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Sissejuhatus
Käesolev keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne on osaks Saue linna
üldplaneeringu dokumentatsioonist. KSH algatati Saue Linnavolikogu 21.06.2007
otsusega nr 103 (esitatud KSH programmi lisana nr 1), KSH programm kiideti Harjumaa
Keskkonnateenistuse poolt heaks 14.02.2008 kirjaga. Keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande koostamine toimus üldplaneeringu 2004. aastal koostatud lahenduse
põhjal üheaegselt 2007. aasta lõpus ning 2008. aasta esimesel poolel aset leidnud
planeeringulahenduse täiendamisega. KSH tulemuste alusel täiendati üldplaneeringu
lahendust, leides kaalutletud planeeringuprotsessi käigus linna arengu seisukohast parim
võimalik lahendus.
Aruanne koosneb neljast osast.
 Esimene peatükk annab ülevaate üldplaneeringu ning KSH protsessist ja
õiguslikust taustast ning olulistest arengudokumentidest.
 Teises peatükis esitatakse põgus ülevaade Saue linnast ning tuuakse välja
arvatavad keskkonnamõjud juhul, kui planeeringut ellu ei viida.
 Kolmas peatükk esitab tõenäolised keskkonnamõjud, mida on üldplaneeringu
koostamisel arvestatud ja ettepanekud, mille alusel planeeringulahendust
täiendati. Peatükis esitatakse ka tõenäolised keskkonnamõjud kahes asukohas
alternatiivsete planeeringulahenduste realiseerumisel Saue linnas.
 Neljas peatükk võtab kokku olulisemad keskkonnamõjud ning esitab seire ja
täiendavate leevendavate meetmete vajaduse.
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1 Ülevaade planeeringust ja keskkonnamõju
strateegilisest hindamisest
1.1 Üldplaneeringu eesmärk, sisu ja protsess
Saue linna üldplaneeringu põhiülesanne on määratleda omavalitsuse ruumilised
arengusuunad, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima
kasutusviisi.
Üldplaneeringule seab eesmärgid Planeerimisseadus §8. Üldplaneeringu eesmärgid on:
1) valla või linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine;
2) kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste
mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja
tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine;
3) maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine;
4) detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine väljaspool linnu ja aleveid;
5) maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine;
6) miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, parkide, haljasalade, maastike, maastiku
üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine;
7) rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine;
8) teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning liikluskorralduse üldiste
põhimõtete määramine;
9) vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult kasutatavaks teeks määramine
teeseaduses sätestatud korras;
10) põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste ning olemasolevate maaparandussüsteemide
toimimist tagavate meetmete määramine;
11) puhke- ja virgestusalade määramine;
12) ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine looduskaitseseaduses
sätestatud korras;
13) vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide
kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks;
14) vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade ja üksikobjektide kaitse alla võtmiseks;
15) üldiste riigikaitseliste vajaduste arvestamine ja vajaduse korral riigikaitselise otstarbega maa-alade
määramine ning maakonnaplaneeringus määratud riigikaitselise otstarbega maa-alade piiride
täpsustamine;
16) ettepanekute tegemine linnakeskkonna kuritegevusriskide ennetamiseks planeerimise kaudu;
17) muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja ehitustingimuste
kajastamine planeeringus.

Üldplaneeringu koostamine on algatatud Saue Linnavolikogu 23. jaanuari 2003 otsusega
nr 42. Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamise avalik protsess jäi suures osas 2004. ja
2005. aastasse. Planeerimisprotsess peatus ajutiselt seoses projekti „Tehniline abi
Tallinna Ringtee ja Tallinn- Paldiski maantee rekonstrueerimiseks” ja selle mõjude
hindamisega. Planeeringu menetlemine käivitus uuesti 2007.a kevadel, mil täiendati
mõnevõrra üldplaneeringu lahendust ning alustati keskkonnamõju strateegilise hindamise
protsessiga.

1.2 Asjakohased planeerimisdokumendid
1.2.1

Saue linna arengudokumendid

Saue linna arengukava aastateks 2007 kuni 2017
Saue linna arengukava on kinnitatud Saue Linnavolikogu 13.09.2007 määrusega nr 30.
Arengukava seab linna arengus prioriteetsed valdkonnad ja näitab peamised
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ressursivajadused eesmärkide saavutamiseks. Arengukava peab integreerima erinevate
valdkondade vajadused, et tagada linna tasakaalustatud areng.
Linna arengukava näeb Sauet ka perspektiivis iseseisva omavalitsusüksusena, mis
võimaldab kõige efektiivsemalt kasutada linna tulubaasi kompaktse kvaliteetse
linnaruumi kujundamisel.
Arengukava esitab linna arenguvisioonid:
 Linn peab olema nagu hea kodu. Kodu on hea siis, kui ta on korras ja turvaline,
kui seal on iga pere liikme jaoks oma nurgake, kus ta tunneb ennast õdusalt ja
saab tegeleda endale meelepäraste tegevustega. Heas kodus käib külalisi ja
heasse kodusse on rõõm külalisi kutsuda. Heas kodus räägitakse omavahel ja
suheldakse tihedalt sõpradega.
 Saue linn on uhke oma hariduselu üle. Saue linna lastele on lasteaaias piisavalt
ruumi,
lapsevanemad saavad kasutada laste päevahoiu võimalusi. Heade
õpetajatega, kaasaegses õpikeskkonnas ja korralike õppevahenditega varustatud
koolimajas on Saue linna lapsel võimalik omandada enda võimetele vastav
haridus.
 Saue linnakodanik tunneb uhkust oma linna üle. Inimestele, kes on investeerinud
läbi maksude linna heaolusse, on võimaldatud heas korras ja nägus kodulinn. See
tähendab korras tänavaid ja teid, kvaliteetset joogivett, rohelist linnakeskkonda,
võimalust tegeleda oma huvialadega ja saada kvaliteetset avalikku teenust.
Arengukava strateegilised eesmärgid üldplaneeringu koostamise seisukohalt
esmatähtsates küsimustes:
 Ühistranspordi korraldamisel säilitab linn ratsionaalsuse, lähtub tegelikest
vajadustest ja on lõimitud kõikvõimalike transpordiliikidega. Saue linna
ühistransport
on
modernne
ja
kooskõlas
kasutajate
vajadustega.
Ühistranspordialastes küsimustes teeb linn maakondlikul tasandil koostööd
Harjumaa Ühistranspordikeskusega.
 Infrastruktuur on välja arendatud linnaelanike ja ettevõtjate reaalseid vajadusi
arvestades. Tänavad on asfalteeritud, rajatakse ohutud ja tihedat liiklust
arvestavad väljasõiduteed erinevatele väljumissuundadele. Teede, trasside jt
kommunikatsioonide rajamine planeeritakse paralleelselt üldehitusega, arvestades
linna üldplaneeringut. Linn kaetakse terviklikult ÜVK trassidega.
 Planeerimistegevuses lähtutakse säästva arengu põhimõtetest ning keskendutakse
linna ruumilise keskkonna kvaliteedi parandamisele. Linna atraktiivsusele on
olulised linna keskuse arhitektuur ja funktsionaalsus ning elamurajoonide ja
tööstuspiirkonna sidumine puhke – ja rohealadega. Planeeringute osas
arendatakse koostööd Saue vallavalitsusega.
 Saue on heakorrastatud ja roheline kodulinn. Loodushoiu tagamine ja keskkonna
plaanipärane kasutamine toimub nii, et oleks välistatud saastumine ja hävimine.
Loodus- ja kultuurmaastikud ning metsapargid on säästlikus kasutuses,
elupaikade looduslikkus ja mitmekesisus suureneb. On säilitatud elamisväärne,
puhas ja looduslähedane elukeskkond. Saue linn on turvalise elukeskkonnaga ja
heakorrastatud linn. Linnavalitsus, hallatavad asutused, politsei ja linna elanikud
teevad tihedat koostööd turvalisuse tagamisel ja kuritegevuse ennetamisel.
 Saue linna igas eas elanikul on võimalus valida endale meelepärane tegevus vaba
aja sisukaks veetmiseks. Huvitegevuse võimaluste arendamisel tuleb olla paindlik
ning arvestada uute trendidega.
 Saue linna ettevõtlus on keskkonnasõbralik ja väärtustab linlaste elukeskkonda.
Linna arengust lähtuvalt soodustatakse teaduspõhist innovatiivset väikesemahulist
tööstust ning kõrgtehnoloogilist ettevõtlust. Linn juhib tähelepanu nn rohelisele
tootmispiirkonnale. Tehakse tihedat koostööd Saue Ettevõtjate Liiduga.
 Saue linnas toimub kvaliteetne kultuuriline üritusturism. Linn hoolitseb oma
vaatamisväärsuste eest, teeb koostööd Saue mõisaga ja teiste omavalitsustega

Töö nr 964/07
Aruanne heakskiidetud 21.05.2009

8

Saue linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

ning soosib rahvusvaheliste kultuuriürituste korraldamist. Linn peab oluliseks
tervislike eluviiside propageerimist.
Saue linna üldplaneering aastast 2001
Saue linna eelmine üldplaneering on kehtestatud aastal 2001. Reaalne areng on teataval
määral üldplaneeringus sätestatust erinenud, mistõttu algatati uue üldplaneeringu
koostamine. Muuhulgas on käesolevaks hetkeks läbi menetletud detailplaneeringute
vähenenud linna looduslike või poollooduslike alade kogupindala
.

1.2.2

Eesti ruumiline areng

Kogu Eesti tasandil juhindutakse asustuse, transpordi, energeetika ja rohevõrgu arengu
kujundamisel muuhulgas üleriigilisest planeeringust Eesti 2010. Planeeringu üldiste
eesmärkidena on määratletud järgmised aspektid:
 Inimese põhivajaduste rahuldamise ruumiline tagamine
 Eesti
asustussüsteemija
maastikustruktuuri
väärtuste
säilitamine
ja
edasiarendamine
 Asustuse ruumiline tasakaalustamine
 Eesti hea ruumiline sidumine Euroopaga
 Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine
Nimetatud arengusihtidest lähtuvalt käsitletakse ruumilist arengut nelja peamise
komponendi – asustus, transpordiühendused, energeetika ning roheline võrgustik kaupa.
Asustuse arengul lähtutakse suures osas maakonnakeskuste tugevdamist rõhutavast
strateegiast, mille läbi on võimalik luua kogu riigi territooriumil hästi kättesaadavate
tugevate keskuste võrk. Maakonnakeskustesse on võimalik koondada majandus-,
teenindus- ja arenduspotentsiaal, mis kindlustaks terve maakonna jätkuva arenguvõime,
identiteedi säilimise ja eripärase maine väljakujunemise. Üleriigilise planeeringu
transpordistrateegia
lähtub
Eesti
"aeg-ruumilise
kokkusurumise"
(reisiliikluse
kiirendamine peamistel ühendussuundadel) kontseptsioonist. Lisaks rahvusvaheliste
teede väljaehitamisele märgitakse säästliku arengu ühe komponendina ka üleriigilise ja
kohaliku ühistranspordi eelisarendamise vajadust. Energeetika ruumstruktuuri osas on
ümberkujundamise eesmärkidena välja toodud ökonoomsus, kooskõla säästva arengu
põhimõtetega ning ühekülgse energeetilise välissõltuvuse vältimine. Praegusest enam
hajutatud energiavarustuse ruumistruktuuri peab tekitama energeetika järk-järguline
ümberorienteerimine loodusliku gaasi ning taastuvate energiaallikate suuremale
kasutamisele, soojuse ja elektri koostootmisele ning Eesti ühinemine Läänemere
piirkonna elektrivarustuse- ja gaasiringidega. Üleriigilise planeeringu rohelise võrgustiku
kontseptsioon rõhutab eluslooduse ja maastiku kaitse orgaanilist sulatamist
keskkonnakujundusse ning vajadust esile tõsta, väärtustada ja sihipäraselt kasutusele
võtta kaitsealuste ning looduslikus või looduslähedases seisundis alade laias mõttes
keskkonda kujundavat mõju. Võrgustiku sihipärase kujundamisega taotletakse järgmisi
konkreetsemaid eesmärke:
 keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine inimesele vajalikul tasemel;
 väärtuslike looduskoosluste kaitse;
 looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni võimaldamine ning
looduslike alade ruumilise kättesaadavuse tagamine.
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Harju maakond

Harju maakonnaplaneeringus sõnastatud visiooni järgi on Harju maakond aastaks
2010 terviklikult ja tasakaalustatult arenev, keskkonnasõbralik, kultuuripärandit hoidev,
väljaarenenud sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuriga, perspektiivikas ja atraktiivne ning
turismi- ja puhkevõimalusi pakkuv maakond. Maakonnaplaneeringus on ära toodud
maakonna arengu strateegilised eesmärgid valdkondade lõikes:
Maakonna üldeesmärgid
- Rahvusvahelisse koostöösse integreeritud ja EL nõudeid sobivalt arvestav
maakond
- Terviklikult ja tasakaalukalt arenev maakond
Sotsiaalse infrastruktuuri arengu peaeesmärgid
- Haritud ja tööjõuturul konkurentsivõimelised elanikud.
- Rahvuskultuuritraditsioone, ajalugu ja kultuuripärandit tundvad ning väärtustavad
elanikud.
- Noorte enesealgatust ja positiivset ellusuhtumist toetav koostööaldis Harjumaa.
- Tervist väärtustavad, sportliku tegevusega haaratud elanikud.
- Sotsiaalselt kaitstud elanikud.
- Hea tervisega elanikud - haiguste ennetamise, tervise edendamise ning
kvaliteetse, efektiivse ja kättesaadava arstiabi kaudu.
- Turvalise elukeskkonnaga maakond.
Tehnilise infrastruktuuri arengu peaeesmärgid
- Kaasaaegne kogu maakonda hõlmav infosüsteem. Kõigile kättesaadav tõepärane
teave.
- Kogu maakonda hõlmav, hästi toimiv ja keskkonnasõbralik transpordisüsteem.
- Majanduslikult põhjendatud kulutuste ja säästlikult kasutatud ressursside baasil
ökonoomselt elektri- ja soojusenergiaga varustatud asumid.
- Elekter- ja postiside teenuste kiire kättesaadavus maakonna igas asustatud
punktis.
- Kaasaja nõuetele vastav infrastruktuur. Efektiivselt rakendatud sadamad, teed,
lennuväljad.
Keskkonnaalased peaeesmärgid
- Puhas, nõutava kvaliteediga vesi.
- Keskkonnanõuetele ja säästva arengu põhimõtetele vastav jäätmemajandus.
- Puhas ja ehe looduskeskkond ning loodussõbralikud puhketingimused.
- Loodusressursside ratsionaalsel ja säästlikul kasutamisel põhinev majandus.
Majanduse arengu peaeesmärgid
- Tervislik elukeskkond ja säästlikult arenev asustus.
- Soodne investeerimiskliima ja arenev ettevõtlus. Rahvusvahelisel turul
konkurentsivõimeliste kaupade tootmine ja teenuste pakkumine maksimaalse
lisaväärtuse loomisega kohapeal.
- Metsa- ja põllumajandusliku maa optimaalne kasutamine nii, et säiliks Eestile
iseloomulik maastik ja maakodud. Efektiivselt toodetud kvaliteetsed ja tervislikud
eestimaised toiduaineid. Maaelu kui elustiil.
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering määrab asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused ning loob eeldused loodus- ja keskkonnakaitseliselt
põhjendatuma ruumistruktuuri kujunemiseks ja säästvaks arenguks Harjumaal.
Teemaplaneeringuga on määratletud rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike alad
ning seatud vajalikud tingimused nende säilitamiseks.
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Teemaplaneering seab rohelise võrgustiku tugialadele ja koridoridele üldised
kasutustingimused, mis peavad tagama rohelise võrgustiku toimimise. Tugialadel ja
koridoridel väljaspool rohelise vööndi piiri võib majandustegevus jätkuda ja areneda
tavapärasel viisil, kuid tegevustes tuleb siiski rohelise võrgustiku tingimustega arvestada.
Oluline on ka säilitada tugialad võimalikult looduslikena, et tagada tuumalade toimimine.
Arendustegevused, mis muudavad maa sihtotstarvet või kavandavad joonehitisi, tuleb
kooskõlastada maavalitsuse ja keskkonnateenistusega ning nende keskkonnamõju
hindamisel tuleb arvestada rohevõrgustiku funktsioneerimisega. Teemaplaneeringuga on
täpselt ära määratletud asustuse laienemise tingimused ning väärtuslikud maastikud.

