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Sissejuhatus
Käesolev töö on teostatud eesmärgiga aidata kaasa maagaasi Dkategooria1 torustiku Saue vallas, Keila vallas ja Keila linnas paiknemise
teemaplaneeringute parima võimaliku lahenduse väljatöötamisele ja
seeläbi
kõigi
osapoolte
huvide
maksimaalselt
tasakaalustatult
arvestamisele.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi lühendina ka KSH)
eesmärgiks
on
vastavalt
Keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatule:
a) arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide
koostamisel ja kehtestamisel,
b) tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ning
c) edendada säästvat arengut.
Keskkonnamõju on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu
või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale,
kultuuripärandile või varale. Keskkonnamõju peetakse oluliseks, kui see
võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada
keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja
heaolu, kultuuripärandi või vara.
Maagaasi D-kategooria torustiku paiknemise teemaplaneeringud algatati:
• Saue vallas Saue Vallavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 061,
• Keila vallas
Keila Vallavolikogu 21. juuni 2006 otsusega nr
85/0606,
• Keila linnas Keila Linnavolikogu 29. augusti 2006 otsusega nr 64.
Keskkonnamõju strateegilised hindamised algatati vastavalt:
• Saue Vallavolikogu 23. novembri 2006 otsusega nr 101,
• Keila Vallavolikogu 30. novembri 2006 otsusega nr 116/1106,
• Keila Linnavolikogu 17. oktoobri 2006 otsusega nr 82.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on koostatud vastavalt
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §40
nõuetele, heakskiidetud KSH programmile (Keskkonnaameti 19.05.2011
kirjaga nr HJR 6-8/11/7329-7) ja keskkonnamõju hindamise heale tavale.
Samuti tuginetakse Hendrikson&Ko seniste analoogsete tööde positiivsele
praktikale.
Teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on
teemaplaneeringute
elluviimisega
kaasneva
keskkonnamõju
prognoosimine, negatiivsete mõjude leevendamiseks ning võimalusel
positiivsete mõjude suurendamiseks vajalike meetmete välja töötamine,
1

Vastavalt Küttegaasi ohutuse seadusele jaotuvad gaasipaigaldised töörõhust
lähtuvalt A, B, C ja D-kategooriasse
kategooriatesse. D-kategooria
gaasipaigaldised on kõrgeima töörõhuga, üle 16 baari.
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vajadusel keskkonna kvaliteedi seireks ettepanekute tegemine ning
keskkonnakaalutluste esitamine planeeringu koostamisel.
Kuna gaasitrassi näol on tegemist mitmeid omavalitsusi läbiva
joonobjektiga,
mille
võimalik
mõju
ei
ole
üldjuhul
seotud
haldusterritoriaalsete piiridega, siis on käesolev KSH aruanne koostatud
ühisena kõigi kolme omavalitsuse jaoks. Selline esitlusviis tagab
keskkonnamõju hindamise parima esitluse ja väldib asjatud samasisulise
informatsiooni dubleerimist. Seega on formaalselt tegemist kolme KSH
aruandega.
Tulenevalt menetlusprotsesside erinevast kiirusest on käesolev aruanne
heakskiitmisele esitamiseks koostatud vaid Saue valla ja Keila linna osas,
kus on toimunud aruande avalikud arutelud.
Keila valla osas on menetlusprotsess vähemalt 1 kuu võrra hilisem ja
kuna Saue vald ning Keila linn soovivad teemaplaneeringutega võimalikult
kiiresti edasi liikuda (võimalik kehtestamine detsembris 2012), siis
esitataksegi KSH aruanne heakskiitmisele eraldi kahes variandis (esmalt
käesolev Saue valla ja Keila linna KSH aruanne ning edaspidi Keila valla
KSH aruanne). Aruande sisus ja struktuuris on aga mõlemal juhul esitatud
materjal kõigi kolme omavalitsuse osas, st formaalsetest põhustest
tulenevalt ei ole hakatud KSH aruannet „tükeldama“.
KSH teostamisel on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu
elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi võimalikke
alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades planeeringu
eesmärke ja käsitletavat territooriumi.
KSH
aruande
koostamisel
on
arvesse
võetud
strateegilise
planeerimisdokumendi sisu ja kehtestamise tasandit. Töö teostamisel
kasutati arendaja poolt esitatud tehnilisi andmeid, koostatavate
teemaplaneeringute
eskiise,
avalikult
kasutatavaid
materjale,
Hendrikson&Ko
valduses
olevat
infot
ning
tutvuti
olukorraga
planeeringualal kohapeal.
KSH toimus paralleelselt teemaplaneeringute koostamisega. Planeeringute
koostaja, koostamise korraldajate ja keskkonnamõju hindaja vahel toimus
pidev infovahetus ja planeeringute osaline korrigeerimine vastavalt KSH
soovitustele.
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1. Ülevaade teemaplaneeringutest, kavandatavast
tegevusest
ja
keskkonnamõju
strateegilisest
hindamisest
1.1 Teemaplaneeringute ja kavandatava tegevuse sisu ning
peamised eesmärgid
Kavandatavaks tegevuseks on gaasitrassi rajamine, mille realiseerimiseks
on vajalik sellekohaste teemaplaneeringute koostamine Saue vallas, Keila
vallas ja Keila linnas. Laiemas plaanis on tegemist Eesti-Soome
maagaasisüsteemide
ühendamiseks
kavandatava gaasitorustikuga
(Balticconnector), mille torustiku ühenduskoht Eesti maagaasivõrguga on
Tallinn-Vireži torustikust Kiili vallas kuni Paldiski poolsaare kaldale
planeeritava kompressorjaamani. Edasi kulgeb torustik Soome lahes
Inkooni ja sealt edasi ühenduseni Soome gaasivõrguga. KSH objektiks
olevate teemaplaneeringute koostamise eesmärgiks on planeeritava
Balticconnectori Saue valda, Keila valda ja Keila linna läbivas lõigus
maagaasitorustiku asukoha määramine. Maagaasitorustikust on vastavate
seadmete (gaasijaotusjaamad) lisamisel võimalik gaasi suunatata ka
piirkondlikkusse jaotusvõrku.
Kavandatav terviklik gaasitrass (kogupikkusega 48 km) läbib Kiili, Saku,
Saue valla, Keila valla ja linna ning Paldiski linna territooriumi.
Teemaplaneeringud ja KSH käesoleva protsessi raames koostatakse Saue
valla (pikkuses ca 9 km), Keila valla (ca 18 km) ja Keila linna (ca 2 km)
haldusterritooriumi kohta trassi kogupikkusega 29 kilomeetrit.
Kiili–Paldiski D-kategooria maagaasitorustiku teemaplaneering ja selle
keskkonnamõju strateegiline hindamine viidi läbi ka Paldiski linnas, kus
KSH aruanne kiideti heaks 04.09.2007. Kiili ja Saku valla üldplaneeringute
koostamisel ja nende keskkonnamõju strateegilisel hindamisel on
arvestatud muuhulgas ka Kiili–Paldiski D-kategooria maagaasitorustiku
rajamise kavaga nimetatud valdade haldusterritooriumil lähtudes
vallavalitsuste ja arendaja koostöös kavandatud trassivariandist.
3 teemaplaneeringut. Tulenevalt sellekohasest seadusandlusest (eeskätt
planeerimisseadus) on algatatud ja menetletakse 3 erinevat planeeringut
– see tähendab, et igas omavalitsuses toimub formaalses mõttes
eraldiseisev
üldplaneeringu
maagaasi
torustiku
paiknemise
teemaplaneeringu koostamine ja nende keskkonnamõju strateegiline
hindamine.
Teemaplaneeringu
elluviimisega
kaasneda
võiva
keskkonnamõju strateegiline hindamine on Saue vallas algatatud Saue
Vallavolikogu 23. novembri 2006 otsusega nr. 101, Keila vallas Keila
Vallavolikogu 30. novembri 2006 otsusega nr. 116/1106 ja Keila linnas
Keila Linnavolikogu 17. oktoobri 2006 otsusega nr. 82. Kuna
teemaplaneeringute KSH programmid ja aruanded oleksid enamusjaolt
üksteisega identsed kõigi kolme omavalitsuse lõikes, on koostatud neile
ühine keskkonnamõju hindamise programm ja aruanne. Selline esitlusviis
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tagab keskkonnamõju hindamise parima esitluse ja väldib asjatud
samasisulise informatsiooni dubleerimist.

Detailsem tehniline ülevaade kavandatavast gaasitorustikust
Vastavalt Küttegaasi ohutuse seadusele on küttegaas kütus, mis
temperatuuril 15°C ja rõhul 1 baar on gaasilises olekus. Küttegaasitorustik
ehk gaasitorustik on torude ja nendega seotud ohutus-, juhtimis-, mõõtevõi reguleerseadmete süsteem, mis on ette nähtud küttegaasi
edastamiseks. Gaasipaigaldised jaotuvad töörõhust lähtuvalt A, B, C ja Dkategooriasse kategooriatesse. D-kategooria gaasipaigaldised on kõrgeima
töörõhuga, üle 16 baari.
Torustik on planeeritud läbimõõduga DN 700 mm ja rõhuga MOP 55 bar.
Torustik projekteeritakse maa-alusena vähemalt 1 m sügavusele (sügavus
maapinnast toru peale).
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 02.07.2002 määrusele nr 212 Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise hooldusriba ulatus on Dkategooria D-kategooria gaasipaigaldiste üle 500 mm läbimõõduga
torustiku korral maapealsete ja maa-aluste torustike kaitsevöönd 10
meetrit. Vee alla paigaldamisel on kaitsevööndi ulatus kaks korda laiem.
Gaasitorustike
juurde
kuuluvate
gaasipaigaldiste
(gaasijaotus-,
gaasimõõte- ja gaasireguleerjaam) kaitsevööndi ulatus on D-kategooria
gaasipaigaldiste korral 10 meetrit. D-kategooria gaasipaigaldiste
hooldusriba laius on 6 meetrit.
Arendaja poolse informatsiooni kohaselt valmistatakse torustik firma
FUCHS
ROHR
terastorudest,
millised
on
kaetud
ülitugeva
polüetüleenkattega.
Torustikule on planeeritud kaks hargnemist gaasijaotusjaamadega (GJJ)
p1/p2= 55/6 bar ja tootlikkusega Q = 10000 nm3/h:
• Keila linna maagaasiga varustamiseks;
• Paldiski linna maagaasiga varustamiseks (asukohaga nimetatud
kompressorjaama territooriumil enne jaama).
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Joonis 1.1. Kavandatava gaasitorustiku põhimõtteline lõige

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 05.10.2009 määrusega nr 99
Nõuded gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise
ehitamisele on sätestatud vastavasisulised nõuded, mille üksikasjalik
kordamine ei ole siinkohal otstarbekas. Loomulikult tuleb edasisel
projekteerimisel, ehitamisel ja ekspluateerimisel rakendada asjakohastes
dokumentides fikseeritud nõudeid.
Olulisteks märksõnadeks nimetatud määruses Nõuded gaasipaigaldisele,
gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele on ohutus (sh
elektrist
tulenev,
tuleoht,
tugevusvaru
jms),
dokumenteeritus,
ligipääsetavus, sobiv materjalikasutus, kasutamis- ja hooldusjuhendid (sh
häireolukordades ja õnnetusjuhtumite korral), müra ja erosiooni vältimine,
torustiku pingete ja vibratsiooni vältimine, tähistamine, keevisliidete
kasutamine jms.
Kaevekoht peab olema piiratud (2m kauguselt kaeviku servast) selleks
ettenähtud spetsiaalsete piirete, puna-valge triibulise või gaasitorustiku
paigaldustööde kollase lindiga. Kaeviku nõlvus ja toestamisvajadus
määratakse vastavalt tarvidusele ja tööohutusnõudeid silmas pidades.
Toestamisvajadust määrates peab arvestama ehituspaiga pinnasekihtide
kandevõimet,
pinnasevee
taset,
kaevesügavust,
aastaaega,
paigaldamistööde kestvust, liiklust torustiku läheduses ning valli tõstetud
väljakaevatud pinnase ja mehhanismide mõju.
Kraavi kaevamiseks kasutatakse vastavalt vajadusele ekskavaatoreid või
tundlikes kohtades teostatakse kaevetöid vajadusel ka käsitsi.
Kraavi/süvendi kaevamine on tavapärane kaevetöö, mille käigus töö
Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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teostaja (näiteks ekskavaatorijuht, objekti tööde juht jt) pidevalt jälgib
olukorda ja vastavalt vajadusele reageerib sellele. Näiteks võib osutuda
vajalikuks mõnes kehvema nõlvapüsivusega (tulenevalt näiteks
liivasemast kohast, vihmajärgsest perioodist vms) kohas suure
ekskavaatoriga töötamise ajal rakendada väikest koppa või lausa käsitsi
labidaga töötamist. Mõningad sellised erilist tähelepanu nõudvad kohad
selgitatakse teemaplaneeringust täpsemalt välja enne kaevetööde
teostamist – näiteks ristumine kaablitega ja muude maa-aluste
olemasolevate
infrastruktuurielementidega
on
alati
kõrgendatud
tähelepanu vajavateks kohtadeks, kus vajadusel kasutatakse erilist
delikaatsust nõudvas tsoonis ka käsitööd.
Käesoleva KSH raames eeldatakse, et ehitustöid teostatakse
kaitsevööndi laiusel alal, ehk ca 20 meetri laiuses koridoris
(10+10 meetri laiune töömaa gasitrassist ehk tervikuna 20,7
meetrit). Nimetatud koridoris toimub süvendi kaevamine ja muu
ettevalmistus, logistika, torustiku ladustamine ja paigaldus süvendisse.
Seega, kogu tegevus toimub 20,7 meetri laiuse töömaa piires, sealhulgas
transport pikki gaasitorustikku.
Raudtee äärses tsoonis on kavas kasutada raudteetransporti materjalide
ja seadmete kohaletoomiseks, mis vähendab 20,7 meetrisel töömaal
toimuvat transporti.
Toru laskmisel süvendisse peab vältima painutamist ja väänamist või muid
tegevusi, mis võivad toru üle pingestada. Polüetüleeni suure
soojuspaisumise tõttu peab torustik olema paigaldatud küllaldase
lõtvusega, et võimaldada kokkutõmbumist. Kui toru on kuum, näiteks
päikese käes seistes, tuleb teda enne ühenduste tegemist jahutada.
Kõik ühenduskohad peavad olema teostatud vastavuses keevitusseadmete
valmistaja nõuetega.
Torustik toestatakse tugedega, mille vahekaugus peab välistama
torustikus ohtlike pingete ja vibratsiooni tekke. Maa-aluse gaasitorustiku
paigaldamisel kaevise põhja ja tagasitäitmisel välditakse toru ja torukatte
vigastamist teravate ja raskete pinnase osade läbi, kasutades vajadusel
toru ümber liivapatja või muid vahendeid. Piirkondades, kus maa-aluse
torustiku stabiilsust võib mõjutada pinnases oleva vee üleslüke,
paigaldatakse täiendavad raskused.
Enne
•
•
•
•
•
•

