusena. Seetõttu 
on kavandataval tegevusel jäätmetekke seisukohalt positiivne mõju. 
Antud olukorras võib käitises tekkivaid puidujääke põhimõtteliselt 
käsitleda ka mitte jäätmete, vaid kõrvalsaadusena. Selles osas on selguse 
toonud Jäätmeseaduse muudatus, mille kohaselt võib asja, mis on saadud 
sellise tootmisprotsessi tulemusena, mille esmane eesmärk ei olnud selle 
asja tootmine, pidada teatavatel tingimustel kõrvalsaaduseks, mitte aga 
jäätmeteks. Nimetatud tingimusteks on:  

• asja edasine kasutamine on kindel; 
• asja saab kasutada vahetult ilma täiendava töötlemiseta, välja 

arvatud selline töötlemine, mis on asjaomasele tööstusele üldiselt 
omane; 

• asi on tekkinud tootmisprotsessi lahutamatu osana 
• asi vastab selle konkreetsel kasutamisel toote-, keskkonna- ja 

tervisekaitsenõuetele ning asja kasutamine ei avalda negatiivset 
mõju keskkonnale ega inimese tervisele. 

Antud tingimusi võib keskkonnaminister määrusega täpsustada, seni 
vastavaid määrusi aga ei ole välja antud. 
 
Praegu igatahes käsitletakse ettevõttes tekkivaid (ning teistelt lisaks 
kogutavaid) ning taaskasutatavaid puidujääke jäätmetena. Ettevõttele on 
väljastatud jäätmeluba L.JÄ/321113 nii puidujäätmete (eelkõige 030101 - 
puukoore ja korgijäätmed ja 030105 - saepuru, sh puidutolm, laastud, 
pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole 
nimetatud koodinumbriga 03 01 04) taaskasutamiseks kütusena 
(taaskasutuskood R1) kui pelletite tootmiseks (R3m – mehaaniline 
ringlussevõtt).  
 
Detailplaneeringu ellurakendamisel ei kaasne olulisi muutusi käitise kui 
terviku jäätmekäitluses, kuid suureneb jäätmete taaskasutuse efektiivsus 
ja majanduslik tasuvus (puidujäätmete põletamisel ei toodeta 
koostootmisjaamas mitte üksnes soojusenergiat vaid ka elektrienergiat). 
Koostootmisjaama käitamisega ei kaasne selliste jäätmeliikide või 
jäätmehulkade teket, mille käitlemine võiks tekitada probleeme 
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piirkondlikus jäätmekäitlusvõrgustikus. Koostootmisjaamas (nagu ka 
olemasoleva puiduküttel katlamaja) peamiseks jäätmeks on puidutuhk. 
Põhimõtteliselt on puidutuha puhul tegemist meliorandi ja lubiväetisega, 
mida saab kasutada happeliste muldade lupjamisel. Tuha selline kasutus 
eeldab selle vastavust lubiväetise nõuetele ja registreerimist 
väetiseregistris. Koostootmisjaama käitamisel tekib ka teatav hulk ohtlikke 
jäätmeid (n vanaõli, õlised pühkmed, veetöötluskemikaalide jäägid), mis 
tuleb käitlemiseks anda üle vastavat õigust omavale ettevõttele.  
 
Planeeritava koostootmisjaama ja ka puidujääkide hoidlate ehituse käigus 
tekib eeldatavasti ehitusjäätmeid, mida tuleb käidelda nõuetele vastavalt. 
Ohtlike ainete või reostuskollete ilmnemisel tuleb need puhastada selleks 
ettenähtud korras, sellest enne asjaomaseid instantse teavitades. 
Visuaalse vaatluse tulemusena ei täheldatud keskkonnakaitseliselt oluliste 
objektide otseste või kaudsete jälgede (mahutite täitesõlmed, kessoonid, 
kaevud jms) olemasolu, mis viitaksid likvideeritud, maetud või muul moel 
varjatud objektide paiknemisele planeeringualal. 
 
3.9. Sotsiaalmajanduslikud mõjud  
3.9.1 Mõjud inimeste heaolule ja tervisele 
 
Inimese elukeskkonna korraldus määrab oluliselt inimese 
psühhosotsiaalse heaolu ja tema tervisliku seisundi. Toimetuleku ja 
sellega seotud heaolu faktori osas on oluline majanduslik aspekt.  
 
Tervise säilitamiseks ja parandamiseks on vaja korraldada töö- ja 
elukeskkond selliselt, et vähendada või kõrvaldada keskkonnast 
tulenevate füüsikaliste (müra, kiirgus jne), keemiliste (keskkonnareostus 
jne) ja bioloogiliste (nakkushaiguste levik jne) ning samuti sotsiaalsete ja 
psühhosotsiaalsete (stress, tõrjutus, sõltuvushäired jms) ohutegurite 
kahjulikku toimet. 
  
Väliskeskkonna seisundil on oluline mõju inimese tervise kõigile 
aspektidele. Parandades väliskeskkonna tingimusi, saavutatakse inimeste 
parem tervislik seisund ja haigestumiste arvu vähenemine. Ühiskonna 
tasandil on olulised keskkonnakorralduslikud meetmed – maakasutuse 
suunamine ja inimkasutuses oleva või kasutusse võetava keskkonna 
ruumiplaneerimine, riskide seire, hindamine ja juhtimine jne. Nende 
meetmete rakendamise tase ja tulemuste arvesse võtmine otsuste 
tegemisel määrab ka mõju, mis avaldub iga inimese tervisele. 
 