1.3 Ülevaade keskkonnamõju strateegilise hindamise
korraldusest
Saue linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on koostatud
tuginedes Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-le 40.
Aruandes on keskendutud olulisematele teemadele antud üldplaneeringu ja Saue linna
seisukohalt, nimetatud paragrahvi lõikes 4 punktis 6 nõutud üldplaneeringu elluviimisega
eeldatavalt kaasnevad olulised mõjud on kajastatud erinevates aruande alapeatükkides
(näiteks inimese tervis peatükkides Haljastus ja rohevõrgustik; Välisõhk; Müra
suurematest müraallikatest).
Keskkonnamõju
strateegiline
hindamine
toimus
paralleelselt
üldplaneeringu
täiendamisega mõjude hindamise ettepanekute alusel ning linnaruumis aset leidnud
muutustest tulenevalt. Vastavalt võimalusele, võttes arvesse nii Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kui Planeerimisseaduse nõudeid,
toimus
käsikäes
ka
planeerimisettepaneku
(eskiisi)
avalik väljapanek
ning
keskkonnamõju strateegilise hindamise avalikkuse kaasamine avalike arutelude näol.
Saue linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Saue
Linnavolikogu 21.juuni 2007.a otsusega nr 103. KSH eesmärk on keskkonnakaalutluste
arvestamine strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ja kehtestamisel,
kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine. KSH protsess
koosneb kahest etapist – algselt koostatakse KSH programm, milles määratakse
eeldatavalt kaasneva mõju ulatus, KSH huvigrupid ja eeldatav protsessi ajakava. KSH
programm on raamistik KSH aruande koostamiseks.

1.4 Avalikkuse kaasamine
KSH programmi avalik väljapanek kestis 02.-17.jaanuar 2008.a. Programmi
avalikustamisest teavitati ajalehtedes Saue Sõna ja Eesti Päevaleht, Ametlikes
Teadaannetes, Saue linnavalitsuse ja OÜ Hendrikson&Ko veebilehtedel ning KSH
huvigruppidele saadetud kirjas. Programmi avalikustamisest ja selle käigus laekunud
ettepanekutest antakse ülevaade KSH programmi köites (lisatud käesolevale aruandele
eraldi dokumendina). KSH programm kiideti heaks Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt
14.02.2008.a kirjaga nr 30-11-4/10018-2.
KSH programmi heakskiitmise järel asuti koostama KSH aruannet. KSH aruanne valmis
novembris 2008. Aruande avalik väljapanek toimus 17.novembrist kuni 08.detsembrini
2008.a. Avalikust väljapanekust teavitati KSH huvigruppe kirja teel, teade avalikustamise
kohta ilmus ajalehes Saue Sõna, Ametlikes Teadaannetes ning linnavalitsuse ja OÜ
Hendrikson&Ko veebilehtedel. Samaaegselt oli võimalik tutvuda ka üldplaneeringu
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eskiisiga. KSH aruanne ja üldplaneeringu eskiis olid kättesaadavad Saue linnavalitsuses
ja OÜ Hendrikson&Ko Tallinna kontoris ning elektroonselt eelnimetatud asutuste
veebilehtedel. Avaliku väljapaneku jooksul oli kõigil osapooltel võimalik KSH aruande ja
üldplaneeringu eskiisi kohta esitada küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid. Saue
linnavalitsusele ja OÜle Hendrikson&Ko laekus avaliku väljapaneku jooksul kaheksa
kirjalikku seisukohta. Esitatud märkused ja ettepanekud arutati läbi ning vajadusel
täiendati ja parandati üldplaneeringu eskiisi ja KSH aruannet. Laekunud kirjad ja
vastused neile on toodud käesoleva aruande lisas 3. Vastuskirjad sisaldavad ka
põhjendusi ettepanekute ja märkuste arvestamise või mittearvestamise kohta.
Saue linna üldplaneeringu eskiisi ja KSH aruande avalik arutelu toimus 16.detsembril
2008.a Saue Gümnaasiumis. Avalikust arutelust võttis osa kokku 11 inimest, sh Saue
linnavalitsuse ja OÜ Hendrikson&Ko esindajad. Arutelu käigus tõstatati peamiselt samad
teemad ja küsimused, mis olid eelnevalt kirja teel esitatud. Avaliku arutelu protokoll on
ära toodud käesoleva aruande lisades (Lisa 4).
Peale avalikku arutelu täiendati ja parandati KSH aruannet ja üldplaneeringu
eskiislahendust ning saadeti KSH aruanne heakskiitmiseks Keskkonnaametisse.
Samaaegselt suunati kooskõlastusringile ka üldplaneering. KSH aruanne kiideti heaks
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni poolt heaks 21.mail 2009.a kirjaga nr HJR 68/10846-2.
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2 Planeeringuga hõlmatava ala lühikirjeldus ja keskkonna
kirjeldus juhul, kui planeeringut ellu ei viida
Saue linn paikneb Harju maakonnas, ligikaudu 6 kilomeetri kaugusel Tallinna piirist ja 20
kilomeetri kaugusel Tallinna kesklinnast. Linn on funktsionaalselt tugevalt pealinnaga
seotud, mis on nii teeninduse kui peamiste töökohtade asukohaks. Saue on Tallinnaga
hästi seotud Tallinn-Pärnu-Ikla (T4) maanteega autoliiklusele ning võrdlemisi tiheda
rongi- ja bussiliiklusega. Saue ise on lähimaks keskuseks eelkõige külgnevatele aladele
Saue vallas – Vanamõisa küla põhjapool raudteed, Jõgisoo ja Aila külad lõuna pool
Tallinna ringteeed (T11). Ligemad kohalikud keskused on veel Keila linn (ligikaudu 9500
elanikku) linnast piki T11 Sauest läänes, Saku valla keskus Saku alevik 4700 elanikuga
piki sama maanteed linnast idas ning Saue valla keskus Laagri alevik 4500 elanikuga
Tallinna külje all T4 ääres.
Saue linnas elab ligi 6000 inimest. Rahvaarv on viimastel aastatel kasvanud, mida on
toetanud nii linna elama asunud inimeste kasvav hulk kui positiivne loomulik iive. Mõne
viimase aasta jooksul on sündimus linnas küll mõnevõrra vähenenud (2005 – 97 last,
2006 – 85 last, 2007 – 84 last), kuid jätkuvalt on linnas aktuaalne lasteaiakohtade
vähesus. Nii Saue Gümnaasium kui lasteaed pakuvad teenust ka lähiümbruse lastele, mis
suurendab nõudlust kooli- ja lasteaiateenuse järgi.
Linna territooriumi kogupindala on 4,4 km². Linn on jagunenud võrdlemisi selgeteks
funktsionaalseteks piirkondadeks, kuigi viimaste aastate aktiivse elamuarenduse käigus
on funktsioonide eraldatus ja eristatavus vähenenud. Suurima osa linna territooriumist
hõlmab Saue lääneosa võrdlemisi väikestest kruntidest koosnev elamuala, millest
hilisemad on hoonestatud veel 20. sajandi lõpuaastatel. Linna kaguosas paikneb
peamiselt tootmishoonestus koos mõningate peamiselt tootmist teenindavate
büroohoonetega. Viimastel aastatel on tööstuspiirkonda rajatud ka elamuid. Linna põhjaja keskosa võib pidada Saue keskuseks, kus hoonestustihendus on valdavalt kõrgem ning
maakasutus mitmekesisem – siin paiknevad korterelamud, raudteejaam, samuti aga
igapäevatarbimisele orienteeritud kaubandusettevõtted. Linna keskossa jääb ka lao- ja
väiksemaid tootmishooneid, mis ei kanna avaliku linnakeskuse funktsioone.
Ulatuslikumad looduslikud või poollooduslikud alad asuvad linna lõuna- ning kirdeosas.
Vahemaad Saue linna sees on valdavalt lühikesed ning toetavad jalgsi või jalgrattaga
liikumist (vt ka skeem 2.1). Käesoleval hetkel on eraldiseisvaid jalg- või kergliiklusteid
linnas vähe.
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Skeem 2.1. Vahemaad Saue linna sees keskusalast arvestatuna. Aluskaart: Maa-ameti
kaardirakendus.
Linna teedevõrgustik on tihe ning peamistele liikumisvajadustele vastav. Perspektiivis on
oodata muudatusi linnasisestes liiklusvoogudes ning ühendustes naaberaladega seoses
T11 Tallinna ringtee rekonstrueerimisega, mille raames muudetakse peamisi sisse- ja
väljapääse Saue linnas. Vajalik on ka tänavate jätkuv asfalteerimine.
Olulisemad
keskkonnaprobleemid
Saue
linnas
tulenevad
erinevate
maakasutusfunktsioonide kõrvuti paiknemisest. Linnas asuvad mitmed tootmisettevõtted,
mis oma tegevuse käigus tekitavad müra ja õhusaastet (nt Paulig Baltic OÜ, Fors MV,
Mira jt). Eelkõige häirib see tootmisalade läheduses elavaid inimesi. Lokaalset õhusaastet
põhjustab ka eramute kütmine kivisöe jt heitmeid õhku eraldavate kütustega, mis
saastab eelkõige eramute ümbruse välisõhku (eriti selgelt näha talvel, kui saasteained
lumele sadenevad). Eramajade puhul on probleemiks ka ühiskanalisatsiooni puudumine.
Eramutes kasutatakse reovee kogumiseks kogumiskaeve, mis võivad mittenõuetekohasel
käitlemisel põhjustada pinnase saastumist. Eramutes kasutatavate salvkaevude vesi
pärineb ülemistest põhjaveehorisondi kihtidest, mistõttu ei ole see saastumise eest hästi
kaitstud ning vee kvaliteet kaevudes ei vasta kohati joogiveele esitatud nõuetele.
Juhul, kui üldplaneeringut ellu ei viida, jääb linna maakasutuse üldist arengut
reguleerivaks strateegiliseks dokumendiks aastal 2001 kehtestatud linna üldplaneering.
Vahepealsel ajal on linnaruumis aset leidnud mitmed arengud, mis muudavad vajalikuks
muutunud keskkonda arvestava avaliku kokkuleppe saavutamise, mis arvestaks ka
lähialadel aset leidvate arengutega. Juhul, kui üldplaneeringut ellu ei viida, on oodata
järgmisi muudatusi linna keskkonnas:
 Ei teadvustata rohealade vähenemise kiiret tempot linnas. Jätkub looduslike alade
järk-järguline kasutuselevõtt tootmis- või elamumaadena, mis vähendab oluliselt
ala väärtust elukeskkonnana ning ohustab roheliste puhveralade säilimist
 Ei toimu linnasisese liiklusskeemi terviklikku lahendamist, võttes arvesse T11
rekonstrueerimisega kaasnevaid mõjusid liikluskorralduses.
 Detailplaneeringute tasandil aset leidnud arenguid ei seota terviklikuks
linnaruumiks. Jätkub linna fragmenteeritud areng, mis ei taga kogu linna
vajadustega arvestamist tehnovõrkude, ühendusteede ja teenuste paigutamisel.
Järk-järgulisel arengul eelistatakse tõenäoliselt lokaalseid lahendusi kütteks ja
heitveekäitluseks, mis suurendab keskkonnakoormust linna territooriumil.
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3 Planeeringulahendusega kaasnevad keskkonnamõjud
Käesolevas peatükis on esitatud koostatava üldplaneeringu elluviimisega tõenäoliselt
kaasnevad mõjud. Arvatavad mõjud on kirjeldatud olulisemate keskkonnakomponentide
kaupa,
mille
raames
on
käsitletud
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §40 p4 lg6 nimetatud hindamisteemasid. Nii on
näiteks inimese tervisega liituvat käsitletud peatükkides 3.1 kuni 3.5.
Käesoleva peatüki lõppu jäävad ka KSH käigus käsitletud planeeringu alternatiivsed
arengustsenaariumid ning nende realiseerumisega kaasnevad olulised mõjud erinevatele
keskkonnakomponentidele.