kraavi tagasitäitmist tuleb kontrollida, et:
ajutiselt lahti ühendatud torud on uuesti kokku ühendatud;
kõikide tehnovõrkude omanike nõuded on täidetud;
mittetöötavad lahtiühendatud torud on kinni korgitud;
kõik keevisliited on kontrollitud ja heaks kiidetud;
torustiku ülevaatus on lõpetatud;
gaasitoru
temperatuur
on
võimalikult
lähedal
pinnase
temperatuurile;
• kõik gaasitorustiku katsetused on lõpetatud;
• ajutiselt lahtiühendatud torud on selgelt markeeritud ja nende
asukoht on üles märgitud;
• tagasitäitmine ei põhjusta torudele/kaablitele ülemäära suuri
koormusi.
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Torustiku alla tehakse 100 mm paksune liivapadi, mis tihendatakse.
Torustik paigaldatakse kraavi ja kaetakse 100-200 mm paksuse
liivakihiga,
mis
tuleks
paigaldada
samal
päeval
torustiku
paigaldamisega.ja torustik. Tagasitäide ei tohi sisaldada suuremaid kive
kui 0.15 m, asfaldi tükke, sillutuskive, orgaanilist materjali, prügi või
külmunud pinnast ega jääd/lund. Mittesobilik materjal (kivid, sobimatu
turvas jms) tuleb asendada tagasitäitmiseks sobivaga. Liiva tihendamine
kuni 0.1 m üle toru pealispinna tuleb teostada käsitsi. Tihendamine ja
tagasitäitmine tuleb teostada kihtide viisi, et vältida ülemääraseid
vajumisi. Tagasitäitmiseks mittesobiv pinnas teisaldada ehitusjäätmete
ladestuskohta ja selle sobivuse korral taaskasutada. Olemasolevad
pinnasekatted taastada vähemalt esialgse kvaliteediga.
Detailsem tööde teostamine selgub edasise tehnilise projekteerimise,
ehitushanke ja konkreetsete ehitustööde korraldamise käigus.
Käesoleva KSH koostamisel ei nähta ette vajadust KMH teostamiseks
ehitusprojekti koostamisel, kuid see võib osutuda vajalikuks veekogude
läbimisel taodeldavate vee-erikasutuslubade koosseisus.
Soovitame keskkonnaspetsialisti kaasamist ehitusjärelvalve töörühma.

Alternatiividest
KSH
programmi
koostamise
ajaks
oli
aastaid
koostatud
planeeringulahendus (eeskätt trass) suures osas formuleerunud, kuid siiski
toimusid edasises planeeringu ja KSH protsessis (KSH aruande koostamine
jm) mõningad korrektuurid trassivalikus ja muudes planeeringuga
fikseeritavates asjaoludes.
KSH teostamisel, mis toimus sama-aegselt ja sisuliselt planeeringu
koostamisega integreeritud protsessina, hinnati kõiki planeeringu
koostamisel kujunevaid alternatiive (nt erinevad asukohad lõikudes ja
tehnilised variandid/kirjeldused) ning anti pidevalt keskkonnamõju hindaja
poolne sisend (informatsioon, teadmised, ettepanekud, arvamused,
seisukohad
jne)
planeeringu
alternatiivide/variantide/lahenduste
kujundamiseks.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine viidi läbi tihedas koostöös
planeeringulahenduse
väljatöötamisega,
miskaudu
toimus
pidev
planeeringulahenduse täiendav kujundamine/korrigeerimine/muutmine
(mis sisuliselt on erinevad alternatiivid/variandid) ja erinevaid
alternatiive/variante analüüsiti töö käigus arvukalt.
KSH
käigus
ei
käsitletud
hüpoteetilisi
planeerimisettepanekutes ei käsitletud.

alternatiive,

mida

Seega, põhimõtteliselt hinnati KSH teostamisel (mis toimus sama-aegse ja
sisuliselt planeeringu koostamise integreeritud protsessina) kõiki
planeeringu koostamisel kujunenud alternatiive (nt erinevad asukohad
lõikudes ja tehnilised variandid/kirjeldused) ning anti pidevalt
keskkonnamõju hindaja poolne sisend (informatsioon, teadmised,
Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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ettepanekud,
arvamused,
seisukohad
jne)
alternatiivide/variantide/lahenduste kujundamiseks.

planeeringu

1.2 Asjakohased strateegilised planeerimisdokumendid
Harju maakonnaplaneering
Harju maakonnaplaneeringu I etapp kehtestati 19.04.1999 Harju
maavanema korraldusega nr 1682. Harju maakonnaplaneering näeb ette
gaasitrassi rajamise Sakust Paldiskisse läbi Saue ja Keila valla ning Keila
linna. Keila linna ja valla territooriumil on gaasitrass planeeritud KeilaPaldiski raudtee äärde. Seega vastab teemaplaneeringutega käsitletav
trassivariant ja kontseptsioon põhimõtteliselt maakonnaplaneeringuga
kavandatule.
Teemaplaneeringu eskiisi ja KSH programmi avalikel aruteludel selgitati
Eesti Gaasi esindajate poolt mõnevõrra muutunud asjaolusid võrreldes
1999. aastal kehtestatud maakonnaplaneeringuga. Nimelt nähti tol ajal
gaasitrassi funktsioonina peamiselt Paldiski varustamist gaasiga, mitte
veel rahvusvahelise ühenduse rajamise perspektiivi – seetõttu on
praegune kavandatav gaasitrass suurema läbilaskevõimega (Dkategooria) ning sobivam on seda otseselt läbi Keila linna mitte viia.

Omavalitsuste üldplaneeringud
Alljärgnevas tabelis on toodud üldplaneeringute informatsioon nende
omavalitsuste osas, mida maagaasitorustiku trass läbib.
Tabel 1.1. Omavalitsuste üldplaneeringud
Kohaliku
Koostamine ja menetlemine
omavalitsuse üksus
Koostamine algatatud 2004.
Kiili vald
Vastu võetud Kiili Vallavolikogu
otsusega nr 37, 27.06.2006.
13.06.2006 algatati KSH, mille
aruande väljapanek oli 02.0123.01.2007.
Kehtestatud
Saku
Saku vald
Vallavolikogu otsusega nr 22,
9. aprillil 2009.

Saue vald

Keila linn

Märkused
Projektijuht E-Konsult.
Planeeringu materjalid:
http://www.ekonsult.ee

Projektijuht OÜ
Maaplaneeringud.
Materjalid saadaval:
http://www.sakuvald.ee/35
731
ÜP
kehtestatud
Saue Projektijuht OÜ
Vallavolikogu määrusega nr. Maaplaneeringud.
006, 25. august 2005.
ÜP
uuendamine
–
Saue Koostamist korraldab ja
Vallavolikogu algatas 22. aprilli koostab Saue Vallavalitsus
2010 otsusega nr 023 Saue (Kalle Pungas)
valla
üldplaneeringu
koostamise ning KSH.
Materjalid saadaval:
http://www.sauevald.ee
Kehtestatud
Keila Koostaja EKA
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Kohaliku
Koostamine ja menetlemine
Märkused
omavalitsuse üksus
Linnavolikogu
otsusega Linnaplaneerimise Labor
15.10.2002
Materjalid saadaval:
http://web.keila.ee/16431
Kehtestatud
Keila Koostaja OÜ
Keila vald
Vallavolikogu
otsusega
nr. Maaplaneeringud.
259/1005, 13.10 2005.
Materjalid saadaval:
http://www.keilavald.ee
Kehtestatud
Paldiski Koostaja Entec AS
Paldiski linn
Linnavolikogu 14. juuni 2005. Materjalid saadaval:
a määrusega nr 15
http://paldiski.ee

Saue valla üldplaneering on kehtestatud 25.08.2005 Saue Vallavolikogu
otsusega. Käesoleval ajal uuendatakse üldplaneeringut (ÜP ja KSH
algatatud
22.04.2010).
Üldplaneeringuga
on
vastavalt
maakonnaplaneeringule reserveeritud trass kõrgsurve gaasitorule SakuKeila-Paldiski Tallinna ringtee ääres. Saue valla territooriumil
korrigeeritakse teemaplaneeringuga osaliselt kehtiva üldplaneeringu
järgset gaasitorustiku asukohta. Vastavalt Planeerimisseaduse §8 lg 2
algatas
omavalitsus
tehnovõrgu
trassi
asukoha
määramiseks
üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks teemaplaneeringu
koostamise. Uuendamisel oleva üldplaneeringu eskiisi alusel on
gaasitorustiku
asukoht
märgitud
vastavalt
teemaplaneeringuga
ettenähtule.
Keila linna üldplaneering on kehtestatud 15.10.2002 Keila Linnavolikogu
otsusega. Üldplaneering näeb ette võimaluse Saku-Paldiski gaasitrassi
rajamiseks paralleelselt Tallinn-Paldiski maanteega.
Keila valla üldplaneering on kehtestatud 13.10.2005 Keila Vallavolikogu
otsusega. Üldplaneering näeb ette Sakust Paldiskisse gaasitrassi rajamise
paralleelselt Paldiski maanteega.
Keila vallas ja Keila linnas sisaldavad teemaplaneeringud üldplaneeringute
muutmise ettepanekut gaasitorustiku asukoha ning parameetrite osas.

1.3 Ülevaade KSH korraldusest
Teemaplaneeringute ja nende KSH-de koostamise korraldajad on Saue
Vallavalitsus, Keila Vallavalitsus ja Keila Linnavalitsus. KSH järelvalvaja on
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon, kelle ülesandeks on KSH
menetluse õigusaktide nõuetele vastavuse kontrollimine ning KSH
programmi ja aruande heakskiitmine.
Alljärgnevas tabelis 1.2 on toodud KSH koostamise ajakava.

Tabel 1.2. KSH protsessi ajaline kulg
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Keskkonnamõju
strateegilise hindamise
(KSH) etapp
KSH algatamine
KSH ettevalmistamine,
andmete kogumine
KSH programmi koostamine,
seisukohtade küsimine
KSH programmi avalikust
arutelust teada andmine
KSH programmi avalik arutelu
KSH programmi esitamine
heakskiitmiseks
Keskkonnaameti
Harju-Järva-Rapla regioonile
KSH programmi heakskiitmine
KSH aruande koostamine
KSH aruande eelnõu esitamine
Keskkonnaametile koos
kooskõlastatava TP’ga

Teemaplaneeringute
(TP) koostamise
etapp
2006

Aeg

2006
oktoober 2010
oktoober-detsember
2010
jaanuar 2011

Eskiislahenduste arutelu 2. ja 3. veebruar
2011
veebruar – mai 2011

TP lahenduste edasi
arendamine
TP kooskõlastamine

TP vastuvõtmine Saue
Vallavolikogu, Keila
Linnavolikogu ja Keila
Vallavolikogu poolt
KSH aruande avalik väljapanek TP avalik väljapanek
KSH aruande avalik arutelu
TP avalik arutelu
KSH aruande korrigeerimine
(avalikul arutelul tehtud
ettepanekute lisamine ja
nendega arvestamise/
mittearvestamise
põhjendamine), esitamine
heakskiitmiseks ja
heakskiitmine
TP kehtestamine Saue
Vallavolikogu, Keila
Linnavolikogu ja Keila
Vallavolikogu poolt

19.05.2011
detsember 2010november 2011
november-detsember
2011
2012

2012
2012
2012

2012

Mitmete Keskkonnaameti regioonide poolt aktsepteeritakse ja soositakse
menetluskäiku, mille korral TP kooskõlastamisega samaaegselt esitatakse
informatsioonina KSH aruande eelnõu. Sellisel puhul on võimalik KSH
aruannet sisuliselt täiendada ka edasise TP sisulise arenemise käigus (mis
on tavaline pärast kooskõlastamist ja avalikustamist).
KSH programmi heakskiitmisel Keskkonnaamet kinnitas sellekohase
protsessi läbiviimise otstarbekust.

Avalikkuse kaasamine KSH protsessi
KSH avalikustamine toimus vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse vastavatele sätetele, lisaks sellele olid
infovahetuseks avatud muud võimalused (telefon, e-mail).
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Tabelis 1.3 on välja toodud isikud ja asutused, keda teemaplaneeringute
alusel kavandatav võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud
huvi selle strateegilise planeerimisdokumendi vastu.

Tabel 1.3. KSH osapooled
Isik või asutus
Mõju ja/või huvi
Saue Vallavalitsus
Keila Vallavalitsus
Keila Linnavalitsus

Kohaliku arengu edendaja
ja tasakaalustatud avalike
huvide kaitsja.
Otsustaja (kehtestamine)
planeeringu küsimuses.

KSH protsessi juht.
Gaasitrassil paiknev
naaberomavalitsus.
Kohaliku arengu edendaja
ja tasakaalustatud avalike
huvide kaitsja.
Sotsiaalministeerium ja
Riigiasutusena arengu
Terviseameti Põhja talitus, edendaja ja
Kultuuriministeerium,
tasakaalustatud avalike
Keskkonnainspektsioon,
huvide kaitsja.
Harju Maavalitsus,
Maanteeamet ja PõhjaRegionaalne
Maanteeamet,
Tehnilise Järelevalve Amet
Eesti Raudtee (AS EVR
Infrastruktuuri ettevõtted
Infra), AS Edelaraudtee,
Eesti Gaas AS,
Elering OÜ
Maa-Amet
Riigi maa haldaja
Kiili Vallavalitsus
Saku Vallavalitsus
Paldiski Linnavalitsus

Planeeringuala
maaomanikud

Teavitatakse kirjaga*
Teavitaja (teavitamises
osaleja).

Teavitatakse kirjaga
(või e-kirjaga).

Teavitatakse kirjaga
(või e-kirjaga).

Teavitatakse kirjaga
(või e-kirjaga).

Teavitatakse kirjaga
(või e-kirjaga).
KSH spetsiifiliselt kirjaga
eraldi ei teavitata. KSH
teemaline informeerimine
toimub planeeringu
protsessi kaudu.
Kirjaga ei teavitata
(teavitatakse ajalehes ja
Ametlikes
Teadaannetes), selleks
konkreetselt soovi
avaldanuid teavitatakse ekirjaga.
Teavitatakse kirjaga
(või e-kirjaga) Eesti
Keskkonnaühenduste
Koda, MTÜ Kulna külaselts
(alates veebruar 2011)

Piirkonna elanikud

On huvitatud
maksimaalselt kõrge
kvaliteediga
elukeskkonnast.