Olemasoleva olukorra jätkumisel oleks mõju majanduslikule keskkonnale 
neutraalne. Planeeringualale kavandatavad arendused jääksid ehitamata 
ja seega jääks ettevõtte tegevuse intensiivistumisega  kaasnev maksutulu 
vallal saamata. Detailplaneeringuga kavandatud tegevuse elluviimine 
muudab kohaliku kogukonna majanduslikku heaolu tänu eelkõige uute 
töökohtade lisandumise kavandatud käitiste väljaehitamisel. 
 
Vastavalt eelnevates peatükkides kirjeldatud hinnangutele ei ole alust 
arvata, et mõju inimeste tervisele muutuste tõttu vee või õhu kvaliteedis 
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või müra, vibratsiooni ja tolmu lisandumise läbi oleks oluline. Seega on 
tervisele avalduv mõju neutraalne.  
 
Lõpptulemusena võib summaarset mõju inimeste heaolule ja tervisele 
pidada pigem neutraalseks.  
 
3.9.2 Mõju sotsiaalsetele vajadustele ja varale 
 
Sotsiaalsete vajaduste all mõistetakse inimeste õigust kvaliteetsele 
elukeskkonnale kõikides inimese arengufaasides ja tahkudes. Kohalikule 
omavalitsusele tähendab nende vajaduste rahuldamine muuhulgas selleks 
loodavate võimaluste kogumi väljaarendamist kogukonda. Arvestades 
asjaoluga, et kavandatav tegevus toimub laiendusena senisel 
tootmismaal, ligipääs jääb endiselt tootmisterritooriumile suletuks, Navesti 
jõe kallasrada jääb avalikult kasutatavaks, on kavandatava tegevuse mõju 
sotsiaalsetele vajadustele neutraalne. 
 
Arvestades asjaolu, et olulisi välismõjusid kavandatava tegevusega nii 
otseselt kui koosmõjus teiste käitistega, mahus mis ei ole korrektsete 
tehniliste või kasutuslike lahendustega leevendatav, ei ole, ei prognoosita 
ka kavandatava tegevusega olulist mõju inimeste varale.  
 
3.10 Kultuurilised mõjud 
 
Piirkonna identiteet on seotud tootmistegevusega. Et kavandatav tegevus 
ei paikne asutusala kontaktivööndis, vaid olemasoleva toomisala 
sügavuses või selle asula serva jäävas piirkonnas, ei ole mõju piirkonna 
identiteedile oluline. 
 
Vastavalt Kultuurimälestiste riiklikule registrile ja informatsioonile Maa-
ameti kultuurimälestiste rakenduses ei paikne planeeringualal muinsus- ja 
miljööväärtusi. Lähim riikliku kaitse all olev kultuurimälestis, Imavere 
Meierei hoone, paikneb teisel pool saeveskit ca 600 m kaugusel 
planeeringualast. Aruande käigus kogutud andmete põhjal ei leidu 
planeeringualal ka muid arenduse poolt mõjutatavaid kultuuriväärtusi.   
 
Summaarselt on arendustegevuse mõju kultuurilisele keskkonnale 
neutraalne. 
 
 
3.11. Mõjude omavahelised suhted ja kumulatiivsed mõjud   
 
Mõju hindamisel pöörati tähelepanu ka mõju erinevale avaldumisviisile – 
kumulatiivsusele, sünergilisusele ja ajalisele dimensioonile.  
 
Kumulatiivne mõju on üksikute tegevuste ja mõjuliikide koostoimes 
avalduv/tekkiv mõju, mis ei pruugi olla erinevate mõjude „aritmeetiline 
summa”. 
 
Osaliselt on kumulatiivsust arvestatud eespool peatükkides käsitletud iga 
teema juures integreeritult tavapärase keskkonnamõjude hindamise 
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loogilise osana, kuid olulisemas osas on mõjude kumuleerumist käsitletud 
mahukamalt pinnaveele avalduvate mõjude osas (ptk 3.4.3) ning 
atmosfääriõhu reostuse käsitlemisel (ptk 3.5.3). 
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 4. Leevendavad meetmed, ettepanekud 
detailplaneeringu täiendamiseks ja korrigeerimiseks 
ning alternatiivide võrdlus 
4.1. Alternatiivide võrdlus  
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise raames käsitleti kaht 
põhialternatiivi: 
 
• Imavere saeveski territooriumi laiendamine vastavalt Imavere valla 

üldplaneeringule – täiendavad tootmismaa (koostootmisjaama tarbeks) 
ja jäätmehoidla maa (puidujääkide hoidla tarbeks) sihtotstarbega 
ehitusalad nähakse ette väljapoole Navesti jõe piiranguvööndit (st 
ehituskeeluala). 

• 0-alternatiiv ehk olemasoleva olukorra säilimine. 
 
Võrdluse sisu on esitatud tabelis 4.1, kus on toodud olulisemat mõju 
omavad aspektid ning nende võrdlev hinnang. Pikemalt on võrdluse 
aluseks toodud hinnangud lahti kirjutatud peatükis 3 „Detailplaneeringu 
elluviimisega kaasnevad mõjud“. 
 