3.1 Haljastus ja rohevõrgustik
Lisaks tehnilisele infrastruktuurile on inimese täisväärtuslikuks eluks vajalik ka roheline
infrastruktuur (pargid, haljasalad jne). Rohelise infrastruktuuri põhieesmärgiks on ühelt
poolt säilitada bioloogilist mitmekesisust ning teiselt poolt tekitada inimestes huvi
tervislike eluviiside, looduses liikumise ja puhkamise vastu rajades rohealadele
kergliiklus- ja jalgteid.
Linna üldplaneeringu ülesanne on muuhulgas maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja
ehitustingimuste kehtestamine ning väärtuslike maastike ja looduskoosluste säilimise
tagamine ning kasutustingimuste määratlemine. Seega tuleb üldplaneeringuga ära
määrata arendatavad piirkonnad selliselt, et olemasoleva rohevõrgustiku
funktsioon säiliks.
Nii maakondlikul kui ka linna üldplaneeringu tasandil on rohevõrgustiku planeerimisel
oluline kujundada looduslike alade nii ökoloogilisest, loodus- ja keskkonnakaitselisest kui
ka sotsiaalsest aspektist põhjendatuim ruumiline struktuur, pehmendada inimtekkelisi
mõjusid ning tagada inimesele elutähtsad keskkonda kujundavad protsessid (põhja- ja
pinnavee teke, õhu puhastumine, keemiliste elementide looduslikud ringed jne).
Saue linna puhul on haljasalade määratlemisel ja neile kasutustingimuste seadmisel
olulisem sotsiaalne aspekt (inimestele puhkevõimaluste pakkumine, ressursside
taastootmine, linnapildi visuaalse ilme parandamine) kui liigiliste koosluste säilitamine.
Haljasalade ja parkide ülesandeks on tagada sotsiaalselt ja ökoloogiliselt piisavate,
kättesaadavate ja puhkeotstarbel kasutatavate haljastatud alade olemasolu. Oluline on
ka linna üldatraktiivsuse tõstmine ja kultuuripärandi säilitamine. Suure rekreatiivse
koormusega alad on elustiku (taimestik, loomastik) jaoks madala kvaliteediga, kuid
omavad keskset rolli süsihappegaasi sidujana, tolmu ja müra tõkkena, puhkevõimaluste
pakkujana jne.
Harju
maakonna
teemaplaneeringuga
„Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused” määratud rohevõrgustiku alasid on käesoleva üldplaneeringuga
täpsustatud ning Saue linnas kuuluvad rohevõrgustikku järgmised alad: piirkond
linna lääneservas raudtee ja Keila mnt vahelisel alal, kaitsealune Saue tammik ja
terviseradade piirkond linna keskosas ning Saue mõisa park ja sellest ida poole jääv ala
linna idaservas. Ühtlasi jääb Saue linn ka maakonna teemaplaneeringuga määratud
Tallinna rohelisse vööndisse. Tallinna rohelise vööndi ehk haljasvööndi piir järgib püsivaid
infrastruktuuri
elemente
(raudtee,
Tallinna
ringtee,
suuremad
maanteed).
Rohevõrgustiku tugialasid ja koridore on rohelise vööndi piires kohati üsna hõredalt,
mistõttu on möödapääsmatu vajadus rohevõrgustikku tugevdada. Rohelise vööndi
metsad on asukoha tõttu suurlinna läheduses kõrge puhkeväärtusega ja
keskkonnaseisundi kaitsmiseks on need otstarbekas planeeringutega määrata
kaitsemetsa kategooriasse. Hetkel kehtiva üldplaneeringuga on kõik Saue linna piiridesse
jäävad metsad määratud kaitsemetsadeks. Saue tammik ja Saue mõisa park on ka
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kaitsealused puistud, mille kaitsekord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 3.märtsi 2006.a
määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”.
Mõju
Saue linna praegune maakasutus ja täisehitatus ei anna väga palju võimalusi haljasalade
ulatuslikuks laiendamiseks. Lisaks eespool nimetatud suurematele metsaladele on
väiksemaid haljasalasid kõikjal linna piires. Rohevõrgustiku alale üldplaneeringuga
üldjuhul arendustegevust kavandatud ei ole. Tammiku kirdeserva koolimajast edela
suunas on üldplaneeringuga kavandatud perspektiivne elamumaa krunt. Kavandatav
elamumaa jääb kaitsealuse tammiku piiresse, kus ala kaitse-eeskirja (VV 3.03.2006
määrus nr 64) kohaselt on uue ehitise püstitamiseks või ehitusloa andmiseks vajalik
pargi valitseja, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni, nõusolek. Elamumaa
kavandamine pargi alale ei aita kaasa pargi kaitse-eesmärgi – ajalooliselt kujunenud
planeeringu,
dendroloogiliselt,
kultuurilooliselt,
ökoloogiliselt,
esteetiliselt
ja
puhkemajanduslikult väärtusliku puistu säilitamine koos edasise kasutamise ja
arendamise suunamisega - saavutamisele. Elamumaa kavandamine vähendab pargi
looduslikku taimestikku ning vähendab võimalusi kasutada ala puhkeotstarbel.
Kuna Saue linnas paikneb ulatuslik tootmispiirkond, on kvaliteetsema elukeskkonna
loomiseks soovitav tootmisalad ülejäänud linnaruumist eraldada. Sobivaim viis
selleks on kaitsehaljastuse rajamine. Efektiivseimalt sobib kaitsehaljastuseks võimalikult
lai ja tihe mitmerindeline okaspuude vöönd, mis kaitseb tootmisest tulenevate
negatiivsete mõjude eest aastaringselt. Kaitsehaljastuse rajamisel võib tekkida probleem
seoses sellega, et Saue linn on suhteliselt kompaktselt väljaarenenud ning tootmisalade
ümbruses on ruumi haljastuse rajamiseks vähe. Seda enam tuleb kaitsehaljastusele
tähelepanu pöörata tootmisalade siseselt ning uute elamualade arendamisel tootmisalade
vahetusläheduses (nt Segu tn otsas AS Mira läheduses).
Kaitsehaljastus on soovitav rajada ka piki raudteed ning Keila mnt äärde.
Üldplaneeringuga on raudteeäärne ala reserveeritud valdavalt parkide ja kaitsehaljastuse
maaks. Ajalooliselt on linna keskseks haljastuselemendiks kujunenud Pärnasalu allee, mis
tuleb kindlasti säilitada ja vajadusel uuendada. Samal põhimõttel on soovitav haljastus
rajada ka Tule tn äärde, et ilmestada tootmishoonetega ääristatud tänava
üldpilti. Rohelise üldmulje suurendamiseks võib puiesteed rajada ka teiste suuremate
tänavate äärde, kus see on võimalik.
Hinnanguliselt ligikaudu poole Saue linna territooriumist moodustavad väikeelamumaad.
Krundisisese haljastuse rajamine toimub krundiomaniku äranägemise järgi. Rohelisema
üldmulje saavutamiseks, tuleks kavandada haljastust igal krundil, kuid kuna
olemasolevad krundid on väiksed, pole ulatusliku kõrghaljastuse rajamine neile võimalik.
Seepärast on soovitav arendada tänavahaljastust ja säilitada tänavaruumi
ilmestavad puud. Üksikute puude säilitamise kõrval võib kasutada piirdehekkidena ka
põõsaid. Uute kruntide loomisel ja elamute rajamisel tuleb olemasolev haljastus säilitada
võimalikult suures ulatuses.
Saue linnas on mitmeid haljastuselemente, mis linna rohelise üldilme ja väärtuse
suurendamiseks vajavad kindlasti säilitamist (nt Pärnasalu allee, üksikud puud praeguste
tootmishoonete aladel). Et välja selgitada, millised puud või puuderühmad on
väärtuslikud ning mille säilitamine on vajalik ja võimalik, tuleb teostada kogu linna
kõrghaljastust hõlmav dendroloogiline uuring. Eriti väärtuslike ja säilitamist väärivate
puude puhul kaaluda kohalikul omavalitsusel nende kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse
alla võtmist. Detailplaneeringute koostamisel tuleb planeeringualal kasvavad suured puud
säilitada võimalikult laias ulatuses.
Üldplaneeringu
realiseerudes
säilivad
olemasolevad
rohealad
ning
reserveeritakse juurde uusi haljasalasid ja puhkeotstarbelisi maid. Liiklusest ja
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tootmisaladelt tulenevate negatiivsete mõjude leevendamiseks tuleb teede ja
tootmishoonete ümber kavandada kaitsehaljastuse vööndid.
Saue looduslikud puhkealad
Lisaks kaitsehaljastuse rajamisele tööstusaladel ja haljasvööndi säilitamisele raudtee ja
Tallinna ringtee vahetus läheduses mõjude leviku takistamiseks, linnatänavateäärse
haljastuse arendamisele linna ilme parandamiseks ning elamutevahelise ja
eramukruntidele jääva haljastuse edendamisele kaasa aitamisele tuleb tähelepanu
pöörata ka piisava vabas õhus viibimiseks sobiva ruumi olemasolule ning kasutatavusele.

Skeem 3.1. Saue linna looduslikud alad aasta 2001 üldplaneeringus ja koostatavas
üldplaneeringus. Rohealade kogupindala on märkimisväärselt vähenenud.
Saue linna aastal 2000 kehtestatud üldplaneeringu koostamisel keskenduti muuhulgas
haljasalade olemasolu ja arendamisvõimaluste hindamisele. Mitmed üldplaneeringus
esitatud arenguvajadused on aktuaalsed ka praegusel hetkel ning on kajastatud
muuhulgas käesolevas aruandes. Tähelepanuväärne on aga asjaolu, et linna reaalne
areng on kulgenud haljasalade osas kavandatuga vastupidises suunas – toimunud ei ole
mitte puhkealade laiendamine, nagu nägi ette aastal 2000 kehtestatud üldplaneering,
vaid rohealade muutmine peamiselt elamumaaks. Olukorda teravustab linna arengukavas
kavandatud ning üldplaneeringu realiseerumisel ette nähtav elanikearvu kasv, mis
suurendab vajadust täiendavate puhkealade järele, samal ajal kui haljasalad on osaliselt
muudetud elamumaaks.
Tabel 3.1. Saue linnas on toimunud haljasalade pindala oluline vähenemine, samas on
oodata elanikearvu kasvu, mis vähendab veelgi kasutatavat haljasala inimese kohta.
Pindala kokku (ha)

Pindala elaniku kohta (m²)*
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Aasta 2000
üldplaneering
Olemas- Kavandatud
olev 2000
2010
Kokku
Looduslik
haljasmaa HL
Looduslik
puhkehaljasmaa HM
Parkide, haljasalade
maa HP
Spordi- ja
mänguväljakute maa PS
Vabaõhukomplekside
ja huviparkide maa PV

Koostatav
üldplaneering
Perspek- OlemasKokku
tiivne
olev
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Aasta 200
Koostatav
üldplaneering
üldOlemas- Kavandatud
planeering
olev 2000
2010

109,98

146,81

108,32

29,76

78,56

215,51

266,94

154,74

11,33

11,04

7,43

0,32

7,11

22,21

20,08

10,61

72,91

60,44

12,95

0,21

12,73

142,87

109,89

18,49

25,47

51,28

57,13

0,76

56,37

49,91

93,24

81,62

0,27

11,57

11,05

10,79

0,27

0,52

21,04

15,79

12,48

2,65

2,65

22,69

3,78

15,03

15,03

PS/PV
Muu haljasmaa

2,08

21,47
2,08

2,97

*Aasta 2000 üldplaneeringus oli oodatav elanikearv 5500. Käesoleval hetkel näeb linna arengukava aastateks
2007 kuni 2017 ette elanikearvu kasvu maksimaalselt 7000 inimeseni.

Saue linna võrdlemisi tiheda keskkonna puhul on täiendavate vabaõhu puhkealade –
parkide, terviseradade jne rajamine või välja arendamine raskendatud või isegi võimatu.
Seega tuleb keskenduda olemasolevate haljasalade kasutatavuse parandamisele
ja hoiduda rohealade edasisest vähendamisest.
Saue peamised rohealad on terviseradade piirkond, Saue Tammik ning Saue mõisa park
ja sellega külgnevad looduslikud alad. Lisaks on linnas mitmed väiksemad
hoonetevahelised looduslikud alad, mis toimivad nii kohaliku pargina kui õues vaba aja
veetmise kohana.
Saue Tammiku kasutustingimused on määratud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006
määrusega nr 64 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri. Vastavalt
sellele on puistu kaitse-eesmärgiks ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt,
kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning
pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja
arendamise suunamisega (§1 lg2).
Saue Tammiku kasutusvõimaluste edendamiseks on võimalik puistut läbivad teed
korrastada ning märgistada ning rajada parki vaba aja veetmiseks sobivat väikeinventari.
Tammikut läbib Vana-Keila maantee, mis jagab pargi kaheks, takistades oluliselt liikumist
ühest osast teise. Ohutu teeületus jalakäijatele on tagatud vöötradadega.
Linna kirdeosa looduslikud alad kuuluvad osaliselt rohevõrgustiku koosseisu. Ala on
üldplaneeringu
lahenduses
reserveeritud
parkide
ja
haljasala
maana
ning
vabaõhukomplekside maana. Ala välja arendamist puhkealana tuleb pidada väga
oluliseks eelkõige linna olemasolevate ja perspektiivsete kortermajade elanike jaoks,
kellele ala on peamiseks ja kõige lähemaks puhkealaks. Linna kirdeosa looduslike alade
aktiivsele kasutuselevõtule puhkealadena peab eelnema pinnasereostuse likvideerimine
piirkonnas (vt täpsemalt ptk Põhjavesi ja veemajandus)
Saue mõisa pargi kasutamine vabas õhus viibimiseks
Linna kirdeosas paikneb Saue mõisa park kogupindalaga ligikaudu 14 ha. Pargi näol on
tegemist
looduskaitsealuse
pargiga,
ühtlasi
muinsuskaitsealuse
objektiga
(arhitektuurimälestis nr 2962).
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Pargi kasutamist looduskaitseobjektina reguleerib eelnimetatud Vabariigi Valitsuse
määrus. Park on avalikuks kasutamiseks. Vastavalt Looduskaitseseadusele (§15) on alal
olevad teed ja rajad päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks ning
kinnisasja valdaja peab tagama nimetatud ajal inimeste juurdepääsu kaitstavale
loodusobjektile, õuemaal viibimine on lubatud valdaja loal. Jalgrattaga liikumine on
vastavalt Kaitseeeskirja §3 lg3 lubatud vaid selleks määratud teedel ja radadel.
Ala kasutamise muinsuskaitseobjektina määratleb Muinsuskaitseseadus (MuKS).
Arhitektuurimälestistena on kaitse all nii mõisa park, mõisahoone ja kõrvalhooned kui
pargis asuvad skulptuurid. Vastavalt seadusele (MuKS §26) tuleb arhitektuurimälestistele
tagada avalik juurdepääs päikesetõusust päikeseloojanguni, mälestistena registreeritud
ehitistesse või nende õuealale pääseb omaniku määratud korra alusel.
Käesoleval hetkel ei ole selge pargi külastamise kord. Suur osa pargist on piiratud aiaga,
mistõttu selge ei ole, kas park on külastamiseks avatud või mitte. Vajalik on
teavitustahvlite
paigaldamine
ning
külastatavuse
tagamine
päikesetõusust
päikeseloojanguni. Vajadusel võib toimuda õueala täpsem määratlemine, millel asuvate
objektidega tutvumine toimub kokkuleppel kinnistu omanikuga. Tagamaks ala
heakorrastamine avaliku pargina ning turvalisuse tagamine, on vajalikud kokkulepped
Saue Linnavalitsuse ning ala omaniku vahel.

3.2 Põhjavesi ja veemajandus
Põhjavesi
Põhjavesi on maakoores sisalduv vaba vesi, mis liigub gravitatsioonijõu ja rõhu
vähenemise suunas läbi kivimipooride ja -lõhede ning võib koguneda kaevudesse ja
imbuda pinnaveekogudesse. Suhteliselt paremini lasevad vett läbi karstunud ja lõhelised
lubjakivid, poorsed liivakivid ja liivakas-kruusakad setted. Need moodustavad maapõues
vettandvaid kihte. Savikad kivimid on suure filtratsioonitakistusega ning moodustavad
seetõttu vettpidavaid eralduskihte, mis isoleerivad veejuhte üksteisest.
Saue linna põhjaveekihtide kivimid on lõhelised ja karstunud ning lasevad suhteliselt
hästi vett läbi. Tulenevalt sellest on maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi
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põhjavesi looduslikult nõrgalt kaitstud. Põhjavee kaitstus sõltub lisaks põhjaveekihti
katva pinnasekihi litoloogilisele koostisele ka selle paksusest ja filtratsiooniomadustest.
Saue linnas on põhjavesi valdavalt nõrgalt kaitstud või päris kaitsmata (Joonis
3.2). Kaitsmata põhjaveega aladel on pinnakatte paksus kuni 2m, esineb alvareid ja
kurisuude valgalasid, kus pinnavesi voolab vabalt põhjavette. Nõrgalt kaitstud
põhjaveega aladel on pinnakattes moreeni paksus 2-10m ja savi alla 2m. Kaitstud
põhjaveega alasid, kus moreeni paksus on üle 10m ja savi paksus üle 2m, Saue linna
territooriumil ei esine.
Tulenevalt põhjavee nõrgast kaitstusest tuleb tootmisalade arendamisel ja
kanalisatsioonisüsteemide rajamisel arvestada, et reoained pinnasesse ega
põhjavette ei satuks.

Joonis 3.2. Põhjavee kaitstus Saue linnas. Allikas: Eesti Geoloogiakeskus, 2001
Veevarustuseks kasutatakse Saue linnas peamiselt sügavamate ordoviitsiumi-kambriumi
ja kambrium-vendi veekomplekside vett, mis on maapinnalt tuleneva reostuse eest
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suhteliselt hästi kaitstud. Väikeelamute kruntidel kasutatakse ka pinnalähedaste
kvaternaari setete põhjavett, mis on reostuse suhtes eriti tundlikud. Keskkonnaministri
6.aprilli 2006.a käskkirjaga nr 396 „Harju maakonna põhjaveevarude kinnitamine” on
kinnitatud põhjaveevaru Saue linnas 1500 m3/ööp (Kambriumi-Vendi veekiht). Eesti
veemajanduse ülevaate aruande1 põhjal kasutati 2006.a Saue linnas põhjavett 250 700
m3/a, mis teeb keskmiselt 687 m3/ööp. Saue linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arengukavas2 on esitatud prognoos perspektiivseks veetarbimiseks. Aastaks 2020 on
prognoositud ühisveevärki kasutatavate elanike arvuks 7000. Arvestades nii elanike ja
ettevõtete vee tarbimisega ja ka veetorustiku veekadudega, on hinnatav veetoodang
1024 m3/ööp. Kuna praegune veekasutus on rohkem kui poole võrra väiksem kui
kinnitatud põhjaveevaru ja üldplaneeringuga reserveeritud uute elamu- ja tootmisalade
pindala on suhteliselt väike ning isegi ühisveevarustusega ühendatud elanike arvu
suurenedes ei ületata kinnitatud põhjaveevarusid, ei kaasne üldplaneeringu elluviimisega
ohtu põhjaveevarude säilimisele.
Veemajandus
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga on ühendatud ligikaudu pool Saue linnast – Tule,
Koondise ja nendega külgnevate tänavate piirkonnas. Veevõrke haldab AS Tallinna Vesi.
Ühisveevarustuseks
kasutatakse
ordoviitsiumi-kambriumi
ja
kambrium-vendi
veekomplekside vett. Ühisveevärgi vesi saadakse kahest Tule ja Segu tänaval asuvast
puurkaevust.
Ühisveevarustuses
kasutatavate
puurkaevude
vesi vastab
üldjoontes kehtestatud normidele. Raua sisaldus ületab kohati määrusega
kehtestatud piirsisaldust, mis on tõenäoliselt tingitud torustike tehnilisest seisundist.
2007.a paigaldati Segu ja Tule tn puurkaevpumplatesse raua- ja mangaanieraldusfiltrid
ning peale seda on olukord tunduvalt paranenud. Saue linna joogivesi vastab nõuetele ja
on elanike tervisele ohutu.
Seoses kohati kõrge radoonisisaldusega Saue linna territooriumi pinnases, esineb kõrge
radoonisisaldus ka põhjavees. Radioloogilistest näitajatest analüüsitud efektiivdoos ületab
lubatud väärtust kohati kuni kolm korda. Sügavad puurkaevud ammutavad vee
sügavamatest põhjavee kihtidest, kuhu võib radoon sattuda näiteks diktüoneemakildast.
Kambriumi-Vendi veekihist saadavas vees on arvutuslik efektiivdoos üle normatiivi,
Ordoviitsiumi-Kambriumi vesi vastab kehtestatud nõuetele. Ühisveevärgis kasutatava vee
kvaliteeti kontrollitakse ning see vastab üldjoontes kehtestatud normidele (sh
radoonisisalduse poolest). Joogiveekäitleja peab tagama tarbijale kvaliteetse joogivee.
Radionukleiidide eraldamiseks sobivad erinevad ioonvahetusel ja adsorptsioonil
põhinevad tehnoloogiad, mis on üsnagi kulukad. Odavam lahendus on kasutada
segamismeetodit vähem radionukleiide sisaldava veega. Tervisekaitseinspektsioonil on
võimalik korraldada terviseriski hindamine, et välja selgitada vee ohutus inimese
tervisele. Hindamisega seotud võimalikud kulutused kannab joogiveekäitleja. Radooniohu
väljaselgitamiseks on soovitav kontrollida ka eramajade veega varustamiseks rajatud
puurkaevude vee kvaliteeti.
Valdavalt kasutatakse eramutes veevarustuseks madalaid puurkaeve, mis ammutavad
vee pinnalähedasest kvaternaari horisondi põhjaveest. Pinnalähedased põhjavee kihid
on pinnasest tuleneva reostuse eest halvasti kaitstud ning ohustatud keemilise
ja mikrobioloogilise reostuse poolt 3. Mikrobioloogiliselt saastunud joogivesi võib
põhjustada ägedate soolenakkushaiguste jm infektsioonide levikut. Ca- ja Mg-vaene vesi
soodustab südame ja veresoonte haiguste teket. Fluoriididevaene vesi soodustab nende