Valitsusvälised
organisatsioonid ja
kodanikeühendused,
asutused

Keskkonnaalaste või
muude organisatsiooni
suunitlusest tulenevate
väärtuste arvestamise
tagamine kavandatava
tegevuse realiseerimisel.
Muud võimalikud mõjud ja Kirjaga ei teavitata
huvid.
(teavitatakse ajalehes

Laiem avalikkus
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Isik või asutus

Keskkonnaameti HarjuJärva-Rapla regioon

Mõju ja/või huvi

KSH järelvalvaja huvi ja
funktsioon on tagada KSH
protsessi seadusejärgsus
ja üldiste keskkonnaalaste huvide
tasakaalustatud
arvestamine.

Teavitatakse kirjaga*
ja Ametlikes
Teadaannetes).
Informatsioon
avalikustatakse kodulehel
www.hendrikson.ee
Teavitatakse kirjaga
(või e-kirjaga).

* Vastavalt KeHJS §37 lg1. Teavitatakse kirja või ametliku e-kirjaga.

Teemaplaneeringute KSH koostamisega seotud isikud
Teemaplaneeringute koostamise korraldajad
Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri alevik, 76401 Saue vald, Harjumaa
Kontaktisik: Maili Metsaots,
654 1157; maili.metsaots@sauevald.ee
Keila Vallavalitsus
Paldiski mnt 21, 76607 Keila
Kontaktisik: Märt Penjam
6 780 665; mart.penjam@keilavald.ee
Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11, 76608 Keila
Kontaktisik: Kaire Koitne
679 0712; kaire.koitne@keila.ee
Arendaja
AS Eesti Gaas
Liivalaia 9, 10118 Tallinn
Kontaktisik: planeeringute juht Enn Jaanisoo
630 3072; enn.jaanisoo@gaas.ee
Planeeringu koostaja
AS K-Projekt
Ahtri 6a, 10151 Tallinn
Kontaktisik: Tarmo Siimsaare
626 4126; 56 575 509; tarmo.siimsaare@kprojekt.ee
Keskkonnamõju hindaja
OÜ Hendrikson&Ko
Raekoja plats 8, 51004 Tartu
7 409 800; hendrikson@hendrikson.ee
Kontaktisik: Kuido Kartau
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7 409 806; 5273671; kuido@hendrikson.ee
Keskkonnamõju strateegilise hindamise teostamise konsultatsiooniks
moodustati Hendrikson&Ko poolt alltoodud spetsialistide meeskond:
• KSH ekspert Kuido Kartau (KMH litsents KMH0034);
• KSH ekspert Triinu Jürmann (KMH litsents KMH0128);
• Keskkonnaspetsialist Epp Zirk (geoloogia);
• Keskkonnaspetsialist Kaile Peet (zooloogia, rohealad);
• Planeerimisspetsialist Tiit Oidjärv (sotsiaalne keskkond);
• Keskkonnaspetsialist Märt Öövel (veestik), PhD geograafia
(keskkonnatehnoloogia);
• Keskkonnaspetsialist Ülle Jõgar (botaanika), PhD botaanika
(keskkonnatehnoloogia);
• Keskkonnaspetsialist Veiko Kärbla (müra, õhusaaste);
• Geoinformaatik-kartograaf Ülli Reimets.

KSH aruande menetlemine ja avalikud arutelud
Planeeringute ja keskkonnamõju strateegiliste hindamiste protsesse alates
planeeringu kooskõlastamise faasist on seadustest (planeerimisseadus ja
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus)
tulenevalt võimalik ühildada vähemalt kahel erineval viisil. Viimasel ca 2
aastal on järjest enam levinud praktika (samuti Keskkonnaameti vastav
soovitus), kus kooskõlastatava planeeringuga koos esitatakse KSH nn
eelaruanne. Pärast planeeringu kooskõlastamist ja vastuvõtmist
suunatakse see avalikule väljapanekule koos KSH aruandega.
Sellisel viisil tagatakse KSH ja planeeringuprotsessi parim sidusus ning
selliselt käituti ka käesolevas protsessis.
Teemaplaneeringute kooskõlastamisel Keskkonnaameti (Harju-Järva-Rapla
regioon) poolt märtsis-aprillis 2012 tehti märkused/ettepanekud ühisena
nii teemaplaneerigutele kui ka KSH aruandele (sel perioodil nn
eelaruandele).
Tehtud märkuste ja ettepanekutega on arvestatud ja need kajastuvad
käesolevas KSH aruandes.
Lisas 3 on esitatud Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kirjad
Keila Linnavalitsusele, Saue Vallavalitsusele ja Keila Vallavalitsusele.
KSH aruande ja planeeringu avalikul väljapanekul esitati ettepanekuid
teemaplaneeringutele, kuid mitte KSH aruandele. Seetõttu ei ole neid
käesolevas
KSH
aruandes
kajastatud
aga
need
sisalduvad
teemaplaneeringute koosseisus.

1.5 Mõjuala ulatus ja hindamise metoodikast
Keskkonnamõju ruumilist ulatust hinnati lisaks teemaplaneeringu alale ka
seda ümbritseval alal. Sealjuures hinnati erinevaid mõjusid erinevas
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ruumilises ulatuses ja koosmõjus, sõltuvalt sellest, kus konkreetset mõju
saab lugeda oluliseks.
Igas mõju peatükis on hindamise tulemusena välja toodud muuhulgas ka
mõju ulatus (kas piirneb tööaluse maaga või on eeldatav mõju
ulatuslikum).
Kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju määratlemisel
kasutati kontrollnimekirjade ja kaardikihtide (EELIS-e, maa-ameti jm
andmekihid) meetodit ehk geoinfosüsteeme, mis võimaldavad lähtuda
eelkõige kohalikest oludest (nt kaitstavate objektide olemasolu, geoloogia
jm). Mõju hindamisel toimusid piirkonnaga tutvumiseks, probleemide
analüüsiks ja planeeringulahenduse täpsustamiseks välitööd, lisaks
eksperthinnangutele kasutati prognoosimisel analoogiate meetodit.
Analoogsete projektide kogemusi on kasutatud erineva üldistusastmega
ka käesolevas töös.
Käesoleva planeeringu puhul on lähtutud põhimõttest, et keskkonnamõju
strateegiline hindamine peab olema planeeringu koostamisega protsessiga
võimalikult integreeritud. Kui võimalik, tuleb ja on paljudel juhtudel
keskkonnakahju ära hoidvad, vähendavad ja kompenseerivad meetmed
lülitatud planeeringulahendusse.
Andmete saamisel on kasutatud muuhulgas
kodulehekülgi (www.keila.ee, www.saue.ee,
koostööd kohalike omavalitsustega.

kohalike omavalitsuste
www.keilavald.ee)
ja

Mõningad olulisemate temaatiliste õigusaktidena väärivad äramärkimist
alljärgnevad:
• Planeerimisseadus
• Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
• Maagaasiseadus
• Küttegaasi ohutuse seadus
• Vabariigi Valitsuse määrus 02.07.2002 nr 212 Gaasipaigaldise
kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise hooldusriba ulatus
• Majandus- ja kommunikatsiooniministri 05.10.2009 määrus nr 99
Nõuded
gaasipaigaldisele,
gaasiseadme
paigaldamisele
ja
gaasipaigaldise ehitamisele
Tagamaks riskidega seonduvate teemade parim katvus teostati 2008 ja
2009 aastal 2(+1 täiendus) olulist analüüsi/uurimustööd, mida on ka
käesolevas aruandes suures osas kasutatud:
• AS Eesti Gaasi gaasivõrgu riskianalüüs, koostaja Tallinna
Tehnikaülikool, 2008.
• AS-i Eesti Gaas gaasivõrgu riskianalüüsi täiendused, TTÜ ehitiste
projekteerimise instituut, sügis 2009).
• Raudteeliiklusest tulenevate riskide analüüs: vibratsiooni ja veeremi
rööbastelt mahasõidu mõju torustikule, Uuringuaruanne nr UA-EPIEP-150309, TTÜ ehitiste projekteerimise instituut, 15.03.2009.
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2. Mõjutatava keskkonna kirjeldus
2.1 Planeeringuala asukoht
Teemaplaneeringute aluseks olev trassivalik algab olemasolevast Tallinn Virezi D - kategooria torustikust ja lõpeb Paldiski poolsaare kaldale
planeeritava kompressorjaamaga (KJ) p1/p2=55/90 bar, millest edasi
hakkab kulgema merepõhja paigaldatav torustik Soome (vt Joonis 2.1).
Kompressorjaama maa-alale planeeritakse torustiku diagnostika sõlm
testseadme vastuvõtmiseks.
Hargnemiskohale, milleks on praeguse Sakut varustava D-kategooria
torustiku hargnemiskoha piirkond, rajatakse gaasirõhu redutseerimise
sõlm ja torustiku diagnostika sõlm testseadme lähetamiseks.
Saue valla territooriumil on ette nähtud gaasitrassi kulgemine valdavalt
ida-lääne suunaliselt ca 9 km pikkuselt.
Keila linna territooriumil on ette nähtud gaasitrassi kulgemine ida-lääne
suunaliselt ca 2 km pikkuselt linna lääneosas Tallinn-Paldiski raudtee
kaitsevööndis.
Töö käigus käsitleti alternatiivina ka gaasitrassi paiknemist raudteest
lõuna pool, mis paikneb Keila vallas ja seeläbi ei oleks gaasitrass Keila
linna territooriumile paigutunud.
Keila valla territooriumil on ette nähtud gaasitrassi kulgemine ida-lääne
suunaliselt ca 18 km pikkuselt.
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Joonis 2.1. Maagaasitorustiku paiknemine vastavalt teemaplaneeringutele.
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Planeeritav gaasitrass läbib käsitletaval territooriumil järgnevaid kinnistuid
(suvi 2011 seisuga, allikas: Teemaplaneeringu seletuskiri):
Saue vald
Aadress
Korvi
Raja-I
Raja-II
Nurga-I
Nurga II
Metsavahi I
Pikamäe
Preediku
Õismäe -1
Arula V
Kasemäe 2
Raja I
Uuetoa
Vana-Kassi
Urgardi
Välja 3
Keila mnt 11A
Keila mnt 11
Keila mnt 3
Kurvi
Kanama ristmik 8
Kanama ristmik 7
Männiku
Lubjaahju
Eha
Sambla
Lepiku
Maavitsa
Vitsa
Riigimaantee T-11116 KanamaJõgisoo
Kanama ristmik 1
727348 Puiestee
11117 Valingu-Jõgisoo tee
Leesi

Katastritunnus
72701:003:0396
72701:003:0151
72701:003:0152
72701:003:0033
72701:003:0072
72701:003:0360
72701:003:0035
72701:003:0044
72701:003:0279
72701:003:0110
72701:003:0085
72701:003:0080
72703:002:0260
72703:002:0013
72703:002:0016
72703:002:0112
72703:002:0105
72801:003:0045
72801:003:0190
72801:003:0300
72703:002:0014
72703:001:0017
72703:001:0016
72701:003:0332
72701:003:0002
72701:003:0001
72701:003:0135
72701:003:0127
72701:003:0300
72703:002:0326
72703:002:0325
72801:003:0068

Sihtotstarve
maatulundusmaa
maatulundusmaa

72703:001:0035
72701:003:0337
72701:003:0059
72701:003:0133

transpordimaa
transpordimaa
transpordimaa
maatulundusmaa

Katastritunnus
29601:001:0071
29601:001:0069
29601:001:0076

Sihtotstarve
sotsiaalmaa
sotsiaalmaa
sotsiaalmaa

maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
sihtotstarbeta maa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
ärimaa
sihtotstarbeta maa
ärimaa
transpordimaa
transpordimaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
sihtotstarbeta maa
maatulundusmaa
elamumaa
maatulundusmaa
maatulundusmaa
transpordimaa

Keila linn
Aadress
Koplimetsa
Kopli
Vainu
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Keila vald
Aadress
Korka
Põlluotsa
Sepa 3
Kruusaaugu V
Kruusaaugu VI
Uuetoa
Tooma I
Tooma IV
Tooma III
Kleemeti

Sihtotstarve
maatulundus-maa
maatulundus-maa
maatulundus-maa
maatulundus-maa
maatulundus-maa
maatulundus-maa
maatulundus-maa
maatulundus-maa
maatulundus-maa
elamumaa 15%,
maatulundus-maa 85%
Merivälja II
29501:009:0062
maatulundus-maa
Otto 5
29501:007:0075
maatulundus-maa
Vana-Viilasmaa
29501:007:0632
maatulundus-maa
Taga-Viilasmaa
29501:007:0633
maatulundus-maa
Ees-Viilasmaa
29501:007:1785
maatulundus-maa
Uus-Viilasmaa
29501:007:0628
maatulundus-maa
Kündari 20
29501:007:2250
maatulundus-maa
Niitvälja Spordiväljakud
29501:007:0410
ärimaa
Lutlandi
29501:007:0510
maatulundus-maa
Paavli
29501:007:1327
elamumaa
Pähklimäe
29501:007:2220
maatulundus-maa
Pikastepõllu
29501:010:0845
maatulundus-maa
Hirve
29501:010:0778
elamumaa
maatulundus-maa
Paesu
29501:010:0170
maatulundus-maa
Ristiku
29501:011:0221
maatulundus-maa
Kärneri
29501:010:0227
maatulundus-maa
Kroonipõllu
29501:009:0450
maatulundus-maa
Toropi
29501:009:0448
maatulundus-maa
Ratsa
29501:007:1709
tootmismaa
Ülgase
29501:010:0806
maatulundus-maa
Keila metskond 78
29501:010:0834
maatulundus-maa
Keila metskond 95
29501:011:0266
maatulundus-maa
Kasepõllu
72701:003:0402
maatulundus-maa
Tuhkru
29501:007:1797
maatulundus-maa
Kobrase
29501:007:1796
maatulundus-maa
Planeeritav trass läbib lisaks osaliselt ka reformimata riigimaa territooriumeid.
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2.2 Sotsiaal-majanduslik ja kultuuriline keskkond
Saue vald asub Harjumaal Tallinnast edelas ning piirneb lisaks Tallinnale
Harku, Keila, Kernu ja Saku vallaga ning Raplamaa Kohila vallaga.
Saue vallas elas 1.jaanuari 2010. aasta seisuga 9080 inimest. Elanike arv
vallas suureneb, keskmiselt lisandub ühe aasta jooksul enam kui 3%
elanikke. Asustus on koondunud põhiliselt valla põhjaossa Tallinna linnaga
piirnevale ja Tallinn-Keila-Paldiski maantee äärsetele aladele. Hõredalt on
asustatud valla lõunaosa.
Keila linn asub Harjumaal Tallinnast 25 km läänepool. Keila idapiir kulgeb
mööda Keila jõge, mis suubub Soome lahte Keila-Joa piirkonnas. Keila
linnas elas 1. detsembri 2010. aasta seisuga 9945 inimest. Linna pindala
on 11,25 km2, millest pool on tihedalt asustatud. Teine pool on
kaetud metsade, looduslike heinamaade ja soodega. Hästi arenenud
ettevõtlus pakub hulgaliselt töökohti mitte ainult Keila, vaid ka
ümbruskonna
valdade
ja
Tallinna
elanikele.
Kõik
suuremad
tööstuspiirkonnad paiknevad linna äärealadel.
Miljöö ja elustiilid jagab Keilas kaheks raudteejoon. Lõuna pool "üle
raudtee" asuvad aedadega eramajad, põhja poole on aga kerkinud
korruselamud. Suuremad pargid (Keskpark, Jõepark, Männik), haljasalad
ja linna lääneossa jäävad kenad männimetsad teevad Keilast rohelise
inimsõbraliku linna.
Keila vald asub Harju maakonna lääneosas, Tallinnast loodes Soome lahe
rannikul. Kaugus Tallinnast on 27 km, Saue linnast 7 km ja Paldiski linnast
22 km. Naabriteks on idas Harku ja Saue vald ning Keila linn, lõunas
Kernu, Vasalemma ja Padise vallad, läänes Paldiski linn.Valla keskus asub
Keila linnas. Valla pindala on 179 km2. Elanikke on vallas 4714
(www.keilavald.ee). Suuremad asulad on Klooga, Lehola, Keila-Joa ja
Karjaküla.
Valla asendit väärtustab Tallinna lähedus, mis pakub nii elanikele töökohti
kui võimaldab kultuurihuvide rahuldamist. Valla kaunisse rannaloodusse
on ligikaudu kolm tuhat linnaperekonda rajanud suvekodud. Peamisteks
ettevõtlusaladeks on puhkemajandus, põllumajandus, metsatööstus,
kalapüük.
Teemaplaneeringu piirkonda jäävad Tammermaa elurajoon, Kulna,
Niitvälja, Illurma ja Kersalu külad, kus üldplaneeringu andmete kohaselt
elab kokku ca 250 elanikku.