Tabel 4.1. Alternatiivide analüüs 
Valdkond Mõju suund ja hinnang (+2...-2) 
 0-alternatiiv Detailplaneering 

rakendatakse ellu 
Vastavus 
kehtivatele 
planeeringutele 

+2 vastab +2 vastab 

Inimese tervis ja 
heaolu 

0 0 

Sotsiaal-
majanduslik 
aspekt 

0  +1 tööstusettevõtte toimimise 
efektiivsus suureneb 
(koostootmisrežiimis toodetav 
elektrienergia) 

Mõju kultuuri-
pärandile 

0 (säilib praegune olukord) 0 (säilib praegune olukord) 

Mõju maastikule 0 (säilib praegune olukord) 0 (säilib praegune olukord 
lisandub kõrgem korsten) 

Mõju 
taimestikule ja 
rohe-
võrgustikule 

0 (säilib praegune olukord) -1 (taimkate väheneb, kuid 
kvaliteedilt ebaolulises osas) 

Mõju 
loomastikule 

0 (säilib praegune olukord) 0 (säilib praegune olukord) 

Mõju 
kaitstavatele 
loodus-
objektidele 

0 (säilib praegune olukord) 0 (leevendavate meetmete 
kasutamisel) 

Mõju veestikule -1/0 (säilib praegune olukord, 
mis sõltuvalt tingimustest võib 
olla negatiivse mõjuga 
pinnaveele) 
  

-1/0 (tootmisala laienemisel 
koormus suureneb 
veekeskkonnale suureneb, kuid 
mitte olulisel määral) 

Müra ja 
õhusaaste 

0 (säilib praegune olukord) +2 (olukord paraneb)  

Jäätme-
majandus 

+1 (Puidujäätmeid kasutatakse 
kütusena ja toodetakse pelleteid) 

+2 (Puidujäätmete kasutamise 
kütusena on koostootmisjaama 
puhul efektiivsem) 
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Tabeli/võrdluse kokkuvõte 
 
Tabelis toodud hinnangutest võib järeldada, et detailplaneeringuga 
kavandatava tegevusega olulisi keskkonnamõjusid, võrreldes olemasoleva 
olukorra jätkumisega, ei kaasne. Planeeringulahenduse ellurakendamisega 
(eelkõige koostootmisjaama rajamisega) kaasneb positiivne efekt 
jäätmemajanduse ja toormemajanduse korralduse osas, mis antud 
olukorras tähendab tööstusettevõtte toimimise efektiivsuse suurenemist. 
Lisaks on arvestatav taastuvatest energiaallikatest koostootmise režiimil 
toodetav elektrienergia. Negatiivsest küljest võib sellega kaasneda teatav 
surve suurenemine veekeskkonnale, otsene kuid väheoluline mõju 
avaldub taimkattele. 
 
Planeeringulahenduse võimalikkuse ja otstarbekuse üle peab langetama 
kaalutlusotsuse kohalik omavalitsus. Seejuures tuleb arvestada ka 
piirkonna arenguplaane laiemalt.  
 
4.2. Leevendavad meetmed 
 
Mõjude leevendamise eesmärgiks on vältida või vähendada igasugust 
potentsiaalset negatiivset mõju keskkonnale. Tihti on konkreetse mõju 
leevendamiseks olemas erinevaid alternatiive/variante. Sobivaimate 
leevendusmeetmete valimine peaks toimuma planeerimis-, 
projekteerimis- ja keskkonnaspetsialistide koostööna. Kasutatav meede 
peaks olema majanduslikult teostatav ning parim võimalik. Sobiva 
leevendusmeetme valimine üksi ei taga veel soovitavat tulemust. Meetme 
korrektse rakendamise kindlustamiseks on vajalik koostöö ja järelevalve, 
millele ei pöörata sageli piisavalt tähelepanu. Iga kavandatava tegevuse 
puhul, mis võib halvendada keskkonda, tuleb järgida ennetusprintsiipi: 
mõjust tuleneva keskkonnakahju likvideerimisele keskendumise asemel 
tuleb püüda mõju vältida/ennetada. Mõjude leevendamisega, meetmete 
väljatöötamise ja rakendamisega, tuleb arvestada kõikides projekti 
etappides: nii planeerimisel, kavandamisel, ehitamisel kui ka 
hooldustöödel.  
 
KSH protsessi käigus arutati mitmeid küsimusi detailplaneeringu 
koostajaga ning anti soovitusi parima võimaliku planeeringulahenduse 
väljatöötamiseks. 
 
Detailplaneeringu realiseerimisel soovitame järgida alljärgnevaid 
leevendavaid meetmeid: 
 
Olemasoleval metsaalal võiks metsa funktsiooni säilitada lähtudes 
võimalusel põhjapoolsele alale koostatud “Metsamajandamiskava 
aastateks 2010-2019” soovitustest 
 
Keskkonnaregistri andmeil paikneb Imavere saeveski territooriumil 
Saeveski kinnistu idaotsas (koordinaatidel X=6511694 ja Y=602075) üks 
madal (17 m sügavune) puurkaev (katastri nr 10398), mis on puuritud 
1995. aastal. Antud kaevu reaalse eksisteerimise kohta aga andmed 
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puuduvad. Kinnistu omanikud ei ole teadlikud, et antud asukohas oleks 
kaev olnud või oleks seda kasutatud. Vajalik on selle kaevu staatus välja 
selgitada, kas on tegemist veaga andmebaasis või on kaev siiski olemas, 
kuid selle olemasolu kohta puudub maaomanikul info. Juhul kui kaev on 
siiski olemas, kuid ei ole korrektselt suletud, kujutab see ohtu põhjavee 
seisundile kuna selle kaudu võivad saasteained või mikrobioloogiline 
reostus jõuda hõlpsasti põhjavette.  
 