1
2
3

http://www.keskkonnainfo.ee/vesi/veebile_26.07.2007.xls

„Saue linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2009-2020”, Tallinn 2008
„Saue linna keskkonnatervise tegevusplaan”, 2002
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defitsiiti organismis ja seetõttu hambakaariese teket, suur nitraadisisaldus joogivees
põhjustab häireid südame, vereringe ning kilpnäärme talituses. Veevarustuseks madalaid
kaeve kasutavate elanike seast on tulnud ka kaebusi, et joogivesi ei ole joomiseks
kõlbulik. Et vältida terviseriskide teket, tuleks tarvitatava joogivee kvaliteeti kontrollida
ning selle mittekõlblikkuse korral leida alternatiivsed lahendused elanike kvaliteetse
joogiveega varustamiseks. Pikemas perspektiivis on soovitav kogu Saue linn
ühendada ühisveevärgiga, mis ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava järgi juba
ka kavandatud on.
Reoveekäitlus
Ühiskanalisatsiooniga on varustatud ligikaudu pool Saue linnast – korruselamute ja
tööstusettevõtete tsoon Tule, Koondise ja nendega külgnevate tänavate piirkonnas ning
osaliselt eramute piirkond linna edela- ja keskosas. Valdav osa eramuid on
kanaliseerimata ning kanalisatsioon on lahendatud kogumiskaevudega.
Kogumiskaevude kasutamise puhul on oht, et torude ja kaevude kehva kvaliteedi tõttu
satub reovesi puhastamata kujul pinnasse, mis toob kaasa pinnase ja põhjavee
reostumise. Üldplaneeringuga on ette nähtud kogu linna kanaliseerimine.
Toimivad reoveepuhastusseadmed Saue linnas puuduvad. Reovesi suunatakse
ümberpumpamise teel Tallinna heitveekollektorisse läbi Laagri pumbamaja. Saue endine
reoveepuhasti paikneb linna kirdeosas Saue mõisapargi vahetusläheduses. Alal paiknevad
vanad
aktiivmudapuhastite
betoonmahutid,
silikaattellistest
puhuritehoone
ja
järelpuhastina kasutuses olnud kuus erineva suurusega biotiiki, millest kolm on ilma
veeta. Biotiikides oleva vee ja muda seisukorra ning vanade biotiikide pinnase seisukorra
uuringu4 tulemusena selgus, et tiikides olev vesi ja muda on reostunud naftasaaduste ja
raskmetallidega. Reoainete (naftasaadused, kaadmium, kroom, tsink) sisaldused
pinnases ja vees ületavad tööstustsoonile kehtestatud piirarvu. Endise reoveepuhasti
maa-ala on üldplaneeringuga reserveeritud tehnorajatiste maaks, seda ümbritsev ala
puhkeotstarbeliseks maaks. Eelnevalt läbiviidud uuringust selgub, et antud ala
arendamisel elamumaana (sh puhkealana) tuleb territooriumilt elutsooni
normidele mittevastav pinnas eemaldada. Pärast jääkreostuse likvideerimist tuleb
teostada ala keskkonnaseisundi uuring, et kindlaks teha pinnase ja pinnavee ohutus
puhkeala rajamiseks. Antud piirkonna arendamine puhkealana on KSH ekspertgrupi
hinnangul parem lahendus kui kavandada piirkonda tootmisala (mis oli uuringus välja
toodud teine lahendusvariant), kuid nõuab olulisi investeeringuid keskkonnaseisundi
parandamiseks. Endise reoveepuhasti biotiikidesse juhitakse linnast kogutav sadevesi,
seda eelkõige eriti sademeterohkel ajal kui olemasolev kanalisatsioon ei suuda tekkivat
sadevett
vastu
võtta.
Reoveepuhasti
ala
säilitatakse
üldplaneeringus
tehnoehitiste maana ning vajadusel kasutatakse sadevee kogumiseks. Puhkealaks
arendatakse puhastit ümbritsev maa-ala.

3.3 Välisõhk
Euroopa Liidu õhukvaliteedi raamdirektiivi alusel on välisõhu kvaliteedi hindamiseks
tervel Eesti territooriumil loodud õhukvaliteedi juhtimise süsteem. Süsteemi eesmärk on
mõõtmisi ja modelleerimist kombineerides hinnata välisõhu kvaliteeti tervel Eesti
territooriumil ning avalikkust operatiivselt teavitada kõrgenenud saastetasemetest. 5
Süsteem võtab õhukvaliteedi hindamisel arvesse õhuseire jaamade, emissioonide

4
5

„Saue linna endiste biotiikide puhke- ja supluskohana kasutamise võimalikkuse eeluuring”. AS Maves, 2001
http://mail.klab.ee/seire/airviro/
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andmebaaside ja meteoroloogilisi andmeid. Eesti välisõhu kvaliteedi juhtimissüsteem
hõlmab kokku seitset automaatset mõõtejaama, neist neli linna- ja kolm taustajaama.
Seirejaamade mõõtmistulemuste põhjal koostatakse aastaaruanded, mis annavad
ülevaate saastetasemetest ning võrreldakse õhukvaliteeti varasemate aastate
seiretulemustega. Keskkonnaministeeriumi tellimusel teostatakse ka välisõhu pistelisi
uuringuid kogu Eesti territooriumil, et kaardistada välisõhu saastatuse tasemed ja
hinnata pidevmõõtmiste vajadust antud piirkonnas.
2006.a viidi OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt läbi õhukvaliteedi hindamine
liikuva õhulaboriga 4 mõõtepunktis, millest üks asus Keilas. Keilas asuva mõõtepunkti
tulemused on kõige lähedasemad hindamaks üldist välisõhukvaliteeti ka Saue linnas.
Mõõtmisi teostati ajavahemikus 16.-25.mai 2006.a. Mõõtmistulemuste põhjal ei ületanud
mõõdetud saasteainete (CO, NO2, SO2, O3, PM10) kontsentratsioon lubatud piirnorme.
Seega on üldine välisõhu kvaliteedi seisund Saue linnas hea.
Peamisteks välisõhu seisundit mõjutavateks teguriteks on transpordist ja
tööstusest tulenev õhusaaste. Välisõhu kvaliteedi halvenemine mõjub negatiivselt
saastunud õhku sissehingavatele inimestele kui ka ökosüsteemidele. Erinevalt teadlikult
tehtavatest valikutest (hea kvaliteedi ja tervisliku toidu ja vee tarbimine), ei ole
saastunud õhu sissehingamist linnas inimestel võimalik vältida. Seega tuleb välisõhu
kvaliteedile olulist tähelepanu pöörata. Õhusaaste ulatus erinevate komponentide jaoks
võib olla lokaalne (saasteainetest tingitud tervisemõjud, materjalide hävinemine),
regionaalne (pinnase ja veekogude hapestumine, troposfääri osooni kõrgenenud
kontsentratsioon) või globaalne (kasvuhooneefekti suurendamine, stratosfääri osooni
lagundamine).
Välisõhu kvaliteeti mõjutada võivad tootmisettevõtted on linnas koondunud peamiselt
tööstuse ja ladude maa-alale (Tule, Segu, Kasesalu ja Sooja tänavate piirkonda).
Keskkonnalubade infosüsteemi (KLIS) andmetel omavad neist välisõhu saasteluba Floyd
OÜ, Arco Color AS, Paulig Baltic AS ja Mokter AS. Probleeme välisõhku eralduva haisu ja
saasteainetega on varasemalt olnud Paulig Baltic ASiga. Seoses viimastel aastatel
toimunud tegevusala teatavate muutustega, haisu probleeme enam oluliselt ei esine. Küll
aga tekitavad tootmisettevõtted müra, mis häirib lähedalasuvate majade elanikke.
Paljud ettevõtted kasutavad tootmises keemilisi ühendeid ja värvaineid, mis on gaasilised
ning kahjustavad välisõhku lendudes õhukvaliteeti. Paljudele ettevõtetele, mis
linnavalitsuse hinnangul välisõhusaastet tekitavad, Keskkonnalubade infosüsteemi (KLIS)
andmetel välisõhusaasteluba väljastatud ei ole (nt Fors MV). Välisõhusaasteloa
taotlemise kord ja vajalikkus on reguleeritud Välisõhu kaitse seadusega. Seadusest
tuleneva määrusega on sätestatud saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete
võimsused, millest alates on välisõhu saasteluba nõutav.
Kui tekib kahtlus, et müra ja õhusaaste levik ületab seadusega lubatud norme, tuleb
teostada kontrollmõõtmised ning vajadusel teha ettevõttetele ettekirjutused müra ja
õhusaaste vähendamiseks. Isegi kui normtasemete ületamist ei esine, võib tekkiv müra
elanike elukeskkonda häirida. Selle leevendamiseks on soovitav tootmisettevõtted
elamualadest
eraldada
kas
kõrghaljastusvööndite
või
tehislike
mürabarjääridega. Elanike häirimise vähendamiseks tuleks võimalusel mürarikkad
tegevused kavandada ajale, mil see elanikke kõige vähem häirib (nt päevane aeg).
Välisõhu kvaliteedi pidevaks hindamiseks on soovitav korraldada pidev välisõhu seire
süsteem, et hinnata välisõhu kvaliteeti linnas. Seiresüsteemi rakendamine annab pideva
ülevaate välisõhu seisundist ning saasteainete normtasemete ületamise korral on
võimalus välja selgitada saasteainete levitaja ning vajadusel rakendada meetmeid
heitmete vähendamiseks. Samuti võimaldab õhukvaliteedi seire saada realistlikumat pilti
tööstusaladel reaalselt aset leidvast tegevusest (välja renditud pindadel aset leidev;
juriidiliselt muudes asukohtades tegutsevad ettevõtted).
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Üldplaneeringuga on tootmismaade arendamiseks seatud tingimus, et nähakse ette
keskkonda mittehäirivate tehnoloogiate kasutamine selliselt, et sanitaarkaitseala jääks
krundi siseseks, kusjuures sanitaarkaitseala laiust arvestatakse ehitusjoonest. Kuna Saue
linna puhul on tegemist kompaktse tiheasustusalaga, kus tootmisalad paiknevad
linnakeskkonnas elamualade läheduses, on uute tootmisalade arendamisel oluline, et
kavandatav tegevus ei tooks kaasa negatiivseid mõjusid (müra, õhusaaste, vibratsioon),
mis kanduksid tootmishoonest väljapoole. Elukeskkonna kvaliteedi säilitamiseks peab
Saue linnas keelama olulise negatiivse mõjuga tootmise arendamise.
Olemasolevate tootmismaade ja elamute vahele ei ole võimalik täiendavat nö
üleminekutsooni kavandada, kuid uute tootmismaade ümber on üldplaneeringuga
reserveeritud äri- ja büroohoone maad, mis on müra suhtes palju
vähemtundlikud kui elamumaad. Linna kaguservas olemasolevate tootmismaade
kõrvale uute elamumaade reserveerimisel on soovitav alade ühenduspiirile jätta ruumi
kõrghaljastuse või müratõkkebarjääride rajamiseks.
Lokaalselt mõjutavad välisõhu seisundit ka eramupiirkonnas majade kütmisel lenduvad
põlemisgaasid6. Probleem esineb peamiselt kütteperioodil, mil kütuste (puu, brikett,
vedelkütus, kivisüsi) kasutamise intensiivsus on suurim. Lisaks põlemisgaasidele leiduvad
kütuste põlemisproduktide koosseisus mikroelemendid (nt titaan, koobalt, tsink,
kaadmium, mangaan, plii), mis sadestuvad ehitiste konstruktsioonidele ja pinnasele ning
esinevad tolmus. Osa eramuid on ühendatud tsentraalküttega, osades kasutatakse
elektrikütet. Lokaalse õhusaaste vähendamiseks oleks soovitav kõik eramud üle viia kas
elektri- või tsentraalküttele, kuid kuna eramute kütmisega kaasnev õhusaaste ei ole suur
ja tervistkahjustav, puudub selleks konkreetne vajadus. Samas on lokaalse õhusaaste
vähendamiseks soovitav kivisöe asemel kasutada vähem õhku saastavaid kütuseid (nt
puu).
Lisaks tootmisettevõtetele ja eramute kütmisele mõjutab Saue linna välisõhu kvaliteeti
ka autotransport. Autod saastavad keskkonda peamiselt heitgaasidega, mille koostises
on süsinikoksiid, lämmastik- ja vääveldioksiid, mitmesugused orgaanilised ühendid ning
tahked osakesed. Heitgaasides sisalduvate keskkonnale ohtlike ühendite kontsentratsioon
oleneb mootori tüübist, kütuse liigist, ümbruse reljeefist, hoonestusest ja
meteoroloogistest tingimustest. Heitgaaside levik lagedal tasasel alal võib ulatuda 300500m kauguseni teest. Saue linna sisestel peateedel on autoliiklus suhteliselt
intensiivne (nt Pärnasalu, Tule, Kütise, Tõkke tänavad ja Vana-Keila mnt) ning võib
põhjustada nendega külgnevatel elamukruntidel välisõhu saastumise heitgaasidega.
Konkreetsed andmed saasteainete ülenormatiivse leviku kohta Saue linnas puuduvad.
Saue linna välisõhule ja seeläbi inimeste tervisele võib mõju avaldada Saue vallas Alliku
külas tegutsev AS Steri steriliseerimiskeskus. AS Steri tegevusalaks on erinevatest
materjalidest kaupade töötlemine γ-kiirgusega, mille eesmärgiks on bioloogilise
saastatuse vähendamine (steriliseerimine). AS-i Steri tegevusega kaasnevate võimalike
oluliste keskkonnamõjude hindamiseks algatati 2006.a keskkonnamõju hindamise (KMH)
protsess, mille tulemusel valmis KMH aruanne7. KMH aruandest selgub, et AS Steri
tootmistegevusest ei lähtu otsest ega kaudset ohtu keskkonnale, sh õhu-, põhja- ja
pinnavee kvaliteedile ning pinnakatetele, inimeste heaolule ja tervisele ning kinnisvarale.
Avariiolukorras on 60Co isotoobi sattumine väljapoole kiirgusvarjestust väikese
tõenäosusega ning võimalik mõju keskkonnale on lühiajaline ja likvideeritav. KMH
aruande koostamisel on arvestatud maksimaalset projekteeritud 60Co gammaallika
aktiivsust (37 PBq). KMH tegemise ja ka Saue linna üldplaneeringu koostamise hetkeks

6

„Saue linna keskkonnatervise tegevusplaan”. OÜ E-Konsult, 2002
OÜ Kupi „AS Steri kõrgaktiivse kinnise kiirgusallikaga steriliseerimisseadme keskkonnamõju hindamine”.
Tallinn, 2006
7
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on installeeritud allikaaktiivsuseks 5,6 PBq ehk 6,6 korda väiksem maksimaalsest.
Seetõttu on ka tegelikud kiirgused 6,6 korda väiksemad, kui KMH aruandes arvutatud
maksimaalsed. Sellest tulenevalt võib öelda, et Saue vallas paiknev AS Steri
steriliseerimiskeskus ei avalda otsest olulist mõju Saue linnale ka juhul, kui ettevõte
peaks tegevusvõimsust ette antud piirides (kuni 37 PBq) suurendama.