2.2.1 Maakasutus
D-kategooria torustiku paigaldamiseks on vajalik 10 m laiune kaitsevöönd,
mõlemas suunas toru servast (0,7 m läbimõõduga toru puhul on vööndi
laius kokku seega 20,7 m). Arvestades torustiku pikkuseks Saue valla,
Keila linna ja valla territooriumil ligikaudu 29 km (põhialternatiiv), saab
arvutuslikult välja tuua, et koos kaitsevööndiga hõlmab see ca 60 hektari
suuruse ala.
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Planeeritava trassi tarbeks planeeritakse omandada vajalik maa kinnistute
omanike käest gaasitorustiku kaitsevööndi ulatuses. Maaomanikega
toimuvate läbirääkimiste käigus selgitatakse välja, kas tegemist on
omandamise, isikliku kasutusõiguse või sundvalduse seadmisega.
Vastavalt küttegaasi ohutuse seadusele on gaasipaigaldise kaitsevööndis
gaasipaigaldise omanikul õigus teha vajalikke gaasipaigaldise hooldus- ja
remonttöid ning paigaldada gaasipaigaldise tähiseid. Gaasipaigaldise
kaitsevööndis peab hoiduma tegevustest, mis võivad kahjustada
gaasipaigaldist, sealhulgas ei tohi teha tuld ja kasvatada puid, ehitada
ehitisi, välja arvatud gaasipaigaldise omaniku väljastatud tehnilistele
tingimustele vastavaid ehitisi ning veekogus asuva gaasipaigaldise
kaitsevööndis teha süvendustöid, heita veesõidukiga ankrusse, liikuda
heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega.

2.2.2 Muinsus- ja miljööväärtused
Kultuuripärandi kaitse ehk muinsuskaitse on abinõude süsteem, mis on
suunatud kultuuri järjepidevuse, rahva ajaloomälu, ajalooliselt kujunenud
väärtushinnangute kohase inim- ja kultuurisõbraliku elukeskkonna
kaitsmisele. Seejuures säilitatakse ajaloo- ja kultuurimälestisi, levitatakse
muinsusteavet, püütakse kaasata kõiki muinsuspärandit hoidma.
Valdkonda reguleerib muinsuskaitseseadus. Muinsuskaitset korraldavad
Kultuuriministeerium
Muinsuskaitseameti
kaudu
ja
kohalikud
omavalitsused. Valla- või linnavalitsused peavad arvestust oma maa-alal
asuvate mälestiste üle, võtavad territoriaalplaneerimise ja projektide
koostamisel ja kooskõlastamisel arvesse muinsuskaitselisi nõudeid. Harju
maakonnas on Muinsuskaitseameti ülesanne muinsuskaitsealase tegevuse
juhtimine, mälestiste ja muinsuskaitsealade üle riikliku järelvalve
teostamine ja kultuurimälestiste riikliku registri pidamine.
Planeeritava
gaasitorustiku
trassi
läheduses
paikneb
mitmeid
muinsuskaitse kultuurimälestisi. Perspektiivsest maagaasitorustik läbib
arheoloogiamälestis linnus „Ohtu linnamägi“ (reg nr 17901) ning
pärandkultuuri objekti – turbavõtuala Ohtu külas. Trassile väga lähedal on
ka näiteks Valingu külas Saue vallas kultuurimälestis arheoloogiamälestis
kultusekivi (reg nr 18973).

Töö nr. 1416/10, KSH aruanne

Maagaasi D-kategooria torustiku Saue vallas, Keila vallas ja Keila
linnas paiknemise teemaplaneeringute KSH

23

Foto 2.1. Arheoloogiamälestis kultusekivi (reg nr 18973).

Pärandkultuuri objektid
Planeeritava gaasitorustiku trassi läheduses paikneb kolm pärandkultuuri
objekti:
Turbavõtuala Ohtu külas (295:TVK:008)
Keila vald, Ohtu küla
Seisund: objektist või tema esialgsest funktsionaalsusest säilinud 50-90%.
Ulatus 690 m
Puistu koosseis 90Ma/10Ks Puistu tihedus: keskmine
Ohud: kaevetööd, pinnase purustamine
Pusuvälja puisniit
Kulna küla, Keila vald
Seisund: objektist või tema esialgsest funktsionaalsusest säilinud 50-90%
Ulatus 320 m
Puistu koosseis 97Ta/3Sa Puistu tihedus: hõre
Ohud: Kaevetööd, pinnase purustamine, ehitustööd, mis on kahjustanud
objekti algupära.
Vana kõrtsi koht Illurma külas
Illurma küla, Keila vald
Seisund: hävinud, objektist pole maastikul jälgi säilinud
Ulatus 60 m
Inimmõjud: Lammutamine, lõhkumine
Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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Joonis 2.2. Planeeritava ala kultuurimälestised ja pärandkultuuri objektid.
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2.3 Geoloogilised tingimused
Piirkonna aluspõhja moodustavad kesk-ja ülemordoviitsiumi lubjakivid.
Pinnakatteks on projekti alal Saue valla territooriumil peamiselt moreen,
aga osaliselt ka aluspõhjakivimid, jääjärvesetted, Balti jääjärve setted
ning Keila jõe ümbruses antsülusjärve setted ja jõesetted. Keila valla
territooriumil esineb pinnakattes madalsooturvas, moreen ja limneamere
setted, kohati ka aluspõhjakivimid ja litoriinamere setted. Keila linna
läbival lõigul on pinnakattes moreen. Pinnakatte paksus varieerub trassi
erinevates asukohtades oluliselt, ulatudes keskmiselt 1-10 m, kohati kuni
20-30 m.
Harju alamvesikonna maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi
põhjavee kaitstus on valdavalt nõrk - ligikaudu 70 % kogu pindalast. 12
% alast on põhjavesi kaitsmata, 10 % alast keskmiselt kaitstud ning 8 %
– hästi kuni väga hästi kaitstud. Põhjavee kaitstuse all mõistetakse
veekihi kaetust nõrgalt vett läbilaskva pinnasekihiga, mis takistab reoaine
imbumist maapinnalt põhjavette, st maapinnalt esimesse aluspõhjalisse
veekompleksi. Põhjavee kaitstus sõltub eelkõige looduslikest tingimustest,
st põhjaveekihti (-kompleksi) katva pinnasekihi paksusest, selle
litoloogilisest koostisest ja filtratsiooniomadustest. Harju alamvesikonna
põhjavee kaitstuse kaart mõõtkavas 1:50 000 on koostatud Eesti
Geoloogiakeskuse poolt (2003), töö raames on koostatud detailne
ülevaade põhjavee kaitstusest Harju alamvesikonna maa-alal.
Ehitusprojekti koostamisele eelnevad vastavalt sellekohasele vajadusele
(detailsus, ulatus jms) ehitusgeoloogilised uuringud kogu trassi ulatuses,
mille tulemused on projekteerimise aluseks.
Ehitusgeoloogiliste uuringute ulatus ja detailsus selgub projekteerimise
faasis ja peab olema piisav nõuetekohase ehitusprojekti koostamiseks.

Töö nr. 1416/10, KSH aruanne

26

Maagaasi D-kategooria torustiku Saue vallas, Keila vallas ja Keila linnas paiknemise teemaplaneeringute KSH

Joonis 2.3. Planeeritava ala pinnakate.
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2.4 Pinnas ja veestik

2.4.1 Pinnaveekogud
Jõed
Planeeritav ala asub Lääne-Eesti vesikonna Harju alam-vesikonnas ning
kõik alamvesikonna jõed voolavad lõunast põhja. Harju vesikonna
lääneosas kerkib maapind vähem ning jõed voolavad otse merre,
mõnikord läbi märgala. Vesikonna kesk- ja idaosas on rohkem jugasid,
kuna ranniku lähedal kerkib maa järsult.
Aluspõhja iseloom (lubjakivi) annab vooluveekogudele tüüpilise ümara
ristprofiili. Neotektoonilise maapinna tõusu tõttu on jõgede ülemjooksul
kõrguse gradient suhteliselt väike, alamjooksul suurem.
Harju alamvesikonnas on ka kanaleid, mida kasutatakse Tallinna
veevarustuses ja mis on seotud Ülemiste järvega. Keila jõgi on käsitletava
piirkonna suurim vooluveekogu.
Pinna- ja põhjavesi mõjutavad teineteist vastastikku. Ülemjooksul
sadanud vihmavesi jõuab jõgedesse peamiselt ülemisest põhjaveekihist
ja seega viivad jõed piirkonnast vett ära. Mitmes piirkonnas on
põllumajanduslikel eesmärkidel kaevatud ka kuivenduskraave. Vee
infiltreerumine jõgedest põhjavette on tõenäoliselt vähene, kuna suurem
osa jõgesid on vabavoolulised. Infiltreerumist võib esineda üksnes
ülevoolupaisudel.
Gaasitorustiku rajamise alal on suurimaks looduslikuks vooluveekoguks
Keila jõgi (pikkus 121,7 km, valgla 682 km2, arvutuslik valgla 669,3 km2).
Jõe veekaitsevööndi ulatus on 10 m, ehituskeeluvööndil 50 m ja
piiranguvöönd 100 m. Tüpoloogiliselt on tegemist heledaveelise ja vähese
orgaanilise aine sisaldusega jõega (tüübid IB, IIB, IIIB). Keila jõgi on
reostustundlik veekogu. Tegemist on ka lõhejõega Keila-Joast suudmeni.
Gaasitorustikku planeeritakse Keila vallas ka üle Klooga oja ja Tuulna oja.
Klooga oja pikkus on 2,8 km, valgala 3 km2. Oja lähtub Soodajärvest ja
suubub Lahepera lahte. Piiranguvöönd on 50 m, ehituskeeluvöönd 25
meetrit ja veekaitsevöönd 1 meeter.
Tuulna oja pikkus on 7,7 km, valgala 26,5 km2, suubub Treppojasse.
Piiranguvöönd on 100 m, ehituskeeluvöönd 50 meetrit ja veekaitsevöönd
10 meetrit.
Järved
Planeeritava gaasitorustiku ala asub Madal-Eesti düseutroofsete järvede
piirkonnas. Kuna pinnakate on õhuke, paiknevad need järved sageli otse
karbonaatsetest kivimitest aluspõhjal. Seetõttu on järvede veed
lubjarikkad, teisalt põhjustab rabatoitelisus huumusainete rohkuse.
Enamik järvi ei ole kala- ega puhkemajandusliku tähtsusega, kuid on
sobivad veelindude pesitsusalad.

Töö nr. 1416/10, KSH aruanne

28

Maagaasi D-kategooria torustiku Saue vallas, Keila vallas
ja Keila linnas paiknemise teemaplaneeringute KSH

Planeeritava gaasitorustiku vahetusse lähedusse suuremaid järvi ei jää,
Keila vallas möödub torustiku trass Soodajärvest (lähimas osas ~100 m
kauguselt), mis on ida-läänesuunaline väike metsajärv. Tegemist on
umbjärvega, mille pindala on 5,1 ha.
Maaparandussüsteemid
Gaasitrassi lahendus kulgeb planeeringu kohaselt Valingu küla ja Keila
linna vahelisel alal üle maaparandussüsteemiga kuivendatud ala. Valingu
peakraav on piirkonna ulatusliku maaparandussüsteemi osa, selle valgala
suurus on 13,4 km2. Peakraav suubub Keila Jõepargi territooriumil Keila
jõkke. Valingu peakraav kuulub osaliselt riigi poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude hulka.
Ehitamine maaparandussüsteemiga alal on lubatud Põllumajandusameti
poolt eelnevalt kooskõlastatud ehitusprojekti alusel. Ehitusprojekti
koostamisel maaparandussüsteemiga alale tuleb jälgida, et gaasitrassi
ehitamine ei takistaks maaparandussüsteemi nõuetekohast toimimist
(Maaparandusseadus § 47 lg 4).

Joonis. Maaparandussüsteem planeeritava gaasitorustiku piirkonnas.