Edasises arendusprotsessis, kui otsustatakse rajada koostootmisjaam, 
tuleb põhjalikult läbi kaaluda selle tehnoloogiline pool, tähelepanu tuleb 
pöörata koostootmisjaama veekasutuse tehnoloogilisele küljele. 
Sealhulgas vajaliku vee allikatele (põhjavesi või pinnavesi Navesti jõest), 
samuti tehnoloogiliste heitvete tekkele ja käitlemisele (eelkõige juhul kui 
rakendatakse suitsugaaside pesurit).  
 
Juhul kui koostootmisjaamas toodetakse soojust samas mahus, kui on 
selle tarbimine, ning see ei ole orienteeritud elektrienergia tootmisele, ei 
esine jääksoojuse probleemi. Juhul kui siiski jääksoojust tekib, tuleb selle 
jahutamine lahendada käitise siseselt. Lahendust, kus jahutusvetena 
kasutatakse Navesti jõe vett ning soojenenud jahutusvesi juhitakse tagasi 
jõkke, ei saa antud juhul aktsepteerida, kuna Navesti jõgi on lõheliste 
elupaigana kaitstav veekogu. Veekogu soojendamine mõjutab oluliselt 
jahedaveeliste kalaliikide elutingimusi, nn. termilisele saastele on seatud 
ka piirnormid lõheliste elupaikadena kaitstavate veekogude 
kvaliteedinõuetes.  
 
Jälgida tuleb tootmisaladelt ärajuhitava sadevee kvaliteeti. Olemasoleva 
tootmise osa puhul on rakendatud, lisanduvate tootmisalade puhul tuleb 
rakendada sadevete puhastust. Vajalik on jooksvalt tagada heakord ning 
minimeerida puidujääkide laialikandumist ning seeläbi sademevee 
reostumist.   
 
Kuna planeeringuala paikneb maaparandussüsteemil, tuleb tagada selle 
toimimine ka peale planeeringu ellurakendamist.  
 
Uued toomishooned tuleb ehitada vastavuses seadusandlusega sätestatud 
müranormidega. Kõiki tehnoloogilisi lahendusi ei saa ega ole arukas 
lahendada detailplaneeringu koostamisel, vaid seda tuleb teha täpsemas 
projekteerimise faasis ja opereerimisel.  
 
Müra vähendamisel lähtutakse eelkõige tehnoloogiliste protsesside müra 
piiramisest selle tekkekohas jaamas sees. Müra tekitavate seadmete puhul 
tuleb müra summutamiseks kasutada heliisolatsioonimaterjale ja 
vajadusel summuteid. Standardsete parimat võimalikku tehnoloogiat 
järgivate lahenduste korral ei kujune väljaspool tööstushooneid olulist 
mürataset.  
 
Kuna kaasaegsete tehniliste lahenduste korral ei kujune väljaspool 
tööstushooneid inimese tervist mõjutada võivat mürataset, tuleb jälgida 
eelkõige töökeskkonnale esitatavate tingimuste (Vabariigi Valitsuse 12. 
aprilli 2007. a määrus nr 108, „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 
mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra 
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mõõtmise kord”) täitmist siseruumides, kuid neid küsimusi ei saa 
detailplaneeringu tasemel lõpuni lahendada. 
 
Hoonete sees tuleb töötajate kaitseks ruumides, mida pidevalt külastavad 
inimesed, tagada madalam müratase kui 85 dB. Kui pidev müraga 
kokkupuute tase ületab 80 dB(A) ja seda ei ole võimalik 
ühiskaitsemeetmetega vähendada, peab tööandja töötajatele võimaldama 
individuaalse kuulmiskaitsevahendi kasutamist. Kuulmiskaitsevahendite 
kasutamine on kohustuslik, kui müraga kokkupuute tase on 85 dB(A) või 
suurem. 
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5. Seire vajadus  
 
Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite 
järjepidev jälgimine, mille põhieesmärk on prognoosida 
keskkonnaseisundit ja saada lähteandmeid programmide, planeeringute ja 
arengukavade koostamiseks. Keskkonnaseire kavandamisel on eesmärk 
seostada käesoleva projektiga haakuv seirevajadus maksimaalselt juba 
toimuva seire, keskkonnategevuse ja uuringutega. 
 