3.4 Radoon
Radoon on värvitu ja lõhnata looduslik radioaktiivne gaas, mis tekib uraani radioaktiivsel
lagunemisel. Looduslikku uraani leidub mineraalides, kivimites, setetes, mullas ja
mineraalse koostisega ehitusmaterjalides. Radoon liigub aine pooridest edasi difusiooni
teel või transpordituna õhu ja veega. Maapinnast välisõhku eraldunud radoon hajub
atmosfääris ja inimese tervisele ohtlik ei ole, kuid pinnasest või ehitusmaterjalidest
hoonetesse sattunud radoon võib sisse hingates põhjustada kasvajaid hingamisteedes ja
kopsus. Radioaktiivsed metalliioonid kinnituvad õhus leiduvatele tolmu- jm osakestele,
mis satuvad sisse hingamisel inimese organismi. Uuringutega on tõestatud, et
suitsetamise ja radooni sünergism suurendab oluliselt kopsuvähki haigestumise riski.
Peale hingamisteede kasvajate muid radooni põhjustatud tervisekahjustusi (nt allergiat)
tuvastatud ei ole.
Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse poolt koostatud radooniriski levilate kaardile 8 asub
Saue linn valdavalt normaalse radooniriskiga alal, kus valdavalt on normaalse
looduskiirgusega pinnased. Lokaalselt võib esineda kõrge ja madala radoonisisaldusega
pinnaseid.

8

OÜ Eesti Geoloogiakeskus „Esialgne Eesti radooniriski levilate kaart”, 2004
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Joonis 3.4.1 Radoonohtlikud alad Saue linnas Allikas: Eesti Geoloogiakeskus, 2004
Kuna planeeringualal esineb oht, et radoonisisaldus pinnases ja sellest tulenevalt ka
hoonete siseõhus võib kohati olla kõrge, tuleb uute hoonete kavandamisel radooniohuga
arvestada. Hoonete siseõhu radoon on peamiselt pärit pinnasest 9, seega on oluline
rakendada meetmeid hoonete kaitsmiseks radooni sisseimbumise eest. Radooniohutu
hoone ehitamise üldnõuded Eestis on esitatud standardis EVS 840:2003 „Radooniohutu
hoone projekteerimine” ning kehtib üldine seos, et mida väiksem pind hoonest on
ühenduses maapinnaga, seda väiksem on oht radooni tungimiseks hoonesse. Radooni
tõkestamiseks on erinevaid võtteid: üldjuhul sobib selleks betoon, kuid seejuures on
oluline pöörata tähelepanu ehituskvaliteedile, kuna betooni tekkivate lõhede ja pragude
kaudu saab radoon levida ja võib hoonesse sattuda. Kõrge radoonisisaldusega pinnase
puhul tuleb betoonplaat katta vastavate materjalidega, mis tõkestavad radooni
sisseimbumist. Nendeks võivad olla radoonikile, teatud liiki membraanid ja mastiksid.
Lisaks katetele kasutatakse meetodeid, mis radoonirikka õhu hoonete alt minema juhivad
või takistavad selle pääsemist ruumidesse, näiteks alarõhu meetod, õhkpadja meetod,
põrandaaluse ventileerimine, radoonikaev ja ventilatsioon.
Täpsemate ehitustehniliste võtete määramine ja väljatöötamine sõltub konkreetse ala
radooni sisaldusest pinnases. Üldist, kogu linna territooriumit täpsemalt hõlmavat
radooniuuringut Saue linnas tehtud ei ole (üksikuid mõõtmisi on tehtud nt kooli ja
lasteaia siseõhus, üleriigilise uuringu ajal mõõdeti radoonisisaldust 14 maja siseõhus).
Seetõttu on enne ehitustegevuse alustamist (nt detailplaneeringu koostamise käigus)
soovitatav mõõta radooni sisaldust hoonealuses pinnases, et välja selgitada, kas hoone
projekteerimisel on vajalik rakendada radooniohutu hoone projekteerimiseks ettenähtud
norme või mitte.

3.5 Müra suurematest müraallikatest
Mürast lähtuvalt mõjutavad Saue linna (eelkõige elamualasid) lõunaküljest linnaga
piirnev Tallinna ringtee ja lääneküljel kulgev raudtee. Oluline on ka Pärnu mnt liiklusega
kaasnev keskkonnamõju, kuid nimetatud tee otseses mõjualas ei asu ulatuslikke
elamualasid.

9

Jõgioja, E. „Radooniohutu elamu”. Tallinn, 2004
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Tallinna ringtee ja Saue linna läbiva raudtee mõjusid (sh koosmõju) on põhjalikult
hinnatud projekti „Tehniline abi T11 Tallinna ümbersõidu ja T8 Tallinn-Paldiski maantee
rekonstrueerimiseks”
keskkonnamõju
hindamise
raames
(KMH
teostaja
OÜ
Hendrikson&Ko). Projekti lõplik dokumentatsioon ei ole tänaseks veel valminud, kuid
Saue linna puudutavad järeldused ja müra leevendavad meetmed on üldjoontes paigas.
Töös on antud mürakaardid 2010 ja 2030 aasta liiklusprognoose arvestades (joonised
3.5.1 ja 3.5.2). 2010 aasta mürakaardid kirjeldavad küllaltki hästi praegust ja/või
lähituleviku situatsiooni. Müraprognoos on antud auto- ja raudteeliikluse kumuleeruvat
mõju arvestades.
Müraprognoosist järeldub:

Juba hetkeliikluse tingimustes asuvad mitmed elamud nii maantee kui
raudteemürast lähtuvalt päevasel ajal (7.00-23.00) 60-65 dB müratsoonis;

2030 a liiklusprognoosi realiseerumisel küündib müratase maanteele lähemate
elamute juures märgatavalt üle 65 dB, mürafooni suurenemine on kohati üle 5
dB;

Raudteemüra suurenemist ei prognoosita;
2030 aasta müraprognoos põhjal nähti ette järgmised leevendavad meetmed:

Saue linna lõunapoolsete elamualade kaitseks Tallinna ringteelt lähtuva
liiklusmüra eest nähti pea kogu teega külgneva ala ulatuses ette mürabarjäärid;

Mürabarjääride rajamisel jääb prognoositav müratase maanteele lähemate
elamute juures üldjuhul alla 60 dB (liiklusmüra taotlustase olemasolevatel aladel).

Mürabarjäärid kaitsevad kõige efektiivsemalt teele ja barjääridele lähimaid
hooneid, kaugematel alade jaoks on barjääride müra tõkestav efekt väiksem,
samas on kaugemate alade mürafoon oluliselt madalam.

Raudteemürast tulenevalt planeeriti mürabarjäär raudteele lähemal kui 100 m
paiknevate eluhoonete kaitseks linna lääneservas.

Vaatamata tulevikus märgatavalt suurenevatele liikluskoormustele on võrreldes
olemasoleva
olukorraga
ringtee
rekonstrueerimisprojektis
kavandatud
mürabarjääride rajamise korral ette näha mürareostuse mõningast vähenemist
Saue linna kõige kriitilisemas müratsoonis asuvatel maanteeäärsetel elamualadel.
Projekteeritavate mürabarjääride asukohad on toodud joonisel 3.5.3, mis kirjeldab
prognoositavat mürasituatsiooni koos leevendavate meetmetega aastal 2030.
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Joonis 3.5.1. Mürasituatsioon aastal 2010 - ekvivalentne müratase päeval (7-23).

Joonis 3.5.2. Müraprognoos aastaks 2030 – ekvivalentne müratase päeval (7-23).
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Joonis 3.5.3. Müraprognoos aastaks 2030 – ekvivalentne müratase päeval (7-23).
Kavandatavate mürabarjääride asukohad on märgitud valgete joontega.

3.6 Jäätmemajandus
Saue linnas ja selle lähiümbruses olmejäätmete prügila puudub. Kogutud jäätmed
ladestatakse Tallinna prügilas. Jäätmehoolduse kord Saue linnas on kehtestatud Saue
linna jäätmehoolduseeskirjaga (Saue linnavolikogu 20.01.2005.a määrus nr 43). Saue
linnas moodustatakse üks jäätmeveo piirkond ning liitumine korraldatud jäätmeveoga on
kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele. Olmejäätmete taaskasutamise suurendamiseks
tuleb jäätmed koguda liigiti. 2009.a hakatakse korraldatud olmejäätmete veo käigus
eraldi koguma ka biolagunevaid jäätmeid.
Jäätmete kogumisplatsi osas oli üldplaneeringus kaalumisel kaks põhimõttelist
alternatiivset asukohta.
Saue linna jäätmekava (vastu võetud Saue linnavolikogu 15.06.2006.a määrusega nr 11)
kohaselt on Saue linnal kavas rajada jäätmete kogumise plats Tõkke põik tänava otsa
raudtee äärsele alale. Siiani asus jäätmete kogumisplats aadressil Ladva tn 1A, mis asus
eramaal ja oli avatud kolmel päeval nädalas. Kogumisplats on taaskasutatavate
jäätmete (paberi, papi, plasti, klaasi jms) esmaseks kogumiseks mõeldud koht,
kuhu on paigutatud vastavad kogumiskonteinerid ning on vajadusel
ümbritsetud aiaga. Kogumispunktis ei toimu jäätmete töötlust, vaid ainult kogumine.
Jäätmeplatsil kogutakse ka ohtlikke jäätmeid.
Jäätmete kogumisplatsi rajamiseks esialgselt kavandatud ala asub linna põhjaservas
vahetult raudtee ääres, alast lõunas paiknevad elamud. Hetkel on ligipääs alale mööda
Tõkke põik tänavat, mis on intensiivseks autoliikluseks liiga kitsas. Seepärast tuleks
jäätmeplatsi rajamisel antud alale tagada alternatiivne ligipääs ida poolt piki raudteed
(hetkel olemas kruuskattega tee, vajalik uue kõvakattega tee rajamine). Jäätmeplatsist
lõunas paiknevad elamud, keda jäätmeplatsil toimuv tegevus ja jäätmete transpordiga
kaasnevad liiklusvood otseselt mõjutavad. Alternatiivse juurdepääsu rajamine hajutab
liiklusvooge ning vähendab nendega kaasnevaid negatiivseid mõjusid.
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Üldplaneeringu koostamise käigus pakuti jäätmepunkti rajamiseks alternatiivne asukoht
Kuuseheki tänaval ja raudtee vahelisel alal olemasolevatest garaažidest kirdest.
Pindalaliselt on alad enamvähem võrdsed ning mõlemad paiknevad vahetult raudtee ja
elumajade vahel. Kuuseheki tänaval asuvad kavandatavast jäätmepunktist teisel pool
teed ridaelamud ja korrusmaja, ridaelamute taga asub lasteaed. Jäätmete kogumisega
kaasnev transport ja müra võivad häirida lähedalasuvate elamute elukvaliteeti.
Kogumisplatsil kogutakse vaid taaskasutatavaid jäätmeid (paber, papp, plast, klaas jms),
mitte biolagunevaid jäätmeid ning alal ei toimu jäätmete ümbertöötlemist, seetõttu ei
kaasne kavandatava tegevusega eeldatavasti olulist negatiivset mõju (ebameeldiv hais,
müra jms) ümbritsevale keskkonnale. Jäätmekogumispunkti eraldamiseks teest ja
kõrvalasuvatest elamutest, on selle teeäärsesse serva soovitav rajada haljastusvöönd (nt
hekk, madalamad puud).
Võrreldes Tõkke tänava äärse asukohaga, on Kuuseheki tänavale juurdepääs autodega
parem – piki raudteed kulgeb lai ja asfalteeritud Kuuseheki tänav, mis ristub ka linna
peatänavaks oleva Tule tänavaga; lõuna poolt pääseb alani mööda Koondise tänavat.
Ligipääsuks on soovitav kasutada pigem Kuuseheki tänavat, kuna Koondise tänava ääres
paikneb lasteaed ning liikluse intensiivistumine antud tänaval võib ohtu seada laste ohutu
liiklemise. Liikluse rahustamiseks on Kuuseheki tänavale juba rajatud tõkis kiiruse
piiramiseks ning kiirusepiirang antud teelõigul on 30 km/h.
Kuuseheki tänava ja raudtee vahelisele alal asub tehismägi, mida kasutatakse
kelgumäena. Samuti toimib mägi mürabarjäärina raudteelt kostuva müra leviku
tõkestamisel. Jäätmepunkti rajamine antud alale halvendab kelgumäe kasutusmugavust,
kuna
suureneb
liiklusintensiivsus
kõrvaloleval
tänaval.
Negatiivsete
mõjude
vähendamiseks on otstarbekas nihutada mäge piki raudteed edasi garaažidest eemale
ning rajada jäätmekogumispunkt kelgumäe ja garaažide vahele. Sel juhul ei peaks autod
jäätmepunkti jõudmiseks mööduma kelgumäest ning kelgutavate laste ohutus on
paremini tagatud. Seejuures on otstarbekas muuta ka mäe kaldenurka selliselt, et mäelt
saaks kelgutada paralleelselt tänavaga. Praegu kelgutavad lapsed tänava suunas ning
seetõttu on oht auto alla jääda. Ohutuse tagamiseks võib rajada ka võrkaia või
põõsasheki tänava äärde, mis lapsi nö kinni hoiab. Mäe kaldenurga muutmisel paraneks
ohutus oluliselt.
Jäätmete kogumisel võib kaasneda prahi lendumine, mis risustab ümbruskonda. Selle
vältimiseks tuleb piirkonda, ka väljaspool kogumisplatsi, regulaarselt korrastada. Ala on
soovitav tarastada ja mitte lubada alale vaba juurdepääsu. Seeläbi tagatakse, et lahtiselt
(mitte konteineritesse) kogutavaid jäätmeid omavoliliselt laiali ei veeta. Esteetilistel
kaalutlustel tuleb ala ümbritseda kõrghaljastusega. Alal hakatakse koguma ka ohtlikke
jäätmeid, mille tarbeks tuleb rajada eraldi nõuetelevastavad konteinerid, et vältida
ohtlike ainete sattumist keskkonda. Jäätmeplatsi rajamise mõju sotsiaal-majanduslikule
keskkonnale üldiselt on positiivne, kuna annab elanikele võimaluse taaskasutatavaid ja
ohtlikke jäätmeid üle anda, mistõttu väheneb ohtlike ja taaskasutatavate jäätmete
ladestamine prügilasse.
Keskkonnamõju hindajate töögrupi hinnangul on sobivam asukoht jäätmete
kogumisplatsi rajamiseks Kuuseheki tn ja raudtee vaheline ala.