2.4.2 Põhjavesi
Kavandatava gaasitorustiku piirkonnas moodustavad aluspõhja valdavalt
ordoviitsiumi ladestu Lasnamäe ja Keila lademe lubjakivid ja dolomiidid.
Pinnakate on õhuke. Veevarustuseks kasutatakse Keila linnas ja vallas
ordoviitsium-kambriumi ja kambrium-vendi veekihti, kasutusel on ka
ordoviitsiumi veekihi puurkaevud. Saue valla majandus-joogivesi
saadakse ordoviitsiumi, ordoviitsiumi-kambriumi ja kambriumi-vendi
veekihtidest, üksikobjektidel kasutatakse kvaternaari setete põhjavett.
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Põhjavee ressurss on Keila vallas ja Saue vallas piiratud. Paepealsete
alade õhuke pinnakate ei taga küllaldast põhjavee kaitset ega reostuse
looduslikku isepuhastumist ning seetõttu liigitatakse piirkond reostuse
eest kaitsmata või nõrgalt kaitstud alade hulka.
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Joonis 2.4. Põhjavee kaitstus planeeritaval alal.
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2.5 Maastik, taimestik ja rohealad
Maastik, taimestik ja loomastik
Planeeritav gaasitrass paikneb suhteliselt tihedalt asustatud Põhja-Eestis
Tallinna tagamaal ja mitmete tiheasutusalade läheduses. Valdavalt on
maastik
põllumajanduslik
ja
poollooduslik
(sh
metsad)
koos
tehiskeskkonna elementidega (infrastruktuur, asustus). Gaasitrassi
asukoht on valitud olemasolevate tehiskeskkonnaelementide lähedusse
(näiteks paralleelselt teede, raudteede ja kõrgepingeliinidega) tagamaks
maakasutuse efektiivsus ja keskkonnamõjude minimaalne tekitamine.
Maastikust ja taimkattest tulenevalt on ka piirkonna loomastik ja linnustik
regioonile tavapärane, olles tihedama inimasustusega piirkondades
esindatud väheminimpelglike liikidega (suurulukitest metssiga, kits,
rebane jt). Väiksema inimmõjuga gaasitrassi paiknemise piirkondades,
mis on seotud suuremate loodusmassiividega on elustik rikkalikum ja
esindatud on ka haruldasemad ja inimpelglikumad liigid.

Foto
2.2.
Planeeritava
gaasitrassi
asukohanäide
maastikul:
põllumajanduslikud ja metsamaastikud sagedaste ehitatud keskkonna
elementidega.

Töö nr. 1416/10, KSH aruanne

32

Maagaasi D-kategooria torustiku Saue vallas, Keila vallas
ja Keila linnas paiknemise teemaplaneeringute KSH

Rohevõrgustik
Harju
maakonnas
määrab
rohevõrgustikuga
seonduva
ära
teemaplaneering
“Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused“.
Vajadusel
täpsustatakse
rohevõrgustiku
paiknemist üldplaneeringutega.
Nimetatud
teemaplaneeringus
on
määratud
rohevõrgustiku
kasutustingimused. Keskkonnatingimuste määramisel on lähtutud
tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõttest. Sellest tulenevalt on
väärtuslike maastike ja rohelist võrgustikku analüüsitud koos teiste
infrastruktuuridega ja seatud tingimused, mille järgimisel on võimalik
tagada keskkonna tasakaal säästva arengu alusena. Üldise tingimusena on
ette nähtud, et rohelise võrgustiku alal kavandatavate planeeringute,
kavade jne puhul tuleb igal juhul arvestada seda, et roheline võrk jääks
toimima. Konkreetse ala täpsemad kasutustingimused määratakse
rakenduslike töödega.
Tugialadel ja koridoridel väljaspool rohelise vööndi piiri võib arendada
tavapärast, rohevõrgustikuga arvestavat majandustegevust. Väga oluline
on teadvustada tugi- ehk tuumalade äärealade säilitamise vajadust – need
on loodusliku või poolloodusliku maakasutusega alad, mis jäävad
tuumalast välja, kuid on nende moodustamise aluseks. Äärealade
maakasutuse muutmisel, eelkõige looduslikkuse vähendamisel, väheneb
koheselt ka tuumala. Võrgustiku toimimiseks ei tohi looduslike alade
osatähtsus tugialas langeda alla 90%.
Roheline võrgustik on planeerimisalane mõiste, mis funktsionaalselt
täiendab kaitsealade võrgustikku, ühendades need looduslike aladega
ühtseks terviklikuks süsteemiks. Võrgustikus toimub inimtekkeliste
mõjude pehmendamine või ennetamine, mis loob eeldused koosluste
arenguks looduslikkuse suunas. See toetab bioloogilist mitmekesisust,
tagab stabiilse keskkonnaseisundi ja keskkonna loodusliku iseregulatsiooni
säilitamise ning hoiab alal inimesele elutähtsaid keskkonda kujundavaid
protsesse (põhja- ja pinnavee teke, õhu puhastumine, keemiliste
elementide looduslikud ringed jne).
Rohelise võrgustiku planeerimise eesmärgiks ei ole ulatusliku “rohelise
pinna” määratlemine ja selle majandustegevusest välja jätmine, vaid
eelkõige loodus- ja keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumi struktuuri
tagamine, tuginedes erinevatele arengusuundumustele, infrastruktuuride
paiknemise ja vajaduste analüüsile.
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Joonis 2.5. Rohevõrgustiku paiknemine käsitletavate teemaplaneeringute alal. Väljavõte Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused kaardist.
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Joonis 2.5 legend:

Rohelises võrgustikus võib eristada kahte omavahel seotud osa:
-

tugi- e tuumalad − piirkonnad, millele süsteemi funktsioneerimine
valdavalt toetub; tugialad on ümbritseva suhtes kõrgema
väärtusega (looduskaitseline, keskkonnakaitseline jne) alad;

-

rohekoridorid, ribastruktuurid nn siduselemendid (ribastruktuuride
sõlmed ja astmelauad, mis on sidususe, territoriaalse terviklikkuse
tagajad).

Tugi- ehk tuumalade käsitlemisel tuleb arvestada, et nende lahutamatuks
osaks on äärealad. Need alad jäävad küll tuumala piiridest välja, kuid on
nende kandjateks ja moodustamise aluseks. Tuumalade säilitamine
toimub eelkõige äärealade rohelise võrgustikuga sobiva maakasutuse
kaudu.
Kavandatav
gaasitorustik
paikneb
mitmel
pool
rohevõrgustiku
elementides. Arendustegevused, mis muudavad maa sihtotstarvet või
kavandavad
joonehitisi,
tuleb
kooskõlastada
maavalitsuse
ja
keskkonnaametiga ning nende keskkonnamõju hindamisel tuleb
tähelepanu
pöörata
rohevõrgustiku
funktsioneerimisele.
Suurtele
tugialadele ja koridoridele on reeglina vastunäidustatud teatud
infrastruktuuride rajamine. Juhul, kui nende rajamine on möödapääsmatu,
tuleb eriti hoolikalt valida rajatiste asukohta ja leevendada võimalikku
negatiivset mõju.
Tuleb tõdeda et mitmekümne kilomeetri pikkuse katkematu joonobjekti
(maagaasitorustik) rajamisel on paratamatu mõningane kattuvus
rohevõrgustiku aladega, kuid trassivalikul ja muude leevendavate
meetmete
kaudu
on
üritatud
leida
minimaalse
negatiivse
keskkonnamõjuga lahendus.
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Rohevõrgustiku planeerimine toimub erineva tasandite kaudu (analoogselt
kogu ruumilise planeerimisega) ning maakonnatasandi rohevõrgustiku
planeeringut täpsustatakse ja korrigeeritakse kohaliku omavalitsuse
tasandil üldplaneeringute kaudu.

2.7 Looduskaitse ja Natura 2000 võrgustik
Kaitstavateks loodusobjektideks Looduskaitseseaduse kontekstis on:
• Kaitsealad;
• Hoiualad;
• Kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid;
• Püsielupaigad;
• Kaitstavad looduse üksikobjektid;
• Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.

Kaitsealad ja hoiualad
Looduskaitseseaduse kohaselt on kaitsealad inimtegevusest puutumatuna
hoitavad või looduskaitse erinõuete kohaselt kasutatavad alad koosluste,
ökosüsteemide, maastike või liikide kaitsmiseks; nende uurimiseks ja
tutvustamiseks. Kaitsealade tüübid on järgmised:
- rahvuspark;
- looduskaitseala;
- maastikukaitseala (looduspark).
Planeeritava maagaasitorustiku trassi läheduses asuvad Valingu tammik ja
Keila mõisa park.
Valingu tammik on 8,1 ha suurune puistu Saue valla territooriumil Valingu
külas. Puistu paikneb kavandatava maagaasitrassiga võrreldes teisel pool
olemasolevat raudteekoridori, jäädes planeeritavast trassist rohkem kui
100 m kaugusele.
Keila mõisa park on 16,7 ha suurune kaitsealune park Keila linna
territooriumil. Kavandatav maagaasitorustik kulgeb pargi ida- ja
lõunaküljest ligikaudu 100 m kaugusel.

Natura 2000 võrgustiku alad
Natura 2000 on üle-euroopaline loodus- ja linnualade võrgustik loodud
selleks, et kaitsta Euroopa väärtuslikke ja ohustatud looma-, linnu- ja
taimeliike ning nende elupaiku ja kasvukohti. Õiguslikult põhineb Euroopa
Liidu liikmesriike ühendava Natura-võrgustiku loomine kahel EL direktiivil –
nn linnudirektiivil (direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta),
mille eesmärk on kaitsta linde, ning nn loodusdirektiivil (direktiiv
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ja loodusliku loomastiku ja taimestiku
kaitse kohta), mille ülesanne on kaitsta looma- ja taimeliike ning nende
elupaiku ja kasvukohti. Loodusdirektiivi alusel määratletavate Natura 2000
alade valiku aluseks on nimetatud direktiivi I ja II lisas toodud
elupaigatüüpide ja liikide esinemisalad.
Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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Kavandatavale maagaasitorustikule lähim (ligikaudu 500 m kaugusel)
Natura 2000 ala on Niitvälja loodusala, mis paikneb Keila linna
territooriumil, piirnedes lõunast raudteega. Niitvälja loodusala (pindala
24 ha) on loodud loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga
kaitseks. Kaitstav elupaigatüüp on liigirikkad madalsood (7230). Liik, kelle
elupaika kaitstakse on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica).
Keila vallas maagaasitorustiku trassist ligikaudu 700 m kaugusel põhjas
paiknevad ka Pakri linnuala ja Pakri loodusala. Pakri linnuala (pindala 20
190 ha) on loodud linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast puuduvate
rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Pakri loodusala (pindala 1451 ha) on
loodud loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade
kaitseks.