Teadaolevalt ei ole Navesti jõe ülemjooksul seni pinnavee fenoolisisaldust 
uuritud, ka teiste kvaliteedielementide kohta on olemas üksikud andmed 
(2006. aasta hüdrobioloogiline seire). Lähtudes sellest, et ühiste kraavide 
kaudu juhitakse suublasse mitme puidutöötlusettevõtte puidu- ja 
saepuruladude ja muude tootmisterritooriumite sademeveed, ning 
asjaolust, et madalveeperioodil võib lõheliste elupaigana kaitstava Navesti 
jõe vooluhulk olla väikene, teevad käesoleva töö koostajad ettepaneku 
kaaluda suublaseire korraldamise vajadust, suublaseire nõude saab seada 
Stora Enso Eesti AS vee erikasutusloaga (kui ainsa ettevõttega, kellel on 
vee erikasutusluba saastunud sademevee suublasse juhtimiseks). Suure 
tõenäosusega piisaks suublaseire tegemisest (samaaegselt ärajuhitava 
sademevee kvaliteedi kontrolliga) kahel korral loa kehtivuse ajal, seiret 
tuleks teha suveperioodil (mil jõe vooluhulgad on väikseimad, kuid 
sademevee reostuskoormus kõrgeim). Analüüsida tuleks minimaalselt 
orgaaniline aine (BHT7), hõljuvaine ning ühealuseliste fenoolide 
kontsentratsioone ülal- ning allpool sademevee sisselaskekohta, teiste 
komponentide analüüs ei ole vajalik, kuna nende senised väärtused 
sademevees on madalad.   
 
Ka põhjaveele avalduv mõju võib avalduda koosmõjuna piirkonna teiste 
puiduettevõtete ning nende puidulaoplatsidelt lähtuva infiltreeruva 
sademeveega. Puurkaevude veeanalüüsid ei ole näidanud negatiivset 
mõju põhjaveele, kuid vajalik on puurkaevude vee seiramisel lülitada 
uuritavate ainete nimekirja ka otseselt puidu leostumist näitavad 
parameetrid (orgaaniline süsinik või oksüdeeritavus või otseselt fenoolid). 
Põhjavee kvaliteedi seire tingimused seatakse põhjaveevõtuks antavate 
vee erikasutuslubadega. Seega tuleb antud juhul soovitada, et Stora Enso 
ja Imavere Energia OÜ põhjavee võtuks väljastatud vee erikasutuslubades 
oleks teiste põhjavee kvaliteedinäitajate kõrval määratud analüüsitavaks 
parameetriks ka orgaaniline süsinik või oksüdeeritavus (ning ebatavaliste 
näitajate esinemisel ka fenoolid). Soovitatav on kontrollida ka kaevu nr 
21517 vee kvaliteeti, kuna selle kaevu vee kasutuseks ei ole vee 
erikasutusluba taotletud, saab see olla eelkõige soovitus kaevu omanikule.  
 



Imavere saetööstuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
aruanne 

 
Töö nr: 1405/10 

  Aruanne täiendatud 24. 04. 2013 
 

67

6. Ülevaade KSH koostamisel ilmnenud raskustest 
 
Keskkonnamõjude hindamised põhinevad peamiselt olemasolevatel 
andmetel, mis on kogutud erinevatest ametlikest allikatest ning 
avalikkuselt. Sellisena võib informatsioon olla täpne ja õige, kuid 
tõenäoliselt mitte kõikehõlmav. Vajaliku alusinformatsiooni 
täpsustamiseks viidi käesoleva töö koostamisel läbi mitmeid välitöid 
(taimkatte inventuur, reostusallikate ülevaatused) täpsustamaks 
planeeringuala looduslikku olemust ja tagamaks loodusväärtuste 
tuvastamine ka juhul kui neid ei ole fikseeritud olemasolevates 
andmebaasides. 
 
KSH töögrupi hinnangul ei esinenud KSH teostamisel märkimisväärseid 
raskusi ning koostöö erinevate osapooltega kulges asjalikus õhkkonnas.  
 
Antud olukorras tuleb ära nimetada nii planeerimis- kui keskkonnamõju 
hindamise protsessi erinevail põhjustel venimist. See tingis ka vajaduse 
aruande sisulise uuendamise järele. Hindamistulemustele protsessi 
pikenemine olulist mõju ei avaldanud. 
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7. Järeldused 
 
KSH teostamisel on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu 
elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi võimalikke 
alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades planeeringu 
eesmärke ja käsitletavat territooriumi. Peamised järeldused on järgmised: 
 
• Planeeringuga kavandatava mõju taimkattele on suur (teatav osa 

tööstusala ja jõe vahel kasvavast metsast raiutakse tööstusala 
laiendamiseks maha), kuid raadamine ei ole metsa vähest väärtust 
arvesse võttes olulise negatiivse mõjuga. Mõju piirkonna identiteedile 
ei ole oluline, kuna kavandatavad objektid lisanduvad olemasolevale 
tootmisalale. Visuaalne mõju on oluline kuna kõrge kavandatava 
koostootmisjaama korsten (kuni 70 m) paistab kaugele, kuid 
olemasoleva tööstusilmelise maastiku identiteeti see siiski oluliselt ei 
muuda. 

• Imavere saeveski toimimise mõju pinnasele, põhjaveele ning Navesti 
jõele avaldub eelkõige läbi territooriumil formeeruva potentsiaalselt 
reostunud sademevee. Puidulaoplatsi sademevee koostis üldjuhul 
vastab ettevõttele väljastatud vee erikasutusloa nõuetele, eelkõige 
suveperioodil on mõningate parameetrite (heljum, BHT, ühealuselised 
fenoolid) kontsentratsioonid piirnormide lähedal. Reostunud 
sademevee infiltreerumisest tulenevat mõju põhjavee kvaliteedile ei 
ole ettevõtte puurkaevu ning naabruses paikneva puurkaevu 
veeanalüüside alusel võimalik üheselt tuvastada, kaevude vesi vastab 
joogivee nõuetele. Soovituslik on siiski lisada kaevude vee seires 
analüüsitavatele näitajatele otsest potentsiaalset mõju peegeldavad 
parameetrid (n. oksüdeeritavus, fenoolid).  