3.7 Kaitstavad loodusobjektid
Saue linnas asub kaks kaitsealust loodusobjekti – Saue mõisa park ja Saue tammik.
Antud alade kasutamisest puhkealana ning üldplaneeringuga kavandatu mõjudest on
kirjutatud peatükis 3.1 Haljastus ja rohevõrgustik.
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3.8 Teed ja transport
Saue linna üldplaneering avaldab linna liiklusruumile kaudset positiivset mõju, mille
rakendumine
sõltub
üldplaneeringus
arvesse
võetud
projektide
ja
kavade
realiseerumisest.
Teede ja liiklusega seotud mõjuvaldkondi on hinnatud muude teemade koosseisus ning
peamised mõjud on valdavalt välja toodud vastavates peatükkides. Järgnevalt on
esitatud lühidalt mõjude, mis võivad üldplaneeringu elluviimisel kaasneda linna
liiklusruumile.
-

-

-

Üldplaneering loob võimalused linna ühenduste parandamiseks ümbritsevate
aladega. Planeeringus on arvesse võetud mitmetasandiliste liiklussõlmede
rajamise vajadust nii linna piiridel kui linna territooriumil, ette on nähtud
asukoht perspektiivis täiendava ühenduse loomiseks Tallinna linnaga.
Mitmetasandiliste liiklussõlmede rajamine suurendab liikluse ohutust ning
parandab ühendusi Saue linna ja lähialade ning lähemate keskuste vahel.
Otseühendus Tallinna linnaga on kavandatud asukohas, mis võimaldab
peamiste liikumiskoridoridena säilitada praegused – Tule tänava, Vana-Keila
maantee,
Pärnasalu
allee,
ning
suunata
liikluse
läbi
enamjaolt
tootmiskasutuses oleva territooriumi, vältides müra, õhusaaste ja vibratsiooni
suurenemist puhke- ja elamupiirkondades.
Saue linna üldplaneeringuga ei ole ette nähtud suuremahulisi muudatusi
maakasutuses, kavandatud elamumaa ei suurenda omavalitsuse elanikearvu
mahus, mis mõjutaks oluliselt liikluse ohutust ja sujuvust.
Üldplaneering arvestab ühistranspordi arenguvajadustega. Eelisarendatakse
rongiliiklust, mis tekitab liikumistrajektooril vähem õhusaastet kui bussiliiklus.
Paralleelselt säilitatakse ühendus Tallinnaga ka bussiliinidega, mis
võimaldavad paindlikumat elanike teenindamist.
Üldplaneeringus on näidatud kergliiklusteede võrgustik. Välja arendatud
kergliiklusteede
võrgustik
loob
linnasisesed
ühendused
peamistesse
sihtkohtadesse, parandades elanike ligipääsu teenustele ning suurendades
võimalusi vabas õhus viibimiseks.

3.9 Planeeringuprotsessi käigus kerkinud alternatiivsed
lahendused
Saue linna üldplaneeringu KSH protsessi esimeses järgus, KSH programmi koostamise ja
avalikustamise käigus kerkis maaomanike kirjade ning Saue Linnavalitsuse seisukoha
alusel
vajadus üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilisel hindamisel
anda
üldplaneeringuga kaasnevate mõjude täpsusastmest konkreetsem hinnang kahe
piirkonna perspektiivse maakasutuse kohta, milles maaomanike nägemused erinesid
üldplaneeringu eskiislahenduses esitatust. Üks aladest paikneb linna kirdeosas, Saue
mõisast kagu suunas, teine Saue Gümnaasiumi läheduses, Saue Tammikust kirdes. Alade
paiknemine on esitatud ka järgneval skeemil. Lisaks kerkis üldplaneeringu esialgse
lahenduse ülevaatamise käigus esile vajadus kaaluda alternatiivset asukohta jäätmete
kogumisplatsi rajamisel (käsitletud ptk 3.6). Käesolevas peatükis esitatakse tekkinud
alternatiivsete lahendustega tõenäoliselt kaasnevad keskkonnamõjud, mida võeti arvesse
lõpliku planeeringulahenduse koostamisel.
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Skeem 3.8.1. KSH käigus täpsemalt käsitletavate alade paiknemine Saue linnas.
Ortofoto: Maa-Ameti kaardirakendus
Ärma kinnistu territoorium
Ärma kinnistu näol linna kirdeserval on tegemist praeguse maatulundusmaaga (peaosas
põllumaa). Ligikaudu 1/3 kinnistust kuulub maakonna teemaplaneeringuga määratud
rohevõrgustikku. Hetkel on kogu kinnistu ulatuses tegemist loodusliku maaga, ala on
valdavalt lage, kohati esineb kõrghaljastust. Niiske ja porise ilmaga on ala liigniiske ning
pole jalgsi läbitav. Mullakaardi andmetel on antud alal leostunud gleimullad – alaliselt
liigniisked mullad, mille huumushorisondi tüsedus on 25-30cm. Hetkel on ala ülejäänud
linnaruumist tunnetuslikult eraldatud Tule tänava äärse tööstusalaga. Seoses Tallinna
ringtee kavandatava rekonstrueerimisega muutub oluliselt linna liikluskorraldus ning
peamine ühendus Tallinnaga saab olema läbi rajatava liiklussõlme Tallinn-Pärnu-Ikla (T4)
maanteel. Seoses sellega muutub kogu linna idapoolne osa avatumaks, kuna ligipääs
sellele saab toimuma lisaks Tule tänavale ka kirdest, piki Tallinna ringtee projektiga
kavandatud kogujateed. Ala suurus on ligikaudu 12 ha, mis moodustab kogu Saue linna
territooriumist ligikaudu 2,7%.
Aastal 2003 on algatatud territooriumile detailplaneeringu koostamine. Valminud on
detailplaneeringu lahendus, kus on ette nähtud elamumaa ja haridus- ja lasteasutuste
maa arendamist ning loodusliku maa säilitamist ala põhjaosas. Üldplaneeringu
eskiislahenduses on oluline osa territooriumist näidatud büroohoonete maana,
kavandatud on ka elamumaad, ala põhjaosa on säilitatud loodusliku puhkehaljasmaana.
Seega seisneb kahe lahenduse erinevus eelkõige kavandatava elamumaa kogumahus
ning büroohoonete maa või haridus- ja lasteasutuste maa reserveerimises. Kehtivas,
aastal 2001 koostatud Saue linna üldplaneeringus on maaala määratletud tervenisti
puhkeotstarbelise maana.
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Väljavõttel näha olevad lühendid:
-

B – perspektiivne büroohoonete maa
EV – perspektiivne väikeelamute maa
PS – perspektiivne spordi- ja
mänguväljakute maa
T – perspektiivne/olemasolev
tootmismaa
HM – olemasolev looduslik
puhkehaljasmaa

Skeem 3.8.2. Ärma kinnistu piirkonna
lahendus KSH programmi avalikustamise
aegsel üldplaneeringu eskiiskaardil.
Kaart: OÜ Hendrikson&Ko

Mõju
Rohevõrgustik
Bioloogiline
mitmekesisus,
taimestik ja
loomastik
Pinnas, vee ja
õhu kvaliteet

Linna
struktuur

Skeem
Skeem3.4.
3.8.3.
Ärma
Ärmakinnistu
kinnistukavandatav
kavandatav
maakasutus
maakasutus
detailplaneeringu
detailplaneeringulahenduse
kohaselt.
lahenduse
Kaart:
kohaselt.
OÜ Hendrikson&Ko
Kaart: OÜ Hendrikson&Ko

Üldplaneeringu lahendus
Rohevõrgustikus tegevust ette ei
nähta,
roheala
säilitatakse
loodusliku puhkealana.
Rohevõrgustiku
ala
säilib
rohealana,
arendataval
osal
looduslik maastik ei säili
Arendustegevusega
kaasnevad
pinnasekahjustused ning põhjavee
reostusoht.
Õhukvaliteeti
kahjustavat tootmist alal ette
nähtud ei ole
Linna idaosa muutub tulevikus
tajutavalt
avatumaks
seoses

Detailplaneeringu lahendus
Rohevõrgustikku arendustegevust
ette ei nähta, ala reserveeritakse
põllumajandusmaana
Rohevõrgustiku
alal
on
ette
nähtud
põllumajandustegevus
ning arendataval osal elamuehitus,
seega looduslik maastik kahjustub
kogu kinnistu ulatuses
Arendustegevusega
kaasnevad
pinnasekahjustused ning põhjavee
reostusoht.
Õhukvaliteeti
kahjustavat tootmist alal ette
nähtud ei ole
Märkimisväärse
suurusega
elamumaa
realiseerimine
loob
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perspektiivse
autoühendusega
Tallinnaga. Samas on valdav osa
linna idaservast jätkuvalt n-ö
suletuna tajutav ala – peamiselt
toomis- või laohoonete piirkond.
Büroohoonete
kavandamine
ühildub teataval määral linna
struktuuriga ning avab piirkonda,
samuti
luuakse
võimalus
täiendavate
kohapealsete
töökohtade tekkeks, mis vähendab
pendelrännet Tallinna suunal.

Kultuuripärand

Vastavus linna
arengule

Kavandatud maakasutusega ei
kaasne
olulist
mõju
kultuurimälestistele (külgnev Saue
mõis
ja
mõisapark).
Võimaldamaks
mõisapargi
kui
terviku tajumist ja säilimist, tuleks
pargi
piiriga
külgnevalt
reserveerida
täiendav
hoonestamisele
mitte
kuuluv
kaitsetsoon.
Linna
arengukava
ei
sea
prioriteediks
olulisel
määral
kontoripinna laiendamist, pigem
nähakse ettevõtluses ka edaspidi
suuremat
osatähtsust
(keskkonnasõbralikul)
tootmisel.
Seetõttu ei saa büroopindade
arendamist pidada linna valitud
arengusuuna
elluviimiseks
oluliseks.
Reaalsuses
on
büroopindade
osakaal
linna
maakasutuses
väike,
mistõttu
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linna
idaossa
muust
linnast
võrdlemisi
isoleeritud
elamute
piirkonna. Eraldatus on eeldatavalt
väiksem kui linna lõunaosa n-ö
Kiviloo piirkonna puhul, kuna linna
keskus,
avalikud
ja
kaubanduslikud
teenused
paiknevad
Ärma
kinnistule
lähemal, kuid füüsilised ning
funktsionaalsed ühendused linna
keskosaga on siiski nõrgad. Ala
välja arendamine elamumaana
suurendaks Saue linna killustatud
maakasutust, muutes keeruliseks
avalike ja kaubanduslike teenuste
pakkumise ning linna tajumise
ühtse tervikuna. Ka külgneval
Saue valla territooriumil ei ole
antud piirkonnas arendustegevust
ette
nähtud.
Planeeritud
lasteasutuste
maa
krunt
võimaldab leevendada
linna
vajadust lasteaiakohtade järele,
kuid analüüsida võiks võimalust
paigutada
lasteaed
tootmishoonetest
(läänes)
kaugemale.
Detailplaneeringu
lahenduse realiseerimisel tuleb
oluline
tähelepanu
pöörata
ühenduste tagamisele ülejäänud
linnaga
Kavandatud maakasutusega ei
kaasne
olulist
mõju
kultuurimälestistele (külgnev Saue
mõis
ja
mõisapark).
Võimaldamaks
mõisapargi
kui
terviku tajumist ja säilimist, tuleks
pargi
piiriga
külgnevalt
reserveerida
täiendav
hoonestamisele
mitte
kuuluv
kaitsetsoon.
Lasteasutuse
krundi
reserveerimine
vastab
linna
arenguvajadustele
täiendava
lasteasutuse osas.
Olulise
suurusega
elamumaa
reserveerimine loob võimaluse
osaliselt
realiseerida
linna
arengukavas püstitatud eesmärki
elanikearvu suurendamiseks kuni
7000 inimeseni. Reaalsuses ei ole
tõenäoline rahvaarvu niivõrd kiire
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kasv, pigem võib oodata selle
püsimist
stabiilsena
või
vähenemist-suurenemist
10%
ulatuses.10
Seega
aitaks
elamumaa
suures
mahus
reserveerimine kaasa arengukava
elluviimisele, ei pruugi aga vastata
reaalsetele rahvastikuprotsessidele
Eestis ja Tallinna lähiümbruses.

Kokkuvõttes ei ole Ärma kinnistut puudutavate alternatiivide puhul võimalik välja tuua
ühte või teist lahendust täielikult välistavaid asjaolusid. Kõige sobivam Saue linna
konteksti
arvestades
oleks
kahe
lahenduse
kombinatsioon
–
mitmekesise
kasutusfunktsiooniga piirkond, kuhu kavandatakse büroopindu, rohealasid, lasteaed ning
elamukrundid.
Vana-Keila mnt 4
Vana-Keila mnt 4 paikneb linna keskosas. Ala suurus on 5,11 ha, mis moodustab linna
territooriumist ligikaudu 1,2%. Ala külgneb ja osaliselt kattub edelas kaitsealuse Saue
tammikuga. Alast kirdesse jääb tootmismaa, põhja haridusasutuste maa Saue
Gümnaasiumiga. Käesoleval hetkel on tegemist sihtotstarbeta maaga.
Loodeosa kinnistust on kaetud kõrghaljastusega ning kuulub kaitsealuse Saue Tammiku
koosseisu (kaitsekord kehtestatud Vabariigi Valitsuse 3.märtsi 2006.a määrusega nr 64
„Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri). Saue tammiku
kogupindala on ligikaudu 25 ha, sellest ligikaudu 3 ha ehk 12% asub käsitletava kinnistu
territooriumil. Vana-Keila mnt 4 kinnistust ligi 60% on kaitsealune maa.

10

Vt näiteks Tammaru, T. (2001) „Tallinna linnastu rahvastikuprognoos“ Tartu Ülikooli geograafia instituut
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Väljavõttel näha olevad lühendid:

Väljavõttel näha olevad lühendid:
AH – haridus- ja lasteasutuste maaala (olemasolev/perspektiivne)
EV –väikeelamute maa
HP – perspektiivne parkide,
haljasalade maa
TK – keskkonda mittehäirivate
tööstusettevõtete maa-ala

Skeem 3.8.4. Vana-Narva mnt 4 piirkonna
maakasutus aastal 2001 koostatud
Saue linna üldplaneeringus.
Kaart: E-Konsult

AH – haridus- ja lasteasutuste maa-ala
(olemasolev/perspektiivne)
EV –väikeelamute maa
(olemasolev/perspektiivne)
HP –olemasolev parkide, haljasalade maa
LT – perspektiivne põhitee
TK – keskkonda mittehäirivate
tööstusettevõtete maa-ala
EK – perspektiivne korterelamute maa-ala
BT – perspektiivne äri – ja
teenindusettevõtete maa-ala

Skeem 3.8.5. Vana-Narva mnt 4 piirkonna
maakasutus koostatava üldplaneeringu
eskiisvariandis.
Kaart: OÜ Hendrikson&Ko

Vana-Narva mnt 4 krundi planeeringulahenduse alternatiividena on kaalumisel olnud
Saue Gümnaasiumist kagus asuva maa reserveerimine haridus- ja lasteasutuste maa või
elamumaana. Kehtivas Saue linna üldplaneeringus on antud ala reserveeritud haridus- ja
lasteasutuste maana, kuid vahepealse aja jooksul on üles kerkinud maaomanike soov
rajada antud alale elamud. Saue Gümnaasiumi hoonet on võrreldes hoone algse mahuga
oluliselt laiendatud juurde- ja pealeehitustega. Seoses õpilaste arvu suurenemisega on
koolile vaja lisahoonet algklasside paigutamiseks ning otstarbekas on uus koolihoone
rajada olemasoleva kooli juurde. Samas puudub ka muu sobiv maa-ala kesklinnas kooli
juurdeehituse rajamiseks. Seega on igati põhjendatud antud alale haridus- ja
lasteasutuste maa funktsiooni andmine, mis kajastub ka linna aastal 2001 koostatud
üldplaneeringus. Elamumaid on soovitud rajada ka kinnistu lääneserva kaitsealuse Saue
tammiku alale. Looduskaitseseaduse tähenduses asub Saue tammik piiranguvööndis ning
tammiku kaitse-eeskirja kohaselt on alale ehitusloa andmine ilma pargi valitseja ehk
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni nõusolekuta keelatud. Kuna looduslike
puhkealade osas on praegu kehtivas Saue linna üldplaneeringus võetud seisukoht, et
rohealad tuleb säilitada ning puhkealasid pole linnas piisavalt, ei pea KSH ekspertgrupp
vajalikuks ja mõistlikuks Saue tammiku alale uute elamualade rajamist.
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Üldplaneeringu lahenduses on näidatud perspektiivne tee Saue Gümnaasiumist idas ning
selle pikendus Tule tänavale. Perspektiivne teemaa külgneb ühes küljes kooli staadioniga,
teises olemasolevate garaažide ning tootmismaaga.
Perspektiivse tee vajadus tuleneb perioodiliselt suurenevast liikluskoormusest Saue
Gümnaasiumi läheduses eelkõige hommikul enne koolipäeva algust. Praegusel hetkel
toimub liiklus piki Kauguse, Kesa ja Nurmesalu tänavaid. Kauguse ja Kesa tänavad ei ole
laiuse poolest piisavad funktsioneerimaks läbisõidutänavana, samal ajal on need ka
kasutuses kooliõpilaste poolt, kes tulevad kooli jalgsi või jalgrattaga. Tänavad on
muudetud ühesuunaliseks, võimaldamaks sujuvamat ja ohutumat liiklust nii autodele kui
jalakäijatele. Sellele vaatamata ei võimalda tänavad tagada sujuvat liiklemist.
Uue tee loomine muudab liikluse sujuvamaks. Tee rajamisel on vajalik liiklusskeemi
muutmine selliselt, et kooli suunduv liiklus toimuks Tule tänava kaudu. Selleks
muudetakse Nurmesalu tänav Tule tänava ning kooli vahelises lõigus peatänavaks ning
tekitatakse ringliiklus Tule tänava, perspektiivse Kesa tänava pikenduse ning Tule põik
tänava kaudu. Autode peatumine kooli tulevate laste maha panekuks saab toimuda
staadioni kõrval.