Kaitsealused liigid
Eestis on kaitse alla võetud 565 taime-, seene- ja loomaliiki. Kaitsealused
liigid jagunevad 3 kaitsekategooriasse. I ja II kategooria liigid võtab kaitse
alla
Vabariigi
Valitsus
määrusega,
III
kategooria
liigid
aga
keskkonnaminister määrusega.
Gaasitorustiku kavandatava trassi läheduses asub Keila linna ja valla
territooriumil mitmeid kaitstavaid taimeliike.
II kaitsekategooria taimeliikidest leidub kavandatava gaasitorustiku
piirkonnas
kärbesõis
(Ophrys
insectifera),
Russowi
sõrmkäpp
(Dactylorhiza russowii), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), püstlinalehik (Thesium ebracteatum), sile
tondipea (Dracocephalum
ruyschiana), lõhnav käoraamat (Gymnadenia odoratissima), täpiline
sõrmkäpp (Dactylorhiza cruenta) ja kõrge kannike (Viola elatior).
II kaitsekategooria taimeliikide täpseid asukohti ei ole vastavasisulise
seadusandliku keelu tõttu joonistel nende avaliku leviku tõttu näidatud.
Kärbesõis kasvab päris- ja looniitudel, puisniitudel, madalsoodes,
hõredamates loometsades, kadastikes. Eelistab niiskemaid kasvukohti,
kuid vahel kasvab ka päris kuivadel loodudel. Taime levikut piiravaks
teguriks on lubjalembesus.
Levinud suhteliselt kitsalt Ida-, Kesk- ja Lääne-Euroopas. Eestis esineb
paiguti, enamasti läänesaartel ja mandri loodeosas, vähem ka Lääne- ja
Põhja-Eestis, Võrtsjärvest idas, mujal väga haruldane või puudub. Liik on
Eestis oma levila põhjapiiril.
Kärbesõis hävib ka niiskusreziimi muutmisel, näiteks kuivendustööde
tagajärjel. (http://bio.edu.ee/taimed/oistaim/karbes2.htm)
Russowi sõrmkäpp on käpaliste sugukonna sõrmkäpa perekond kuuluv
liik. Liigile on iseloomulikud kitsad lehed (enamasti alla ühe sentimeetri) ja
suhteliselt suured õied hõredas õisikus. Õied, kandelehed ja ka varre
ülemine osa on enamasti intensiivselt lillakaspunased. Taim õitseaeg jääb
juuni lõpust juuli alguseni. Taime kasvab enamasti soistel niitudel ja
soodes (http://et.wikipedia.org/wiki/Russowi_s%C3%B5rmk%C3%A4pp).
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Joonis 2.6. Looduskaitse planeeritaval alal.
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Joonis 2.7. Natura alad planeeritava ala läheduses.
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Kaunis kuldking kuulub sugukonda käpalised, perekonda kuldking. Kasvab
varjukates laane- ja salumetsades, vähem soo- ja lodumetsades,
puisniitudel ja põõsastikes. Taim on lubjalembene, eelistab huumusrikast
parasniisket mulda ja poolvarju.
Levinud laialdaselt nii Euroopa kui Aasia parasvöötmes, ka PõhjaAmeerikas. Esineb hajusalt, kuid kõikjal vähesearvuliselt.
Taime ohustab nii korjamine lõikelilleks kui ka väljakaevamine koduaeda
toomiseks.
Püst-linalehik - see metsastepist pärit taim on leidnud Eestis sobivaid
kasvumaid kuivadel lubjarikastel looaladel, kus jagub ka piisavalt valgust.
Ta pole siin küll kadumisohus, ent vajab siiski tähelepanu: teda ohustab
ühelt poolt kasvukohtade hävitamine maaparandustöödel, teiselt poolt
pealetungiv võsa.
Linalehikuliste sugukonda kuuluv püst-linalehik on üsna tähelepandamatu
kollakasroheline püsik, kes samamoodi kui ülejäänud linalehiku liigid (neid
on üle 300) kasvab poolparasiidina teistel niidutaimedel. Lisaks tavalise
taime kombel toitumisele kinnitub ta juurtel olevate iminappade abil
peremeestaimede juurtele, võttes sealt vett ja mineraalsooli. Nõnda elab
püst-linalehik osaliselt mitmesuguste niidutaimede, eeskätt kõrreliste
arvel. Taime meeliskasvukohad on lubjarikkad madala rohustuga
looniidud, loometsa valgusrikkad häilud ja servad, raiesmikud, aru- ja
puisniidud.
Sile tondipea on huulõieliste sugukonda tondipea perekonda kuuluv
rohttaimeliik. Kasvab kuivadel niitudel ja metsades, nõlvadel ning
servadel, samuti ka kõrgendikel, seljakutel, loo- ja sürjametsades,
valgusrikastel ja poolvarjulistel liivase või paese pinnasega kohtades.
Levila põhjapiiril asuvas Eestis on levinud paiguti, sagedam riigi põhja- ja
kaguosas.
Lõhnav käoraamat on Eestis, peamiselt loodeosas ja Saaremaal,
lubjarikaste soode, vahel ka soiste niitude haruldane asukas. See lill
meenub ikka koos sepsika tumedate õisikute ja vesihernega, mis oma
kollaseid õisi mätastevahelistest lombikestest ülespoole upitab. Lõhnav
käoraamat näib hariliku käoraamatu tähelepandamatu väljaandena. Ta on
väiksem - ei kasva tavaliselt üle 40 cm kõrgeks - ja välimuselt vähem
silmapaistev. Lehed on kitsad (laiusega alla 1 cm), lineaalsed,
hallikasrohelised. Õied on roosad, väiksemad kui harilikul käoraamatul,
külgmised õiekattelehed hoiduvad rõhtsalt kõrvale. Huul on ebaselgelt
kolmehõlmaline, keskmine hõlm on tavaliselt pikem. Kannus ei ületa
sigimiku pikkust. Õisik on ruljas, tihe tähk 5-8 cm pikk.
Lõhnava käoraamatu levila on palju väiksem hariliku käoraamatu
areaalist. Suurem ala katkendlikust levilast haarab Lõuna- ja IdaPrantsusmaa, Šveitsi, Põhja-Itaalia, Austria ja Saksamaa lõunaosa. Meie
taimed asuvad väikese osaareaalis, mis liidab Gotlandi, Ölandi, Saaremaa
ja Loode-Eesti mandri. Seega on Eesti lõhnava käoraamatu piirimaa.
Täpiline sõrmkäpp - niiskemaid lubjarikkaid kasvukohti vajav taim kasvab
madalama rohuga kohtades, peamiselt lubjarikastes madalsoodes,
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soostunud niitudel ja niiskematel loopealsetel. Kuivendamine ja
võsastumine ahendavad sellegi taimeliigi elupaiku.
Eestis on täpiline sõrmkäpp üsna haruldane ja teda võib leida peamiselt
Lääne-Eestis ja saartel. Mujal on mõlemalt poolt täpiliste lehtedega
sõrmkäpataimed enamasti osutunud kahkjaspunase sõrmkäpa täpiliste
lehtedega vormiks.
Kõrge kannike - niisketel aluselistel rohumaadel kasvav taim on Eestis
oma leviala põhjapiiril, kuid liik on mitmes Euroopa riigis haruldane ja oma
levila keskmes taandumas. 1990. aastal oli teada vaid viis populatsiooni
(Ü. Kuke andmetel).
III kaitsekategooria taimeliikidest leidub kavandatava gaasitorustiku
piirkonnas harilik porss (Myrica gale) ning lähedusse jääb ka suur
kuuskjalg (Pedicularis sceptrum-carolinum), eesti soojumikas (Saussurea
alpina subsp. Esthonica) ja hall käpp (Orchis militaris) leiukohad.
Porss on rahva hulgas tuntud vaid Lääne- ja Põhja-Eestis ning Alutagusel.
Ta on suhteliselt vähe levinud ja tema kasvukohti ähvardab kuivendamine
ning ülesharimine. Nii ongi harilik porss meil Eestis võetud looduskaitse
alla. Tema kasvukohtadeks on niisked alad. Sageli võime teda kohata
soostunud järvekallastel, harvem soostuvas metsas või niidul, ka madalja siirdesoos. Päris turbarabasse porss ei tungi.
Suur kuuskjalg Eestis esineb suhteliselt harva, kaitse all paljudes maades.
Elupaikade ja leiukohtade hulk Eestis on vähenenud.
Eesti soojumikat leidub, nagu nimigi vihjab, ainult Eestis: peamiselt
Lääne- ja Kesk-Eestis, saartel teda ei kasva. Talle sobivad lubjarikkad
soostunud niidud, madalsood ning soised hõredad metsad ja võsad, kus
rohustus kasvab pruuni sepsikat, sinihelmikat, lubikat, raudtarna jt.
lubjalembeseid niiskust armastavaid taimi. Hoolimata küllaltki paljudest
leiukohtadest nõuab see taim pidevat tähelepanu. Teda ohustab põhiliselt
kasvukohtade metsastumine ja kuivendamine.
Hall käpp - taimel on suured tihedad ruljad õisikud. Eriti suured on aga
tema üksikud õied. Hallil käpal on ka üpris iseloomulikud lehed. Need on
suured ja küllaltki laiad, teravatipulised. Tema lehtedel pole kunagi
tumedaid täpikesi või laigukesi, nagu neid on mitmetel teistel käpaliste
liikidel. Hall käpp eelistab kasvada lubjarikastel ja niisketel niitudel ja
puisniitudel. Ta õitseb maist juunini.
Eestis paiguti tavaline, käpa perekonna liikidest kõige laiemalt levinud.
Tavalisem Lääne-Eestis. Eestis on ta oma levila põhjapiiril, Soome
lõunaosas kuulub ta aga juba väga haruldaste taimeliikide hulka, keda on
aeg-ajalt leitud peamiselt lubjatehaste läheduses ja muudes inimtegevuse
tõttu lubjarikkamaks muutunud kasvukohtades.

Püsielupaigad
Kavandatava gaasitorustiku trassile püsielupaiku ei jää.
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Kaitstavad looduse üksikobjektid
Vastavalt keskkonnaregistri andmetele kaitstavaid looduse üksikobjekte
kavandatava maagaasitorustiku läheduses ei paikne.

Vääriselupaigad
Planeeringualal
ja
selle
vääriselupaiku ei paikne.

läheduses

keskkonnaregistri

andmetel
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3. Teemaplaneeringute
mõjud

elluviimisega

kaasnevad

3.1 Mõju sotsiaalsele keskkonnale
3.1.1 Inimese tervis ja heaolu
Teemaplaneeringuga kaasnevaid mõjud inimese tervisele on kaudsed,
kuna teemaplaneeringu kui strateegiline dokument annab suunised
edaspidiseks planeeringu/ehitustegevuseks ning käesolevas etapis on
need mõjud eelkõige seotud maakasutuse küsimustega ja ka
majandusliku mõjuga, mis väljendub eeldatavasti positiivsena.
Teemaplaneeringute mõju inimeste tervisele ja heaolule avaldub
võimalusena liituda rajatava kohaliku gaasivõrguga. Gaasivõrgu
arendamine omab positiivset mõju ka majanduskeskkonna arengule, mille
kaudu suureneb ühiskonna majanduslik heaolu, luuakse töökohti,
makstakse makse riigile jne.
Gaasipaigaldisega seotud mõju inimestele on seotud ka võimalike
riskidega (eeskätt õnnetused). Läbi viidud gaasivõrgu riskianalüüsi
(Tallinna Tehnikaülikool, 2008) tulemusena järeldati, et ülekandetorustiku
võimaliku hädaolukorra tagajärjed võivad olla rasked (materiaalne kahju,
keskkonnamõju, inimohvrid jm), ent nende esinemise tõenäosus on väga
väike.
Eesti Gaasi 40 aastase tegevuse juures on toimunud 1 ülekandetorustiku
purunemine ja suur gaasileke, mille põhjuseks oli korrosioonikahjustus.
Lekkega ei kaasnenud gaasi süttimist ega plahvatust.
Esialgsete eelduste kohaselt on mõju ulatus ehituse perioodil üldjuhul kuni
500
meetrit
trassist
(töömasinate
nägemine
ja
kuulmine,
ehitustegevusega seotud transport jms) ning reaalne häiring (mitte küll
normide ületamise näol) näiteks päevasel ajal teostatavate ehitustööde
müra
näol
võib
maksimaalselt
ulatuda
ca
100
meetrini.
Ekspluatatsiooniaegne mõju piirneb maksimaalselt ca 50 meetriga trassist
ning pigem piirdub mõningase maakasutuse piiramisega 10 meetrises
kaitsevööndis mõlemal pool gaasitrassi (seega ca 21 meetrises vööndid).
Ekspluatatsiooniperioodil ei esine otsest mõju inimese tervisele müra,
õhusaaste või muude tegurite näol. Ehituseaegne mõju on suhteliselt
lühiajaline ja mööduv, kuna teadaolevalt ei ole gaasitrassi vahetus
naabruses kavandatud muid mahukaid samaaegseid ehitustöid, siis ei ole
teadaolevalt põhjust eeldada ka kumulatiivsete ehitusaegsete mõjude
esinemist, mis võiks kujuneda elanikkonnale häirivaks.
Gaasitrassi kaudne mõju võimaliku majanduskeskkonna parendamise
kaudu on laiaulatsulikum. Siinkohal peame silmas näiteks gaasivõrgu
süsteemi arendamise kaudu toimuvat varustuspiirkonna laienemist,
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varustuskindluse paranemist ning eelduste (koos nn Balti Kollektori ja/või
LNG terminaliga) loomist gaasiturul konkurentsi tekkeks, mis kõik aitavad
põhimõtteliselt kaasa ettevõtluskeskkonna parandamisele (st ettevõtetel
on soovi korral suurem võimalus gaasi kasutamiseks, kui see on neile
mingil põhjusel vajalik ja otstarbekas) ja ka kodutarbijate (paranev
võimalus gaasi kasutamiseks sellekohase soovi korral ning konkurentsi
kaudu toimuv hindade regulatsioon). Majanduskeskkonna paranemine on
pika-ajalise jääva kestvusega ja tänu võimalikule majandusarengu
hoogustamine omab sisuliselt positiivset kumuleeruvat effekti.
Alljärgnevas tabelis ja joonisel on esitatud kuni 100 meetri kaugusel
gaasitrassist asuvad elamud ja ühiskodlikud hooned (päring wms-i abil
põhikaardilt).
Tunnus
72701:003:0069
72701:003:0069
72701:003:0069
72701:003:0300
72701:003:0100
29501:007:0823
29501:007:2220
29501:009:0202
29501:009:0232
72701:003:0056
72701:003:0055

Nimi
Keila-Tallinn 78,7-83,1 km
Keila-Tallinn 78,7-83,1 km
Keila-Tallinn 78,7-83,1 km
Lepiku
Reinu III
Herkeli
Pähklimäe
Priidu
Kleemeti
Andrese
Andruse

Joonis 3.1. Gaasitrassile lähimad elamud (kuni 100 meetrit).
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3.1.2 Vara
Gaasikütte ja gaasivarustuse võimaluse olemasolu avaldab eeldatavasti
positiivset mõju piirkonna kinnisvarale ja ettevõtetele ja loob soodsad
võimalused edasiseks arenguks.
Keila linna maagaasiga varustamiseks on planeeritud hargnemine
gaasijaotusjaamaga. Liitumise asukoht Keila linnaga täpsustub järgmises
projekteerimisstaadiumis.
Edasiste kokkulepete fikseerimiseks on kohalikul omavalitsusel soovi
korral arukas teemaplaneeringu koostamises ja hilisemates etappides
(projekteerimistingimused, ehitusload) aktiivselt osaledes seada näiteks
üheks tingimuseks gaasijaotusjaama rajamine D-kategooria torustiku
rajamise mahu raames. Sellega oleks tagatud võimalus Keila linna
ettevõtetel/elanikel tulevikus gaasiküttega liituda.

3.2 Mõju maakasutusele, maastikule ja kultuuripärandile
3.2.1 Mõju maakasutusele ja infrastruktuurile
Maagaasitorustiku kulgemise trajektoor on planeerimise käigus püütud
paigutada selliselt, et negatiivne mõju (võttes arvesse praegust
maakasutust, maaomandit, kaitsealuseid objekte jms) oleks võimalikult
minimaalne. Teemaplaneeringu ja KSH koostamise käigus käsitleti osades
lõikudes mitmeid alternatiivseid lahendusi eesmärgiga leida neist parim.
Keskkonnaaspekte arvesse võttes jääb ala nö tehnovõrgu trassiks, kus
puid ja ehitisi üldjuhul peal ei ole. Gaasipaigaldise kaitsevööndi laiust
arvestades võtab see enda alla ca 60 hektarit, millest suurema osa
moodustavad
vastavalt
Maa-ameti
andmetele
maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistud.
Eelduste kohaselt on mõju ulatus ehituse perioodil piiratud üldjuhul otsese
töömaaga (20,7 meetri laiunetöömaa). Ekspluatatsiooniaegne mõju
piirneb hooldusriba laiusega, mis on 6 meetri laiune.
Gaasitrassi kaitsevööndis ei tohi teha tuld ja kasvatada puid, ehitada
ehitisi, välja arvatud gaasipaigaldise omaniku väljastatud tehnilistele
tingimustele vastavaid ehitisi.
Kuna torustik paigaldatakse maa alla, siis otsest barjääriefekti (st
liikumistakistus) ei teki. Liikumisel rasketranspordiga (sh näiteks traktorid,
metsatehnika jms) on loomulikult vajalik olla veendunud selliste
masinatega üle gaasitrassi sõitmise lubatavuses. Maaomanik, kelle maal
gaasitrass asub on läbi vastavasisuliste nõusolekute ja lepingute kursis
sellekohaste nõuetega ja vajadusel teadlik vastastikusest asjaajamisest
trassi haldajaga.
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Gaasitrass
rajatakse
tekitamata
takistusi
senise
olemasoleva
infrastruktuuri (teed, elektriliinid, raudtee jm) kasutamiseks. Lisaks
teemaplaneeringutele täpsustatakse gaasitrassi rajamise üksikasju
olemasolevate infrastruktuuri objektide haldajatega edasise täpsema
projekteerimise käigus toimuvas koostöös ja kooskõlastamisel.
Teemaplaneeringu kooskõlastamise käigus on näiteks Maanteeamet
märkinud (3.11.2011), et gaasitorustiku ehitusprojektide koostamisel
riigimaanteede kaitsevööndis ja riigimaanteedega ristumisel nõutada
tehnilised tingimused Maanteeameti põhja regioonist. Gaasitorustiku
ehitusprojektid tuleb kooskõlastada Maanteeameti põhja regiooniga ja
Maanteeametiga.
RMK oma teemaplaneeringut kooskõlastavas kirjas (5.09.2011) esitab
seisukoha, et torustik tuleb paigaldada ristumisel metsateede ja
metsasihtidega kaitsetorusse, tagamaks metsamajanduslike tööde
teostamiseks vajalik rasketehnikaga ülesõit.
Seni mitteeksisteeriva, kuid tulevikus hüpoteetiliselt rajatava uue
infrastruktuuri rajamisel (teed, elektriliinid jm) tuleb arvestada gaasitrassi
poolt tekitatavate eritingimustega, kuid enamasti on võimalik leida
tehnilised lahendused erinevate infrastruktuuriobjektide lähestikku
paiknemiseks
ja
ristumiseks.
Sedalaadi
erinevate
infrastruktuurielementidega tekib mõningane kumuleeruv effekt antud
konkreetses trasside asukohas, kuid vähendadakse summaarset mõju
(mis tekiks siis kui kõik trassid asetseksid eraldiseisvalt üsteisest eemal).
Gaasitrassi lahendus kulgeb planeeringu kohaselt Valingu küla ja Keila
linna vahelisel alal üle maaparandussüsteemiga kuivendatud ala.
Ehitamine maaparandussüsteemiga alal on lubatud Põllumajandusameti
poolt eelnevalt kooskõlastatud ehitusprojekti alusel. Ehitusprojekti
koostamisel maaparandussüsteemiga alale tuleb jälgida, et gaasitrassi
ehitamine ei takistaks maaparandussüsteemi nõuetekohast toimimist
(Maaparandusseadus § 47 lg 4).