 
• Detailplaneeringu rakendamisel võib veekeskkonnale avalduv koormus 

suureneda, koormus veekeskkonnale suureneb eelkõige läbi 
koostootmisjaama veetarbe ning täiendavate potentsiaalselt reostunud 
sademevete ja tehnoloogiliste heitvete tekke. Lähtudes parima 
võimaliku tehnika rakendamisest ei ole täiendav koormus eeldatavalt 
oluline. Järgmistes arendusetappides tuleb põhjalikult läbi kaaluda 
koostootmisjaama veevajadus ja selle katmise allikad ning heitvete 
käitlusskeem. 

 
• Olemasoleva Imavere saetööstuse ja selle kavandatava laienduse 

mõju veekeskkonnale võib avalduda koosmõjuna teiste piirkonna 
puidutöötlusettevõtetega, millede toorme- või jäätmehoidlates võib 
formeeruda samuti puidu leostumise tõttu potentsiaalselt reostunud 
sademevesi. Mitme piirkonnas paikneva puidutöötlusettevõtte 
territooriumilt samade kraavide kaudu ärajuhitav sademeveele 
kehtestatud nõuetele vastav sademevesi võib madalveeperioodil 
mõjutada Navesti jõe hüdrokeemilist seisundit. Töö koostajad teevad 
ettepaneku kaaluda suublaseire nõude lisamist ettevõtte vee 
erikasutusloa tingimustele. 
 

• Kavandatava tegevuse elluviimisega seotud liikluskoormuse 
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lisandumisel avalduv transpordikoormuse mõju ei ole olemasolevat 
transpordikoormust arvestades oluline. 

• Välisõhu kvaliteedi seisukohalt on võimalikud kaks varianti: 
olemasolevate katelde baasil töötamine või soojuse- ja elektri 
koostoomisjaama (KTJ) rajamine, kusjuures koos nimetatud 
saasteallikad ei tööta (va õlikatel). 

• Puidukatlamaja käitamine ei too kaasa välisõhu saasteainete 
saastetaseme piirväärtuste (SPV1) ületamisi. Kõige kõrgemad 
saastetaseme väärtused kujunevad nõrga loodetuulega 
lämmastikoksiidide puhul – 0,63 SPV1. Samas kujunevad 
maksimaalsed kontsentratsioonid 105 m kaugusel saasteallikatest, 
tootmisterritooriumi sees. Saasteallika mõjupiirkond jääb 430 m 
ulatusse ning ei ulatu lähima elamuni saasteallikast kirdes.  

• KTJ puhul ei ole tänaseks teada selle täpseid parameetreid. Lähtudes 
perspektiivsest soojusenergia vajadusest, on modelleeritud 35 MW 
sisendvõimsusega jaama, mille korstna kõrgus on 42 meetrit (DP 
andmetel võib tulla kuni 70 m korsten). Maksimaalsed 
kontsentratsioonid tekivad 400-520 m kaugusel koostootmisjaamast 
ning hajuvad ühtlaselt ja madalal tasemel kaugele väljapoole 
tootmisterritooriumi piire. Taoline hajumispilt on omane kõrgetele 
saasteallikatele ning veelgi kõrgema korstna puhul saasteainete 
kontsentratsioonid väheneksid. Madalama korstna puhul oleks 
hajumine rohkem kontsentreeritud saasteallika ümbruses ning 
saastetaseme väärtused oleks kõrgemad (näit. uue katla lisamisel, 
kusjuures korstnate kõrgus on 25 m). Selle alusel võib eeldada, et 
saasteainete hajumisparameetrid tagavad sellise saasteainete 
kontsentratsiooni, mis ei kujuta ohtu inimese tervisele ega 
looduskeskkonnale. Indikatiivse saasteaine NOx saastetase on 
suurusjärgus 10 µg/m3 e 0,05 SPV1. 

• Vaadates olemasolevate katelde panust koosmõjus lähedalasuvate 
samalaadsete saasteallikatega (AS Graanul Invest kaks saasteallikat, 
mille parameetrid võetud LHK projektist), osutub jällegi indikatiivseks 
saasteaineks lämmastikoksiidid. Nõrga loodetuule puhul (suurim 
koosmõju efekt) võib NOx kontsentratsioon ulatuda 0,67 SPV1 
väärtusest (134 µg/m3).  Maksimaalne kontsentratsioon kujuneb AS-i 
Graanul Invest tootmisterritooriumil ning saastetundlike objekte ei 
ohusta. Edelatuule puhul, mis on valdav tuulesuund ning kannab 
saasteaineid asula suunas, moodustab maksimaalne kontsentratsioon 
0,63 SPV1 (125 µg/m3), mis kujuneb AS-i Graanul Invest 
tootmisterritooriumil. Asulas kujunev NOx saastetase on suurusjärgus 
5 µg/m3 e 0,03 SPV1. 