Skeem 3.8.6. Perspektiivse tee rajamisel
Aluskaart: Maa-ameti kaardirakendus

muutuks liiklusskeem

kooli

ümbruses.

Tee rajamine ei oma olulist negatiivset keskkonnamõju. Tee rajamisega ei kaasne
piirkonnas autode arvu suurenemist, kuna liiklus on seotud kooli tegevusega ning
ümberkaudsete alade elamuhoonestusega, milles tee rajamine muudatusi kaasa ei too.
Autode suurem liikumine toimub enne tundide algust, mistõttu autode müra ja võimaliku
õhusaaste levik staadioni läheduses toimub erineval ajal sporditegevusest õues. Tee
rajamine võimaldaks muuta ohutumaks jalakäijate ja kergliikluse liiklemise Kauguse
tänaval, kuna autoliikluse koormus väheneks tänaval oluliselt.
Jäätmete kogumisplatsi osas oli üldplaneeringus kaalumisel kaks põhimõttelist
alternatiivset asukohta, Tõkke põik tn otsas, raudtee äärsel alal ning Kuuseheki tn ja
raudtee vahelisel alal. Keskkonnamõju hindajate töögrupi hinnangul on sobivam
asukoht Kuuseheki tn ja raudtee vahelisel alal. Pikemalt on asukohti
analüüsitud pt 3.6 Jäätmemajandus.
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4 Leevendavad meetmed ja seire vajadus. Kokkuvõte
keskkonnamõju strateegilisest hindamisest.
4.1 Leevendavad meetmed ja seire vajadus
Mõjude leevendamise eesmärk on vältida või vähendada võimalikku negatiivset mõju
keskkonnale (inimkeskkonnale ja looduslikule keskkonnale). Saue linna üldplaneeringu
koostamise ajal on leevendusmeetmete väljatöötamine toimunud kogu protsessi vältel.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus on tehtud üksikud ettepanekud ja
soovitused planeeringulahenduse täiustamiseks, mis on jooksvalt käesolevas aruandes
ära toodud (märgistatud tekstis rasvase kirjaga). Kindlustamaks meetmete korrektset
rakendamist on lisaks targale planeerimisele vajalik nii järelvalve kui ka koostöö.
Planeeringulahenduse elluviimise käigus on oluline järgida üldplaneeringuga sätestatut,
seada konkreetsed tasakaalustatud arengut tagavad tingimused projekteerimistingimuste
väljastamisel ja detailplaneeringute lähteülesannete koostamisel. Uute hoonete
ehitamisel ja planeerimisel tuleb tagada nende keskkonnanõuetele vastavus
(reoveepuhastus, küte, liikluslahendus vms). Tööstusliku iseloomuga tootmise
arendamisel ja intensiivse liiklusega tänavatega külgnevatel aladel tuleb ette näha
roheliste puhvertsoonide rajamine/säilitamine, et leevendada tootmisest ja transpordist
tulenevate võimalike negatiivsete mõjude kandumist elamu- ja ühiskondlike hoonete
aladele ning puhkealadele.
Planeeringuga kavandatud tegevuste reaalse keskkonnamõju hindamiseks on vajalik
perioodiliselt läbi viia keskkonnakomponentide kvaliteedi seire. Seiremeetmete
rakendmaiseks vajalike kulutuste vähendamiseks on otstarbekas rakendatavad
seireprogrammid siduda juba toimiva riikliku seireprogrammiga. Kogutud seireandmed
tuleb perioodiliselt koondada ning võrrelda neid varem kogutud andmetega. Kui
seireandmete analüüsil ilmneb mõne keskkonnakomponendi kvaliteedi oluline
halvenemine võrreldes eelnevate perioodidega, tuleb teostada täiendav kontroll ning
rakendada meetmeid negatiivse mõju vältimiseks või leevendamiseks.
Looduskeskkonnakomponentide kvaliteedi hindamiseks on oluline läbi viia põhjavee-,
õhu- ja pinnasekvaliteedi regulaarne seire. Ühisveevärgiks kasutatavate puurkaevude
vee kvaliteedi seiret teostavad vee erikasutusluba omavad ettevõtted, välisõhku
paisatavate emissioonide seiret teostavad välisõhu saasteluba omavad ettevõtted
vastavalt lubades sätestatud nõuetele. Kuna Saue linnas esineb probleeme ettevõtete
poolt välisõhku eraldatava haisu ja müraga, on soovitav teostada linnaõhu üldise seisundi
uuring või rakendada pidev välisõhu kvaliteedi seiresüsteem, et õhu kvaliteet ja
võimalikud saastajad välja selgitada. Oluline on jälgida olemasolevate rohealade säilimist
ning puhkealade arendamist.
Linna üldiste ruumilise arengu suundade kaasajastamiseks on oluline üldplaneeringu igaaastane ülevaatus. Juhul kui arengusuunad on oluliselt muutunud, on vajalik algatada
üldplaneeringu muutmine.
Et hinnata linna elanike rahulolu elukeskkonnaga on soovitav teostada ka elukeskkonna
kvaliteedi seiret. Viia läbi küsitlusi ja uuringuid, et teada saada elanike arvamust ja
eelistusi linna arengu suhtes ning jälgida elanike juurde- või äravoolu linnast ja muutusi
kinnisvara hindades.
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4.2 Kokkuvõte
Koostamisel oleva Saue linna üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist
keskkonnamõju. Käesolevas aruandes väljatoodud mõjud on valdavalt lühiajalise ja
kaudse iseloomuga. Kumulatiivseks mõjuks võib pidada üldplaneeringu elluviimisega
kaasnevate mõjutegurite kompleksset toimimist – üldplaneeringu lahenduse elluviimine
aitab tervikuna kaasa Saue elukeskkonna kvaliteedi paranemisele.
Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju inimese tervisele. Välja on võimalik
tuua tegureid, mis avaldavad kaudset positiivset mõju. Üldplaneeringuga on
reserveeritud maa kaitse- ja puhverhaljastusele, maakasutuse määratlemisel on püütud
elamualade paigutamisel hoiduda nende reserveerimisest vahetult müra- ja
õhusaasterikaste objektidega külgnevalt. Üldplaneering arvestab linna ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni
arenguplaanidega,
luues
võimalused
ühisveevärgi
territooriumi
laiendamiseks, vähendades seeläbi keskkonnatervisega seotud riske.
Üldplaneeringu realiseerudes jäävad alles tänaseks linna territooriumil säilinud
looduslikud alad. Üldplaneeringuga rõhutatakse vajadust edaspidises arendustegevuses
hoiduda rohealade vähendamisest. Planeering reserveerib kergliiklusteed, soosides vabas
õhus puhkamist ja keskkonnasäästlikku liikumisviisi.
Üldplaneeringuga ei kaasne otsest mõju inimese varale. Saue linna näol on tegemist
võrdlemisi tihedalt hoonestatud keskkonnaga. Üldplaneering näeb ette perspektiivse
maakasutuse, muutmata käesoleval hetkel maa sihtotstarvet. Seetõttu ei kaasne
üldplaneeringuga mõju inimese varale, reaalne arendustegevus linna territooriumil,
millega on võimalik maa sihtotstarvet ja seega turuväärtust muuta, toimub läbi
detailplaneeringute.
Saue linna muinsusväärtused paiknevad mõisa läheduses. Üldplaneering ei näe ette
olulisel määral maakasutuse muudatusi mõisa ning mõisa allee läheduses.
Üldplaneeringuga on reserveeritud linna jäätmete liigiti kogumise platsi asukoht, mis
aitab kaasa jätkusuutliku jäätmemajanduse väljaarendamisele ning parandab seega
elukeskkonda.
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Lisa 2. KSH aruande avalikustamise dokumentatsioon

Harjumaa Keskkonnateenistus
Viljandi mnt 16
11216 TALLINN
14.11.2008 nr 822/08

Saue linna üldplaneeringu eskiisi
hindamise aruande avalikustamine

ja

keskkonnamõju

strateegilise

17.11.-08.12.2008.a toimub Saue linna üldplaneeringu eskiisi ja planeeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek.
Nimetatud üldplaneeringu koostamise algatajaks ja kehtestajaks on Saue linnavolikogu ja
korraldajaks Saue linnavalitsus. Üldplaneeringu koostajaks ja KSH läbiviijaks on OÜ
Hendrikson&Ko.
KSH aruande ja üldplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda tööajal Saue
linnavalitsuses (Tule tn 7, Saue) ning OÜ Hendrikson&Ko kontoris (Pärnu mnt 30,
Tallinn). Aruande ja planeeringu eskiisiga saab tutvuda ka Saue linnavalitsuse ja OÜ
Hendrikson&Ko
veebilehtedel
aadressil:
http://www.saue.ee
ja
http://www.hendrikson.ee alajaotus „Avalikud dokumendid – Harjumaa”.
Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub 16.12.2008.a kell 18 Saue Gümnaasiumi
aulas (Nurmesalu 9) Saue linna üldplaneeringu eskiisi ja KSH aruande avalik
arutelu.
Üldplaneeringu eskiisi kohta saab ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid esitada kuni
08.12.2008 kirjalikult Saue linnavalitsusele (Tule tn 7, Saue või e-mail
kalle.koppel@saue.ee, tel 679 0191) või OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, Tartu, email pille@hendrikson.ee). KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
saab esitada kuni 05.12.2008 kirjalikult OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, Tartu, email triin.vall@hendrikson.ee) või telefoni teel 740 9802.
Lisad: Üldplaneeringu eskiislahenduse seletuskiri
Üldplaneeringu KSH aruanne
Üldplaneeringu kaardid
Lugupidamisega,
Triin Vall
OÜ Hendrikson&Ko
7 409 802
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Harju Maavalitsus
Muinsuskaitseamet
Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond
Eesti Keskkonnaühenduste Koda
Riiklik Looduskaitsekeskus Harju-Rapla regioon
Maanteeamet Planeeringute osakond
14.11.2008 nr 824/08

Saue linna üldplaneeringu eskiisi
hindamise aruande avalikustamine

ja

keskkonnamõju

strateegilise

17.11.-08.12.2008.a toimub Saue linna üldplaneeringu eskiisi ja planeeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek.
Nimetatud üldplaneeringu koostamise algatajaks ja kehtestajaks on Saue linnavolikogu ja
korraldajaks Saue linnavalitsus. Üldplaneeringu koostajaks ja KSH läbiviijaks on OÜ
Hendrikson&Ko.
KSH aruande ja üldplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda tööajal Saue
linnavalitsuses (Tule tn 7, Saue) ning OÜ Hendrikson&Ko kontoris (Pärnu mnt 30,
Tallinn). Aruande ja planeeringu eskiisiga saab tutvuda ka Saue linnavalitsuse ja OÜ
Hendrikson&Ko
veebilehtedel
aadressil:
http://www.saue.ee
ja
http://www.hendrikson.ee alajaotus „Avalikud dokumendid – Harjumaa”.
Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub 16.12.2008.a kell 18 Saue Gümnaasiumi
aulas (Nurmesalu 9) Saue linna üldplaneeringu eskiisi ja KSH aruande avalik
arutelu.
Üldplaneeringu eskiisi kohta saab ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid esitada kuni
08.12.2008 kirjalikult Saue linnavalitsusele (Tule tn 7, Saue või e-mail
kalle.koppel@saue.ee, tel 679 0191) või OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, Tartu, email pille@hendrikson.ee). KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
saab esitada kuni 05.12.2008 kirjalikult OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, Tartu, email triin.vall@hendrikson.ee) või telefoni teel 740 9802.

Lugupidamisega,
Triin Vall
OÜ Hendrikson&Ko
7 409 802
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Kasutajatugi

14.11.2008

Keskkonnamõju hindamise teated

Prindi

Saue linna üldplaneeringu eskiisi ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
avalikustamine.
17.11.-08.12.2008. a toimub Saue linna üldplaneeringu eskiisi ja planeeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek.
Nimetatud üldplaneeringu koostamise algatajaks ja kehtestajaks on Saue linnavolikogu ja
korraldajaks Saue linnavalitsus. Üldplaneeringu koostajaks ja KSH läbiviijaks on OÜ Hendrikson&Ko.
KSH aruande ja üldplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda tööajal Saue linnavalitsuses (Tule
tn 7, Saue) ning OÜ Hendrikson&Ko kontoris (Pärnu mnt 30, Tallinn). Aruande ja planeeringu
eskiisiga saab tutvuda ka Saue linnavalitsuse ja OÜ Hendrikson&Ko veebilehtedel aadressil:
http://www.saue.ee ja http://www.hendrikson.ee alajaotus „Avalikud dokumendid – Harjumaa”.
Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub 16.12.2008. a kell 18 Saue Gümnaasiumi aulas
(Nurmesalu 9) Saue linna üldplaneeringu eskiisi ja KSH aruande avalik arutelu.
Üldplaneeringu eskiisi kohta saab ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid esitada kuni 08.12.2008
kirjalikult Saue linnavalitsusele (Tule tn 7, Saue või e-mail kalle.koppel@saue.ee, tel 679 0191) või
OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, Tartu, e-mail: pille@hendrikson.ee). KSH aruande kohta
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni 05.12.2008 kirjalikult OÜ-le
Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, Tartu, e-mail: triin.vall@hendrikson.ee) või telefoni teel 740 9802.

„Saue Sõna” 7.november 2008
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Maanteeamet
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10916 Tallinn
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Teie 18.12.2008 nr 3.1-2/08-01390/048
Meie 13.02.2009 nr 935/09

Vastus ettepanekutele Saue linna üldplaneeringu eskiisi ja KSH aruande
avalikustamisel
Täname Teid märkuste esitamise eest koostamisel oleva Saue linna üldplaneeringu
eskiisile ning planeeringu avalikustatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
aruandele oma 8. detsembri 2008 kirjaga nr 3.1-2/08-01390/048. Järgnevalt esitame
kommentaarid Teie märkustele.
Märkused üldplaneeringu eskiisile:
1. Arvestada T11 Tallinna ringtee eelprojekti lahendusega (Tule tänava riste,
Tõkke tänava kergliiklustunnel), T11 ja raudtee ristumise piirkonnas näidata
kavandatav Valingu liiklussõlm
Saue Linnavalitsusele ei ole esitatud T11 Tallinna ringtee lõplikku lahendust, kaardile on
kantud viimane linnale esitatud lahendus üldplaneeringu täpsusastmes. Meie hinnangul
on üldplaneeringu täpsusastet arvestades T11 praegune kajastamine kaardil piisav.
2. Planeeringu kaardil näidata Saue linna kavandatav ühendustee T4 TallinnPärnu maanteele Kirsi liiklussõlmest
Nimetatud ühendustee jääb väljapoole Saue linna territooriumi, seega ka
üldplaneeringuga hõlmatavat ala. Seetõttu ei ole võimalik kavandatavat teed planeeringu
kaardile kanda. Liiklussõlm on kaardil näidatud skemaatiliselt.
3. Näidata kaardil ühendustee üle raudtee Vanamõisa külaga
Mootorsõidukiühendus Vanamõisa küla ja Saue linna vahel säilib praeguses asukohas
Suurevälja teel, mis on üldplaneeringu kaardil näidatud olemasoleva põhiteena.
Kavandatud on täiendav kergliikluse ühendus, mis on näidatud planeeringukaardil kui
perspektiivne ühendus kergliiklusele.
Märkused KSH aruandele:
1. KSH aruande leheküljel 25 on esitatud müra leevendamismeetmete loetelu,
kuid selgusetuks jääb, kes on meetmete rakendajad ja rakendamise tähtajad
Üldpõhimõtteks on, et müra leevendamise meetmed rakendab müra tekitaja, täiendava
müra tekitajal tuleb tagada olemasolevatele elanikele normatiivne müratase. Uute
arenduste puhul mürarikkasse piirkonda tagab mürabarjääride rajamise arendaja.
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2. Hinnata planeeringu lahenduste mõju liiklusohutusele. Oleme seisukohal, et
KSH üheks ülesandeks on käsitleda planeeringu lahenduste (sh erinevate
alternatiivide) mõju liiklusohutusele, kuna tegemist on ühe olulise kohalike
elanike sotsiaalset keskkonda ja tervist mõjutava teguriga. Käsitleda tuleks
erinevaid aspekte nagu liiklejate hulk ja nende perspektiivne kasv planeeringu
lahenduste realiseerumisel, jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalused,
võimalik teekonna pikenemine tulenevalt uutest planeeringulahendustest,
külgnähtavus ning võimalikud häirivad objektid tee ääres.
3. Teha ettepanekud tulenevalt planeeringu lahendusest nii olemasoleva kui
planeeritava liikluskeskkonna parandamiseks.
Üldplaneeringuga ei ole kavandatud maakasutuse muudatusi, mis võiksid oluliselt muuta
liiklejate hulka, samuti on perspektiivset elamumaad üldplaneeringuga määratud väga
vähesel määral. KSH aruandes on tulenevalt planeeringu üldistusastmest kaasneda
võivad mõjud erinevate valdkondade lõikes kajastatud (kergliiklusteede võrgustik),
samuti on planeeringu alternatiivsete lahenduste hindamisel üheks valdkonnaks olnud
liikluskorraldus (näiteks liikluskorraldus kooli läheduses). Aruannet täiendatakse
koondiga mõjudest, mis võivad planeeringu ellu viimisel kaasneda liiklusruumile.
Arvestades eelnevat ei kooskõlasta Maanteeameti planeeringute osakond Saue
linna üldplaneeringu eskiisi.
Käesoleval hetkel ei ole üldplaneeringut kooskõlastamiseks esitatud. Üldplaneeringu
eskiis ja KSH aruanne esitati tutvumiseks ja ettepanekute saamiseks. Avaliku
väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute alusel täiendatakse planeeringu lahendust
ning KSH aruannet. Seejärel esitatakse KSH aruanne heakskiitmiseks Harjumaa
Keskkonnateenistusele ning üldplaneering suunatakse kooskõlastusringile.
Täname Teid märkuste esitamise eest. KSH aruannet täiendatakse, lisades koondi
liikluskeskkonnale avalduvatest mõjudest.