3.2.2 Mõju maavarade kasutustingimustele
Kavandatav gaasitrass ületab kolmes kohas Keila valla territooriumil
maavarade registris kohaliku tähtsusega maardlana arvele võetud Ohtu
turbamaardla (pindala ca 2420 ha) ala.
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Joonis 3.2. Maardlad ja mäeeraldised (kaevandusload) maagaasitorustiku
planeeritavas asukohas Ohtu piirkonnas.

Vastavalt Ametlikele Teadaannetele (www.ametlikudteadaanded.ee) ja
maa-ameti maardlate rakendusele on väljastatud kolm maavara
kaevandamise luba (nr HARM054, HARM–057 ja HARM-057A) turba
kaevandamiseks Ohtu turbamaardla Ohtu turbatootmisala, Tammermaa ja
Raja III mäeeraldistes. Load kehtivad 2029. aastani. Kaevandamislubade
taotlusi väljaande Ametlikud Teadaanded kohaselt esitatud ei ole.
Vastavalt maapõueseadusele (§ 62) tuleb maapõue seisundit ja
kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tagada keskkonnaregistris
arvele võetud maavara kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs
maavaravarule. Nimetatud seaduse § 62 lõike 3 järgi võib
Keskkonnaministeerium maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat
püsiva iseloomuga tegevust lubada üksnes juhul, kui kavandatav tegevus
ei
halvenda
maavaravaru
kaevandamisväärsena
säilimise
või
maavaravarule juurdepääsu osas olemasolevat olukorda.
Kavandatav gaasitrass on rajatis, mis omab püsivat iseloom. Gaasitrassi
valikul maardla piirkonnas läbiminekul on maksimaalselt arvestatud
vajadusega mitte halvendada maavara seisundit.
Siiski paikneb gaasitrass kolmes lõigus: ca 280, ca 1400 meetrit ja ca 840
meetrit maardlas.
Gaasitrass kulgeb asjaolusid arvestades maksimaalselt olemasoleva tee
ja raudtee ääres (arvestades vastavaid nõudeid vahemaade osas).
Gaasitrassi ohutu paigaldamise tagamiseks võib osutuda vajalikuks turba
väljakaevamine trassi vööndist ning tagasitäitmine ehitustehniliselt
stabiilsema pinnasega (liiv, kruus jms), olenevalt turba ehitustehnilisest
iseloomust võib see sobida ka tagasitäiteks. Turba väljakaevamisel on
mõistlik eemaldatav turvas ka ratsionaalselt kasutada, mis väldib maavara
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asjatu raiskamise. Arvestades turbamaardlas paiknevat trassi pikkust ca 2
km, võttes statistiliseks varuks ca 5000 tonni turvast hektaril ning
eeldades eemaldatava ja taastäidetava trassi laiuseks maksimaalselt 5
meetrit, saame eemaldatava turba koguseks 5000 tonni.
Kui ehitustehniliselt osutub otstarbekamaks stabiliseerida gaasitrassi alune
pinnas turvast täielikult eemaldamata (näiteks võrkude, restide, muude
alusplaatide vms kasutamisega), siis võib osa turvast jääda edasiseks
kaevandamiseks kättesaamatuks, kuid kõnealune kogus on marginaalne
(eeldatavasti kuni mõni tuhat tonni).
Gaasitrassi laius koos kaitsevööndiga on ca 21 meetrit, mis eespool
esitatud arvutuskäiguga analoogselt annab teoreetiliseks turba koguseks,
mille kaevandamist tulevikus raskendatakse/takistatakse, 21 000 tonni,
lisaks jääb ca 3000 tonni, mis jääb eraldiseisvale 0,6 hektari suurusele
alale. Arvestades ainuüksi Ohtu kohaliku tähtsusega maardla aktiivse
tarbevaru (kõik plokid kokku) mahtu 4400 tuhat tonni, moodustab
gaasitrassiga
kaasnevaks
maksimaalseks
arvutuslikuks
maavara
kaevandamisvõimaluse vähenemiseks ca 25 tuhat tonni ehk ca 0,5%. KSH
töörühm leiab, et kaevandatava turbavaru teoreetiline vähenemine
kõnealuses mahus on vähene ja sisuliselt ei kahjusta maavara
maapõueseaduse mõtte kohaselt. Loomulikult tuleb gaasitrassi edasise
täpsema tehnilise projekti väljatöötamisel ja ehitamisel rakendada
meetmeid, mis minimiseeriksid maavaravarule kahju.
Oluline on märkida, et vastavalt maapõueseadusele (§ 60 lõigetele 1 ja
3), mille kohaselt kinnisasja omanikul või kinnisasja kasutusõigust omaval
isikul on õigus käsutada, kaasa arvatud kaubastada ehitise püstitamise,
maaparandustööde või põllumajandustööde käigus tekkivat ja ülejäävat
kaevist. Kaevise võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja kasutamine
on lubatud ainult Keskkonnaameti nõusolekul. Nõusolek loetakse antuks,
kui sellest on eelnevalt kirjalikult teavitatud Keskkonnaametit ning
viimane ei ole kahe nädala jooksul teate saamisest arvates nõusoleku
andmisest keeldunud. Kui Keskkonnaamet vajab teate esitajalt
täiendavaid andmeid, pikeneb nõusoleku andmisest keeldumise tähtaeg
andmete saamiseks kulunud aja võrra. Teates tuleb kirjeldada
võõrandatava või väljaspool kinnisasja kasutatava kaevise kogust ja
kvaliteeti, kui see on teada, ning kaevise kasutamise asukohta, kui kaevist
kavatsetakse kasutada väljaspool kinnisasja. Teatele lisatakse tegevuse,
mille käigus kaevis tekib, kalenderplaan ja olemasoleva plaanimaterjali
alusel koostatud tegevuse asukoha plaan ning koopia asjaomasest
tegevusloast või asjaomase projektdokumentatsiooni koopia, kui need on
nõutavad
käesoleva
paragrahvi
lõikes
1
sätestatud
tegevuse
korraldamiseks.
Tuleohutus ja riskid turbaväljadel. Mistahes tehnilisel viisil gaasitrassi
rajades peab torustik olema stabiilne, vältimaks ebasoovitavaid vajumisi,
mis võiksid kaasa tuua deformatsioonid ja lekked ning luua ohtliku
(turbamaardla puhul kõrgendatud tuleoht) olukorra. Samuti peab olema
võimalik gaasitrassi operatiivselt sulgeda, kui lähikonnas tekib näiteks
turbatulekahju.
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Ca 600 meetri ulatuses kavandatakse gaasitrass turbamaardlas
olemasoleva teega paralleelselt selle lähedale. Selliselt on tagataud ka
tulekahju korral hea juurdepääs ja seeläbi kustutustööde kõrge
efektiivsus. Gaasitrassi ülejäänud osal soovitame rajada (konkreetne
lahendus töötada välja tehnilises projektis) gaasitrassi selliselt, et
kaitsevööndis oleks vajadusel võimalik liikuda tuletõrjetehnikaga (masinad
massiga orienteeruvalt kuni 8 tonni). Loomulikult peab perioodiline
gaasitrassi seire ja kaitsevööndi hooldus tagama liikumisvõime säilimise.
Selliselt tagatakse kogu kõrgendatud tuleohuga piirkonnas hea juurdepääs
päästetehnikale ja kustutustööde efektiivsus.
Vastavate teemade osas tuleb täiustada gaasiettevõtte riskide ohjamise
kava.

3.2.3 Mõju maastikule ja visuaalne mõju
Maastikke
mõjutab
peamiselt
kinnisvaraarendus
ning
ka
infrastruktuuriobjektide rajamine ning veerežiimi muutmisest tulenevad
mõjud taimestikule. Mõjude minimeerimiseks on oluline planeerida uued
infrastruktuuri objektid nii, et arvestaks nii olemasolevate kui
kavandatavate objektidega. Võimalusel tuleb joonobjektide koridorid või
kaitsevööndid
ühildada.
Sellest
soovitusest
teemaplaneeringute
koostamisel lähtuti, kavandatav gaasitrass on maksimaalselt püütud
ühildada
olemasolevate
maanteede,
raudteede
ja
elektriliinide
kaitsevöönditega, samuti arvestada võimalike teiste infrastruktuuride
arendamisega (raudtee teine niit, maantee). Selline planeerimisviis aitab
gaasitrassi ehitustööde käigus vähendada veerežiimi muutmisest (ja
seeläbi taimestikule ja maastikule) tulenevaid mõjusid, kuna teetammide
lähialal on veerežiim ehituse käigus juba reeglina reguleeritud.

Visuaalne mõju
Gaasitorustik on planeeritud maa-alusena, mistõttu visuaalne mõju on
ekspluatatsiooni faasis sisuliselt välistatud. Gaasitrassi tähistamine
maastikus on vajalik ohutuse tagamiseks ja sedalaadi märgistus ei ole
negatiivse visuaalse mõjuna märkimisväärne.
Keila linna maagaasiga varustamiseks on planeeritud hargnemine
gaasijaotusjaamaga. Tegemist on maapealse seadmega, mis mõjutab
eeldatavasti mingil määral visuaalset maastikupilti, kuid kuna selle
mastaap on väike (suurusjärk kuni mõnekümneruutmeetrine madal
hoone) siis ei ole tegemist märkimisväärse visuaalse mõjuga objektiga.

3.2.4 Mõju kultuuripärandile
Kavandatava gaasitrassi alale Valingu külas jääb arheoloogiamälestisena
arvele võetud kultusekivi (mälestise reg nr 1973). Teemaplaneeringu
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koostamisel
ollakse
teadlikud
kultusekivi
olemasolus
ja
selle
täisväärtuslikuna kaitsmise vajalikkuses ning gaasitrass on planeeritud
kultusekivist piisavalt kaugele et ka ehitustööde ajal ei tekiks ohtu kivi
kahjustamiseks. Täiendavalt ruumilisele lahendusele tuleb siiski ehituse
ajal pöörata tähelepanu töökorraldusele ja ehitusel töötavate inimeste
teadlikkusele. Pisiasjana, kuid siiski suhtumist väljendavana (mida
eeldatakse ju näiteks ka ehitustööde teostajatelt) oleks asjakohane
viltuvajunud
ja
kahjustunud
kultuskivi
tähistussildi
kaasajastamine/korrastamine.
Perspektiivsest maagaasitorustik on arheoloogiamälestise linnus „Ohtu
linnamägi“ (reg nr 17901) vahetus läheduses.
Koostöö käigus Muinsuskaitseametiga planeeringu koostamisel leiti
gaasitrassile sobiv asukoht, mis ei tekita negatiivset mõju.
Muinsuskaitseamet
kooskõlastas
teemaplaneeringu
05.10.2011
tingimustel, et linnuse nr 17901 kaitsevööndiga piirnevas lõigus tuleb
trassi kaevetööde ajaks tellida arheoloogiline järelevalve selleks
tegevusluba omavalt (arheoloogilisi uuringuid teostavalt) ettevõttelt.
Senistel uurimisandmetel sellel lõigul kaevetöid takistavaid või vältivaid
kihte ei paikne, arheoloogi ülesandeks on pinnaseprofiili ja võimalike
juhuleidude jälgimine ja mõõdistamine trassi kaevamise käigus viirutatud
ala ulatuses. Pärast kaevetöid tuleb taastada paiga senine väljanägemine.
Pärandkultuuri objekt „Keila-Vasalemma mnt betoonist km post“ asub
kavandatava gaasitrassi läheduses teisel pool Keila-Ohtu teed ja otsest
ohtu sellele ei kaasne, kuid vältida tuleb teadmatusest või hoolimatusest
tekkida võiv kahjustus.

Juhul kui tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud
arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega
leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha
muutumatul kujul ning viivitamatult teatama sellest Muinsuskaitseametile
ja omavalitsusele.
Sedalaadi juhtumeid on esinenud ja teavitamine on toimunud asjakohaselt
(näiteks nn Kukruse leid Kukruse-Jõhvi maantee ehitusel).

3.3 Mõju taimestikule, rohevõrgustikule ja loomastikule

3.3.1 Mõju taimestikule
Mõjud taimestikule avalduvad reeglina eelkõige valgus- ja niiskusrežiimi
muutmise kaudu. Kuna gaasitorustik on kavandatud maa-alusena, siis
valgusrežiimi muutusi kavandatava tegevusega ei kaasne.
Erinevad taimekooslused on muutmise suhtes erineva tundlikkusega.
Tamme enamusega kooslused (Valingu tammik) on näiteks niiskusrežiimi
muutuste
suhtes
tundlikud.
Gaasitrassi
ehitamisega
kaasnevat
Töö nr 1416/10, KSH aruanne

50

Maagaasi D-kategooria torustiku Saue vallas, Keila vallas
ja Keila linnas paiknemise teemaplaneeringute KSH

niiskusrežiimi muutust aitab seal asukohas vältida olemasolev
raudteetamm, mis takistab vooluvete liikumist ja seetõttu ka muutusi
veerežiimis. Sisuliselt ei oma erineval pool raudteed asuv gaasitrass
tammikule negatiivset mõju.
Teemaplaneeringute piirkonda (eelkõige Keila linna, aga ka Keila valla
territooriumil) jääb mitmete kaitsealuste taimeliikide kasvukohtasid.
Kaitsealuste taimeliikide hea seisundi tagamiseks on gaasitrassi
ehitustegevuse käigus oluline säilitada nende kasvukohtade valgus- ja
niiskusrežiim. Niiskusrežiimi tasakaalu säilitamiseks on gaasitrass
planeeritud võimalikult lähedale raudtee ja maantee muldkehadele.
Eelduste kohaselt on mõju ulatus ehituse perioodil piiratud üldjuhul otsese
töömaaga (20,7 meetri laiune töömaa). Ka ekspluatatsiooniaegne mõju
piirneb trassi hooldusribaga 6 meetrit ja pisut laiema kaitsevööndiga (10
meetrit trassist mõlemale poole) .
Illurma küla piirkonnast kuni Kersalu külani on gaasitrass ühildatud
olemasoleva kõrgepingeliiniga. Selline lahendus on maakasutuslikult
otstarbekas ning väldib ulatusliku metsaraie vajadust gaasitrassi
kaitsetsooni rajamiseks. Kuna gaasitrass on võimalik paigutada
kõrgepingeliini kaitsevööndi servale, siis on vajalik D-kategooria
gaasitorustiku tingimustele vastava 10 meetrise kaitsevööndi olemasolu
ka teisel pool torustikku. Metsaaladel tähendab see gaasipaigaldise
kaitsevööndi alale jäävate puude raiumist (raadamist, mis tähendab pikaajalist jäävat maakasutuse muutust).