• KTJ puhul ei saa rääkida täisväärtuslikust koosmõjust, kuna sellisel 
juhul on teised saasteallikad põhimõtteliselt erinevad. KTJ tekitab nö 
foonilise saastetaseme, mis on laia ulatusega, kuid madala 
väärtusega. Ülejäänud, madalamad saasteallikad omavad koosmõju 
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efekti vahetus läheduses. Sisuliselt on koosmõju nende (madalamate 
allikate) vahel ning KTJ annab teatud madalama foonilise taseme. 
Sellisel juhul (võrdluseks) kujuneb maksimaalne kontsentratsioon 
jällegi AS-i Graanul Invest tootmisterritooriumil ning nõrga edelatuule 
puhul võib NOx kontsentratsioon ulatuda 0,61 SPV1 väärtusest (122 
µg/m3).    

• Seega on Imavere Saetööstuse saasteallikatel nõrk koosmõju 
lähedalasuvate samalaadsete saasteallikatega, mis asuvad u 500 m 
kaugusel kagus. Madalamate saasteallikate (katlamaja korstnad) 
puhul on määravaks vahemaa, mis on pikem kui antud saasteallikate 
mõjupiirkond. Kõrge saasteallika (KTJ) puhul tekivad niivõrd madalad 
kontsentratsioonid, et koosmõju jääb märkamatuks.  

• Tulenevalt kavandatavate tegevuste asendist ja tehnoloogiast (elamu- 
ja puhkealade suhtes) ei prognoosi eksperdid kavandatava tegevuse 
olulist mõju inimeste tervisele, heaolule ja varale. Samuti ei prognoosi 
eksperdid detailplaneeringuga kavandatud käitiste töötamisel 
tööstustegevusega seotud müra, tolmu ja vibratsiooni olulist 
lisandumist ei eraldi ega koosmõjus naabruses asuvate 
tootmisobjektidega.  

• Kavandatavate tegevuste elluviimine loob eeldused käitise 
tootmistehnoloogilise skeemi täiustamiseks, mille tulemusel luuakse 
koostootmisjaama rajamise võimaluse teel võimalus tõhustada käitise 
jäätme- ja toormekäitust ning toota taastuvate kütuste põletamisel 
koostootmisrežiimis elektrienergiat.  

• Detailplaneeringuga kavandatu ei mõjuta Natura 2000 võrgustiku 
alasid ega kaitstavaid loodusobjekte, samuti teisi tundlikke looduslikke 
alasid.  

• Arvestades asjaoluga, et uute hoonete ja rajatiste rajamine toimub 
olemasoleval tootmisterritooriumil või seda laiendatakse suunas, mis 
on vastupidine asula olemasoleva hoonestuse suunale ei prognoosita 
oluliste ehitusaegsete mõjude ilmnemist, sh. transpordikoormuse 
lisandumisest tingitud mõjude osas. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise raames käsitleti kaht 
põhialternatiivi (protsessi selguse huvides arvati mõjude hindamisel 
ebareaalseteks alternatiivideks algsed, sh KSH programmi faasis 
kirjeldatud, planeeringulahendused): 
 
• Täiendavad tootmismaa (koostootmisjaama tarbeks) ja jäätmehoidla 

maa (puidujääkide hoidla tarbeks) sihtotstarbega ehitusalade 
määramine olemasoleva Imavere saeveski tootmisala ja Navesti jõe 
piiranguvööndi vahelisele alale. Variant töötati välja detailplaneeringu 
ja KSH protsessi käigus ning vastab valla üldplaneeringule. 

• 0-alternatiiv ehk olemasoleva olukorra säilimine. 
  
0-alternatiiviga kaasnevat keskkonnamõju hinnati samades aspektides 
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võrdluses kavandatava tegevusega. Variantide võrdlemisel selgus, et 
planeeringulahenduse ellurakendamisega (eelkõige koostootmisjaama 
rajamisega) kaasneb positiivne efekt jäätmemajanduse ja 
toormemajanduse korralduse osas, mis antud olukorras tähendab 
tööstusettevõtte toimimise efektiivsuse suurenemist. Lisaks on arvestatav 
taastuvatest energiaallikatest koostootmise režiimil toodetav 
elektrienergia. Negatiivsest küljest võib sellega kaasneda teatav surve 
suurenemine veekeskkonnale, otsene kuid väheoluline mõju avaldub ka 
taimkattele. 
 
Planeeringulahenduse võimalikkuse ja otstarbekuse üle peab langetama 
kaalutlusotsuse kohalik omavalitsus. Seejuures tuleb arvestada ka 
piirkonna arenguplaane laiemalt.  
 
 
 
 
 
Keskkonnaekspert 
Heikki Kalle  
 
 
 
..............................................    24.04.2013 
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Lisa 1. Detailplaneeringu põhilahenduse joonised  
Lisa 1.1 Planeeringulahendus 

 



Imavere saetööstuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
aruanne 

 
Töö nr: 1405/10 

  Aruanne täiendatud 24. 04. 2013 
 

75

Lisa 1.2. Esmased planeeringulahendused, mis DP ja KSH 
käigus osutusid ebareaalseteks lahendusteks 
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Lisa 2. KSH programm ja selle menetlusdokumentatsioon 
(KSH programmi lisad) 
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Lisa 3. KSH aruande avaliku väljapaneku ja aruteluga seotud 
materjalid  
Lisa 3.1. Aruande I avalikustamine 
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Lisa 3.2. Aruande II avalikustamine 