Lugupidamisega,
Pille Metspalu
Üld- ja regionaalplaneerimise osakonna juhataja
KSH ekspert
740 9800
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Urmas Maiveli e-kiri
From: urmas@okbyroo.ee [mailto:urmas@okbyroo.ee]
Sent: Sunday, December 07, 2008 11:23 AM
To: Kalle.koppel@saue.ee; pille@hendrikson.ee
Subject: Saue KSH

Tere Saue linna arengukava KSH kohta on mõned küsimused:
1. Raudtee äärne mürapaneel (punktis 3.53), mja mida käsitleti ka elmises nn Saue põhjaala
planeringus(mida väidetavalt ei muudeta) kas see haarab ka Kuuseheki ridaelamute esise ala
ning kes selle valmis ehitab ?
2. Kuidas ja millal saab lahendatud kahe tasandiline Saue väljasõit, sellest oli juttu juba 5 a.
tagasi ?
3. Punktis 3.5 planeeritakse "tuumala" joonisel tähis T-10 ????
4. Täiendavate virgestusalde ehitus- märgitakse, et säilivad KÕIK olemasolevad- kuid kuhu
on kadunud Kuuseheki Kelgumägi (Saue kõrgeim geograafiline punkt) ja jalgratta rada, selle
asemel on kaardil TK keskkonda mttehäiriv tööstusettevõte - mis asi see on. Kirjelduse järgi
vaevalt et jäätmejaam, kuigi ka sellele viidatakse kohati. Kuidas on kaitstud kelgutavd lapsed
Saue sissesõidutee, Kuuseheki tn äärsel kelgumäel ?
5. Kui suurt ohtu tekitavad raskmetallidega saastunud vanad biotiigid (asuvad ju need
põhjavett vähekaitsval alal vahetult paepeal) ?

Ette tänades
Urmas Maivel
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Ilmar Norak`i e-kiri
From: Ilmar Norak [mailto:ilmarnorak@hot.ee]
Sent: Wednesday, December 03, 2008 7:35 PM
To: pille@hendrikson.ee
Subject: Saue linna üldplaneering ja teed Vanamõisa külas
Tere!
Kevadel juhtisin Teie tähelepanu sellele, et Saue linna üldplaneeringu koostamisel ei ole arvestatud
linnaga külgnevas Vanamõisa külas asuvate, juba kehtestatud planeeringute- ja hoonetega.
Väitsite, et kooskõlastusringile saadetaval planeeringul ei näidata teid ega kavandatavaid elamualasid
Saue vallas.
Paraku üldplaneeringu avalikul väljapanekul selgus, et Vanamõisa külla kavandatavad teed
ja elamualad on endiselt planeeringu eskiisil.
Palun kõneall olevad teed planeeringust kustutada(isegi kui omavad planeeringu eskiisil illustreerivat
tähendust)
Kohalike maaomanike soov on säilitada piirkonnas hajaasustus, kinnistul asub aiand/istandus ning
planeeritud teed ületavad kaardil ka juba valmisolevaid hooneid.
Lisana väljavõtte üldplaneeringu kaardilt, kõneall oleva piirkonna kohta ning allpool meeldetuletuseks
meievaheline kirjavahetus.
Tagasisidet ootama jäädes,
Ilmar Norak
Õismäe III
Vanamõisa küla
Saue vald
5133064
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Lisa 4. KSH aruande avaliku arutelu protokoll

Saue linna üldplaneeringu eskiisi
hindamise aruande avalik arutelu

ja

keskkonnamõju

strateegilise

Saue Gümnaasiumis 16. detsembril 2008 kell 18.00
PROTOKOLL
Osalejate nimekiri eraldi lehel
Päevakord
- Avasõnad. Kalle Koppel, Saue linnaarhitekt
- Ülevaade keskkonnamõju strateegilise hindamisest. Triin Vall, OÜ Hendrikson&Ko
keskkonnaspetsialist
- Üldplaneeringu eskiisile laekunud ettepanekute tutvustus ja arutelu. Kalle Koppel,
Saue linnaarhitekt
Laekunud ettepanekute ja küsimuste arutelu toimus paralleelselt ettekannetega.
1. Kalle Koppel Avasõnad
2. Triin Vall (TV) Ülevaade KSH protsessist vastavalt seadusele ning seni toimunud
protsessist. Mõjude hindamise vajalikkusest. KSH aruande tutvustus peamiste teemade
lõikes.
Küsimus 1 Kui müra norme ei ületata, siis mis põhjusel ei tohi elamumaad tootmismaade
kõrvale panna?
TV Kuigi müranorme ei ületata, häirib müra ikka. Soovitav on tootmismaaga külgnevatel
aladel võimaluste ja vajaduste korral paigutada büroohoonete maa, mis on müra suhtes
vähem tundlik ning rajada kaitsehaljastus.
Mati Uuesoo (MU) Soosime linnas sellise tootmise arendamist, millest ei johtuks olulist
müra.
Küsimus 2 Küsimus seoses Steri steriliseerimiskeskusega ning õhukvaliteedi ja kiirguse
levikuga Saue linnas. Kas on hinnatud mõju Saue linnale?
TV Steriliseerimiskeskusest tulenev mõju on hinnatud lähtudes keskusele teostatud
keskkonnamõju hindamisest. Sellest tulenevalt ei ulatu mõju Saue linnani ka seadme
maksimaalsete koormuste korral. Kuna KMH aruanne on heaks kiidetud, ei ole alust
kahelda selle pädevuses.
Küsimus 3 Küsimus biotiikide ala kohta linna kirdeserva. Aruanne ütleb, et ala peab
puhastama piirkonna kasutusele võtmisel elamumaana või puhke-virgestusmaana. Kas
praegu ei tulene alast mingit ohtu? Ning kui ala võtta kasutusele tootmismaana, nagu
näeb ette üldplaneering, kas sellisel juhul ei ole puhastamine vajalik? Kui kavandatud on
sadevee kogumisala, kas sellest ei tulene ohtu põhjaveele?
MU Kavandatud ei ole sadevete säilitamise ja immutamise koht, vaid perspektiivsed
sadevee puhastusseadmed koos hüdroisoleeritud põhjaga sadevett koguvate tiikidega.
Sellel alal koostatud uuringu kohaselt praegusel kujul ohtu tiikidest ei tulene, ala tuleb
puhastada juhul, kui maakasutuse funktsiooni muudetakse, nagu ütleb ka KSH aruanne.
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Küsimus 4 Kas müra hindamisel arvestati Tallinna ringtee mõjudega? Kuhu on
kavandatud mürabarjäärid?
TV Üldplaneering arvestab Tallinna ringtee projektiga, mõjude hindamisel olid aluseks
Tallinna ringtee rekonstrueerimisprojekti käigus koostatud müra mõõtmised ja
prognoosid. Tõenäoliselt pannakse kavandatud müratõkked ka üldplaneeringu kaardile.
MU Tallinna ringtee projekti lõplik lahendus ei ole linnani jõudnud. Ilmselt lähiaastatel tee
rekonstrueerimist Saue läheduses ei toimu, kuna majanduslikke vahendeid on vähe ja
Saue linna kohal ei ole ringtee kõige ohtlikum lõik. Koostamisel on väiksemad projektid,
mis parandavad liiklusohutust Saue linna juures.
Müratõkke on ette nähtud juba ka detailplaneeringutega (näiteks raudtee ääres Räni
detailplaneeringus). Üldiselt lähtutakse linnas põhimõttest, et muutuse kavandaja
vastutab ka tagajärgede eest – uue tee tegemisel tee rajaja, uute elamute kavandamisel
tagab alal nõutud mürataseme elamute rajaja.
TV Rääkida tuleks ka jäätmete liigiti kogumise punkti teemal. Üldplaneeringu ja KSH
protsessi käigus kavandati kogumispunkti algselt Tõkke tänava äärde, mis aga langes
mitmel põhjusel võimalusena ära. Jäätmete kogumise punkt on nüüd kavandatud
Kuuseheki tänava äärde. Praegune kelgumägi tuleb selleks osaliselt edasi nihutada,
samuti tuleb mägi kelgutamiseks turvalisemaks kujundada – kelgutamise suund
paralleelselt tänava ja raudteega, piirded või hekid jne.
MU Tõepoolest, muud kohta linnas jäätmete kogumise punktile ei ole, mis paikneks
kõigile kättesaadavas kohas. Samas ei ole uut kohta ka kelgumäele, ning mägi
summutab ka väga hästi madalasageduslikku raudteemüra.
TV Alternatiividena hinnati KSH käigus täpsemalt kaht piirkonda: Ärma kinnistu ala ning
Saue Gümnaasiumi lähiala.
Küsimus 5 Miks on üldplaneeringus näidatud tee läbi Ärma kinnistu?
MU, Villu Liiv Üldplaneeringus on tee näidatud, kuna kogu linna tasandil on oluline, et
sellise suunaga tee ligikaudu antud asukohas paikneks. Tegemist on linnatänavaga,
eelkõige juurdepääsutee Ärma kinnistul kavandatavale. Tegemist ei ole olulise
magistraaliga linnast välja, linnast väljuv peamine liikluskoridor jääb lõunapoole.
Küsimus 6 Paljud hooned, mis praeguseks on välja ehitatud, on kaardil puudu.
TV Puuduolevate hoonetega on asi selles, et aluskaarti, millele üldplaneering
koostatakse, ei uuendata kogu aeg. Samuti ei ole vajalik kõigi planeeringu mõttes väheoluliste hoonete ja rajatiste plaanil kajastamine.
MU Just, kuna üldplaneeringut on koostatud kokku juba vähemalt kolm aastat, on selle
ajaga juba kerkinud mitmed uued hooned. Juhul, kui on vaja, pannakse lõpuks uus kaart
alla.
Küsimus 7 Rohevõrgustiku piir jookseb kaardil üle elamumaa.
TV Vaatasime ka ise, et kõigis kohtades ei ole vist rohevõrgustiku piiri täpsustatud –
järelikult tuleb see nendes asukohtades maakonnaplaneeringu teemaplaneeringust, mis
on aga koostatud väga suures mõõtkavas. Sellest tulenevalt on ka rohevõrgustiku piir
mõnes kohas ebatäpne. Täpsustame rohevõrgustiku piire.
3. Kalle Koppel (KK) Ülevaade kommenteeritud tagasisidest üldplaneeringu eskiisile.
Tähtsamaid küsimusi käsitles juba eelkõneleja
Kõigepealt arutati läbi ning vastati kirjalikele küsimustele ja ettepanekutele.
Punkt 1 - Maanteeamet Tõnis Tagger – -Maanteeameti kirjas on tehtud ettepanek
arvestada Tallinna Ringtee T11 eelprojektiga. Näidata Tule tn riste, Tõkke tn tunnel,
ühendustee Kirsi liiklussõlmest.
Traditsiooniline Tule tn sissesõit likvideeritakse ja väljasõit Olerexi juures kaotab
oma tähtsuse andes võimaluse vaid Saku poole sõita. Tähtsamateks välja- ja
sissesõitudeks saavad Kirsi liiklussõlm Pärnu maanteel ja Keila maantee raudteeviadukti
eelne liiklussõlm. Tee alune kergliikluse tunnel mõeldi Tõkke tänava otsa. Püüame neil
suundadel tee ehituse võimalusi luua. Kuidas T 11 projekt lõplikult välja hakkab nägema
on veel vara öelda.
MU – Ühendus Vanamõisa külaga – Praegu kasutatakse Suurevälja teed, mis pole eriti
mugav autoga sõita.
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KK - Üldplaneeringu plaanil on linna piiresse jäävad liiklussõlmed ära näidatud ringiga,
sest ei ole põhjendatud ebamäärase eelprojekti kasutamine. Kirsi liiklussõlm asub mitme
kilomeetri kaugusel valla territooriumil ning linn ei saa ühendusteed oma üldplaneeringu
plaanil kuidagi kajastada.
Liikluskeskkonna parandamisest rääkis juba eelkõneleja.
Punkt 2 - Elgi Kriisa kiri sooviga mõisa territooriumil õueala määramise kohta.
KK - Linn valmistab ette Pärnasalu tn 38 kinnistu detailplaneeringut, on koostatud
detailplaneeringu lähteülesande kavand. Kogu mõisaala detailplaneeringuga on võimalik
määrata ka õueala (elamumaa). Üle tuleb vaadata muinsuskaitseobjektide numbrid ja
asukohad.
Punkt 3 – Tõnu Kriisa Ei viidata Ärma kinnistule kui perspektiivsele väikeelamu maale.
Eskiisis perspektiivne jaotustee läbib Ärma kinnistut.
Selle vastas Villu Liiv.
Punkt 4 – Urmas Maivel Kas mürabarjäär haarab ka Kuuseheki tänava ridaelamute esist
ala – selleks ehitati kunagi garaažibokside read raudtee ja garaažibokside vahele.
Nüüd on vaja seda müratõket vaid tihendada.
Tuumala tähistus – Järgnevas projekteerimise käigus vaadatakse üle kõik tingmärgid
Punkt 5 – Ilmar Norak - Vanamõisa külas paiknevad elamualad võetakse kaardilt maha,
kuna on eksitavad – algselt oli üldplaneeringu koostamine kavandatud ka lähialadele.
Vajalik oleks äkki plaani mõõtkava suurendada 1:5000-le, see vähendaks oluliselt
ümbritseva valla maa-ala.
Punkt 6 – hr Vesteri kiri - Tammetõru 39 detailplaneeringu probleemid. Rohevõrgustiku
piirist räägiti juba eelnevalt KSH aruande tutvustamisel. Planeering kantakse
üldplaneeringu plaanile nii, nagu ta kehtestatud on. Edasine menetlemine toimub peale
üldplaneeringu kehtestamist.
Punkt 7 - Ettepanek mobiilimasti rajamiseks EMT poolt - Mõni aeg tagasi jäeti
detailplaneering algatamata, kuna inimesed olid vastu antud asukohas mobiilimasti
püstitamisele. Ilmselt ei ole otstarbekas masti paigutamine samasse kohta ning
ettepaneku tegija peaks pakkuma välja uue asukoha.
Punkt 8 - Tallinna Tervisekaitsetalituse kirjas toodud ettepanekud on kõik profülaktilist
laadi ning on üldplaneeringus juba käsitletud.

Protokollis
Tiit Oidjärv
OÜ Hendrikson&Ko
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