• Teated Järva Teatajas (26.06.2012), Imavere Vallavalitsuse 
kodulehel ja väljaandes Ametlikud Teadaanded 
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• Teavituskirjad 
 
Posti või e-posti teel teavitati DP ja KSH avalikustamisest järgmisi isikuid 
(planeeringuala piirinaabrid ning arendaja esindaja): 
Jaago Kuriks 
Andrus Rannik 
Anne Laarmaa 
Georg Muutra 
Mati Kask 
Marek Moorits  
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• Avalik arutelu 
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• Aruande menetlemine peale avalikustamist 
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Lisa 4. Välisõhu saasteainete modelleerimisel saadud 
levikukaardid 
 

 
 
Joonis 1. NOx hajumispilt katlamajast alal 1x1 km, kus värviskaalal on 
näidatud saastetaseme väärtused µg/m3. NOx saastetaseme piirväärtus 
võrdub 200 µg/m3, mida antud juhul ei saavutata.  
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Joonis 2. TO hajumispilt katlamajast alal 1x1 km, kus värviskaalal on 
näidatud saastetaseme väärtused µg/m3. TO saastetaseme piirväärtus 
võrdub 500 µg/m3, mida antud juhul ei saavutata. 
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Joonis 3. CO hajumispilt katlamajast alal 1x1 km, kus värviskaalal on 
näidatud saastetaseme väärtused µg/m3. CO saastetaseme piirväärtus 
võrdub 10000 µg/m3, mida antud juhul ei saavutata. 
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Joonis 4. NOx hajumispilt KTJ-st alal 1x1 km, kus värviskaalal on näidatud 
saastetaseme väärtused µg/m3. NOx saastetaseme piirväärtus võrdub 200 
µg/m3, mida antud juhul ei saavutata. 
 
 

1 :6900 



Imavere saetööstuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise 
aruanne 

 
Töö nr: 1405/10 

  Aruanne täiendatud 24. 04. 2013 
 

127

                                                                                                        

 
 
Joonis 5. TO hajumispilt KTJ-st alal 1x1 km, kus värviskaalal on näidatud 
saastetaseme väärtused µg/m3. TO saastetaseme piirväärtus võrdub 500 
µg/m3, mida antud juhul ei saavutata. 
 

1 :6900 
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Joonis 6. NOx koosmõju näitav hajumispilt (katlamaja + koosmõjuvad 
allikad) alal 2x2 km, kus värviskaalal on näidatud saastetaseme väärtused 
µg/m3. NOx saastetaseme piirväärtus võrdub 200 µg/m3, mida antud juhul 
ei saavutata. 
 
Numbritega tähistatud: 
1 – puidukatlamajad; 
2 – KTJ; 
3 - AS Graanul Invest; 
4 - õlikatlamaja. 
 
 

1 :15000 
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Joonis 7. TO koosmõju näitav hajumispilt (katlamaja + koosmõjuvad 
allikad) alal 2x2 km, kus värviskaalal on näidatud saastetaseme väärtused 
µg/m3. TO saastetaseme piirväärtus võrdub 500 µg/m3, mida antud juhul 
ei saavutata. 
 
Numbritega tähistatud: 
1 – puidukatlamajad; 
2 – KTJ; 
3 - AS Graanul Invest; 
4 - õlikatlamaja. 
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Joonis 8. CO koosmõju näitav hajumispilt (katlamaja + koosmõjuvad 
allikad) alal 2x2 km, kus värviskaalal on näidatud saastetaseme väärtused 
µg/m3. CO saastetaseme piirväärtus võrdub 10000 µg/m3, mida antud 
juhul ei saavutata. 
 
Numbritega tähistatud: 
1 – puidukatlamajad; 
2 – KTJ; 
3 - AS Graanul Invest; 
4 - õlikatlamaja. 
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Joonis 9. NOx koosmõju näitav hajumispilt (KTJ + koosmõjuvad allikad) 
alal 2x2 km, kus värviskaalal on näidatud saastetaseme väärtused µg/m3. 
NOx saastetaseme piirväärtus võrdub 200 µg/m3, mida antud juhul ei 
saavutata. 
 
Numbritega tähistatud: 
1 – puidukatlamajad; 
2 – KTJ; 
3 - AS Graanul Invest; 
4 - õlikatlamaja. 
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Joonis 10. TO koosmõju näitav hajumispilt (KTJ + koosmõjuvad allikad) 
alal 2x2 km, kus värviskaalal on näidatud saastetaseme väärtused µg/m3. 
TO saastetaseme piirväärtus võrdub 500 µg/m3, mida antud juhul ei 
saavutata. 
 
Numbritega tähistatud: 
1 – puidukatlamajad; 
2 – KTJ; 
3 - AS Graanul Invest; 
4 - õlikatlamaja. 
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Joonis 11. NOx koosmõju näitav hajumispilt (katlamajad + koosmõjuv 
allikas) loode tuulega alal 2x2 km, kus värviskaalal on näidatud 
saastetaseme väärtused µg/m3. NOx saastetaseme piirväärtus võrdub 200 
µg/m3, mida antud juhul ei saavutata. 
 
Numbritega tähistatud: 
1 – puidukatlamajad; 
2 – KTJ; 
3 - AS Graanul Invest; 
4 - õlikatlamaja. 
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Lisa 5. Taimkatte ülevaade 
 