3.3.2 Mõju rohevõrgustikule
Rohevõrgustiku
funktsioneerimise
tagamiseks
on
oluline,
et
kavandatavate infrastruktuuri objektidega ei lõigataks läbi rohevõrgustiku
elemente ning ehitiste ja rajatiste näol ei loodaks loomadele
liikumistakistusi ka mitte rohevõrgustiku äärealadele.
Teemaplaneeringu
kohane
lahendus
on
planeeritud
kooskõlas
olemasolevate
taristu
objektidega
(raudtee,
maantee
ja
elektriülekandeliin) ning täiendavaid ristumisi rohevõrgustiku ja taristu
objektide vahel on kavandatud minimaalselt.
Kavandatav
gaasitorustik
paikneb
mitmel
pool
rohevõrgustiku
elementides. Tuleb tõdeda et mitmekümne kilomeetri pikkuse katkematu
joonobjekti
(maagaasitorustik)
rajamisel
on
paratamatu
(vaata
alljärgnevat rohevõrgustiku skeemi, mis on koond erinevatest
planeeringutest) mõningane kattuvus rohevõrgustiku aladega, kuid
trassivalikul ja muude leevendavate meetmete kaudu on üritatud leida
minimaalse negatiivse keskkonnamõjuga lahendus.
Alljärgneval skeemil on esitatud rohevõrgustik üldplaneeringute alusel.
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Joonis 3.3. Koondjoonis maakonnaplaneringu ja üldplaneeringute tasandil
moodustatud rohevõrgustikust.
Gaasitrassi kulgemine planeeritud viisil läbi rohevõrgustiku struktuuri ei
ole eeldatavasti olulise mõjuga, kuna kasutatava maa looduslik/poollooduslik olek säilib, samuti ei ole rajatav gaasitrass olulise mõjuga põhjaega pinnavee režiimile. Maa-alune toru ei takista loomadele liikumist
rohekoridorides ega tuumaladel.
Mõju rohevõrgustikule võib kujuneda märkimisväärseks ehituse ajal, kuid
see on ajutise iseloomuga ja leevendavate meetmetega vähendatav.
Leevendavate meetmete hulgas on oluliseks võimalusel vältida intensiivset
ehitustööd (sh metsastel aladel raadamine) kevadisel nn raierahu
perioodil, samuti tuleb väga rangelt kinni pidada maksimaalse töömaa
ulatusest (mida aitab tagada ehitusjärelvaleve koosseisus rakendatav
keskkonna-alane järelvalve).
Eelduste kohaselt on mõju ulatus ehituse perioodil piiratud otsese
töömaaga
(eeldame
kuni
20,7
meetri
laiust
töömaad).
Ka
ekspluatatsiooniaegne mõju piirneb trassi hooldusribaga 6 meetrit ja pisut
laiema kaitsevööndiga (10 meetrit trassist mõlemale poole).

3.3.3 Mõju loomastikule (sh linnustikule)
Mõju loomastikule avaldub eeskätt ehituse perioodil häiringuna (müra,
inimeste ja masinate olemasolu ruumis kus neid tavapäraselt ei ole jms).
Häiringu ulatus sõltub konkreetsetest tööoperatsioonidest (müratase,
inimeste ja masinate arvukus ja tööde intensiivsus) ning konkreetse
asukoha varjatus või avatus maastikus.
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Loomastiku otsest kahjustamist (loomade hukkumine) ei ole põhjust
eeldada ning häiring on lokaalse iseloomuga. Häiritud loomadel on
võimalik eemalduda ja leida kiiresti turvaline ala.
Ekspluatatsiooniaegne mõju rohevõrgustikule sisuliselt puudub, kuna
gaasitrassi pealsele maale kasvavad taimed (kuid mitte puud, mis ei ole
kaitsevööndi olemusele sobilikud), misläbi see on toimiv ala
rohevõrgustikus ja ei tekita barjäärieffekti. Seetõttu võib gaasitrassi
rajamist pidada rohevõrgustikule lühiajalise (ehitusperiood) mõjuga
tegevuseks.

3.4 Mõju pinnasele ja veestikule

3.4.1 Mõju pinnasele
Gaasitrass on kavandatud ehitada ~1m sügavusele maa alla.
Ehitusprojekti koostamisele eelnevad kogu trassi ulatuses vajalikus
detailsuses ja ulatuses ehitusgeoloogilised uuringud, mille tulemused on
projekteerimisel aluseks.
Osades kohtades on pinnakatte paksus minimaalne, paljanduvad
aluspõhjakivimid. Sellistes kohtades kaevatakse torustik lubjakivi sisse.
Toru paigaldussügavus maapinnas kuni toru pealispinnani on ca 1 meeter.
Gaasitorustiku paigaldamisel paekivisse tuleb torustiku ümber tagada
veerežiimi toimimise säilimine. Torustiku matmisel tuleb kasutada sama
või suurema filtratsioonimooduliga täidet kui ümbritsev paekivi, et
vajadusel saaks vesi toru ümber liikuda.
Eelduste kohaselt on mõju ulatus ehituse perioodil piiratud otsese
töömaaga (20,7 meetri laiune töömaa). Ka ekspluatatsiooniaegne mõju
piirneb trassi hooldusribaga 6 meetrit ja pisut laiema kaitsevööndiga (10
meetrit trassist mõlemale poole). Vee liikumisele võib halva lahenduse
korral
(näiteks
vee
liikumise
oluline
takistamine
jämedate
projekteerimisvigade ja/või ehitusvigade tõttu) olla mõju kuni ca 1
kilomeetri ulatuses.
Andmaks ligikaudse orienteeruva ülevaate kaevetöödel teisaldatavast
pinnasest saame lähtuda joonisel 1.1 esitatud põhimõttelisest
gaasitorustiku paigaldamislahendusest.
Kaevise ristlõike pindala on esitatud mõõtude (ja eeldades kaevise laiust
maapinnal 2-5 meetrit, ehk nõlvakalle ca 4:1 … 1:1) korral maksimaalselt
(ehk kaevise maapealse laiuse 5 m korral, mis annab nõlvakalde 1:1 ja on
vajalik vaid väga halva nõlvapüsivusega pinnastes – ehk väga
konservatiivse üldistuse korral) 5,4 m². Teades maagaasitorustiku
kogupikkust (Saue valla, Keila valla ja Keila linna territooriumil) ca 29
kilomeetrit saame väljakaevatava pinnase orienteeruvaks maksimaalseks
mahuks 156 600 m³.
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Vahetult gaasitorustiku ümbrus taastäidetakse liivaga, kuid enamus
kaevisest taastäidetakse sellesama pinnasega, mis välja kaevati. Kuna
täiteks kasutatava liiva hulk ja toru poolt nö „väljatõrjutava“ pinnase hulk
(eespool esitatud arvutusega analoogselt maksimaalselt ristlõike pindala
1,4 m², ehk ca 25% kogumahust) on suhteliselt tagasihoidlik, siis on
võimalik kogu väljakaevatav pinnas kasutada ära gaasitorustiku kaevise
taastäitmisel ja maastiku korrastamisel ilma et tekiks sobimatuid muutusi
mikroreljeefis. KSH poolt soovitame vältida pinnase äravedu kui seda on
võimalik kasutada kohapeal taastäiteks ja maastikukujunduseks/pinnase
taastamiseks. Väljakaevatud materjal on ehituse ajal arukas hoida vallis
(näiteks pikki kaevist) kaevekoha lähedal (vältides selliselt asjatut
transporti).
Jäätmeseaduse § 1´punkti 2 kohaselt ei kuulu jäätmeseaduse
reguleerimisalasse ehitustegevuse käigus välja kaevatud saastumata
pinnas ja muu loodusomane materjal, kui on kindel, et materjali
kasutatakse selle loomulikus olekus ehitamiseks selles kohas, kust see
välja kaevati. Juhul, kui välja kaevatud pinnast kasutatakse väljaspool
seda kohta, kust see välja kaevati, kuulub pinnas jäätmeseaduse
reguleerimisalasse
ja
selle
edasiseks
ladustamiseks
ja/või
taaskasutamiseks vajalik jäätmekäitleja registreerimistõend.

Joonis 1.1 kordusena.

3.4.2 Mõju põhja- ja pinnaveele
Looduskaitseseaduse §37 kohaselt on kalda piiranguvööndi laius üle 25
ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi
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eesvoolul 100 meetrit ja kuni kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal
ning
kuni
25
ruutkilomeetri
suuruse
valgalaga
jõel,
ojal,
maaparandussüsteemi
eesvoolul
50 meetrit.
Piiranguvööndis
on
muuhulgas keelatud mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks
määratud teid ja radu, mis on kavandatava tegevuse korral hädavajalik.
Kalda ehituskeeluvöönd linnas, üle kümne hektari suurusel järvel ja
veehoidlal ning üle 25 ruutkilomeetri suuruse valgalaga jõel, ojal,
maaparandussüsteemi eesvoolul on 50 meetrit ning allikal ning kuni
kümne hektari suurusel järvel ja veehoidlal ja kuni 25 ruutkilomeetri
suuruse valgalaga jõel, ojal, maaparandussüsteemi eesvoolul 25 meetrit.
kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud.
Seaduse §38 lg 5 kohaselt ei laiene ehituskeeld kehtestatud
detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud
tehnovõrgule
ja
–rajatisele.
Seega
ei
laiene
kehtestatud
teemaplaneeringuga kavandatud gaasitrassile kalda ehituskeeld.
Gaasipaigaldise torustiku vee alla paigaldamisel on kaitsevööndi ulatus
tavapärasest kaitsevööndi ulatustest kaks korda laiem, st 20m.
Gaasitorustiku viimist üle kraavide ja jõgede kavandatakse veekogu
põhjast.
Paepealsete alade õhuke pinnakate ei taga küllaldast põhjavee kaitset ega
reostuse
looduslikku
isepuhastumist
ning
seetõttu
liigitatakse
teemaplaneeringute piirkond suuremalt jaolt reostuse eest kaitsmata või
nõrgalt kaitstud alade hulka. Kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjavesi on
laialdaselt levinud kogu Harjumaal ja gaasitrassi paigutamine ilma selliseid
alasid läbimata ei ole võimalik, samuti ei ole see otseselt vajalik sest
leevendavate meetmete rakendamisel on võimalik gaasitorustikuga
seonduvaid riske põhjaveele ära hoida ja minimiseerida. Torustiku
paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida kehtestatud
nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid (tehnika
korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal ja viisil,
ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse ohtu
põhjaveele. Ehitustööde teostamisel tuleb erakordselt tähelepanelik olla
raudtee ääres ja ristumisel autoteedega vältimaks sellistes kohtades
liiklusõnnetuste ja seeläbi reostusjuhtumite teket. Gaasitorustiku
operaatoril peab olema ja senini ka on vastav riskijuhtimise kava,
soovitame selles kajastada ka põhjaveekaitsega seonduv temaatika.
Kui gaasitrassi ehitusprojekt näeb ette tegevusi, mille käigus uputatakse
tahkeid aineid veekogusse (näiteks gaasitoru) või mis võivad muuta
jõgede ja kraavide vee füüsikalisi või keemilisi omadusi (näiteks ajutuselt
kui otsustaatkse gaasitoru jaoks süvistada jõepõhja ja selle käigus
mobiliseeruvad pinnas ja setted), on veeseaduse kohaselt tegemist vee
erikasutusega, millele tuleb taotleda vee erikasutusluba. Vee erikasutusloa
taotluse menetlemise raames saab otsustaja kaaluda keskkonnamõju
hindamise algatamise vajadust.
Vastavalt veeseadusele (§8 lg 2) peab vee erikasutusluba olema, kui:
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võetakse vett pinnaveekogust, sealhulgas ka jää võtmise korral
enam kui 30 m3/ööpäevas;
võetakse põhjavett rohkem kui 5 m3 ööpäevas;
võetakse mineraalvett;
juhitakse
heitvett
või
saasteaineid
suublasse,
sealhulgas
põhjavette;
toimub veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine;
toimub veekogu, mille veepeegli pindala on üks hektar või suurem,
rajamine, likvideerimine, süvendamine või sellise veekogu põhja
pinnase paigaldamine;
uputatakse tahkeid aineid veekogusse;
toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine, ümberjuhtimine või
tagasijuhtimine;
vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või
veekogu bioloogilisi omadusi;
toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või
remont ja laeva regulaarne ohtlike ainetega või tuulega lenduvate
puistekaupadega lastimine või lossimine;
veekogu korrashoiuks kasutatakse kemikaale;
kasvatatakse kalu aastase juurdekasvuga rohkem kui üks tonn või
kalakasvandusest juhitakse vett suublasse;
juhitakse vett suublasse maavara kaevandamise eesmärgil.

Maagaasitorustiku trassil on kõige suuremaks vooluveekoguks ja ka kõige
komplitseeritumaks tehniliseks väljakutseks Keila jõest torustikuga läbi
minek, tagades sealjuures keskkonnahoidlik tegutsemine.
Kuna Keila jõe näol on tegemist aastaringselt märkimisväärse
vooluhulgaga jõega, siis ei ole võimalik veevoolu täielikult takistada või
üle pumbata nagu see on võimalik kraavide puhul. Tänaseks ei ole
üksikasjalikult selge tööde teostamise tehnoloogia jõest läbimisel, kuid
ilmselgelt
tuleb
rakendada
meetmeid
minimiseerimaks
pinnase
teisaldamisega (kaevamine jm) pinnase ja setete suuremahulist sattumine
vette ja kandumine veega allavoolu. Mistahes konkreetset ehituslikku
meetodit kasutades on arukas teha seda pärast kevadist suurvett kevadsuvisel madalvee perioodil väljaspool Keila jõe kontekstis olulisimate
kalaliikide kudemisperioodi sügisel.
Keila jõest gaasitrassiga läbimineku tööprojekt või tööde teostamise kava
(olenevalt, millisel viisil dokumentatsioon koostatakse), millest on võimalik
tuvastada tööde elluviimise viis on KSH soovitusel vajalik kooskõlastada
Keskkonnaametiga, tõenäoliselt on vaja taotleda vee-erikasutusluba. Veeerikasutusloa vajadus on siis, kui tahke aine (gaasitoru ja võibolla seda
kattev/kaitsev pinnas) uputatakse veekogusse ja/või kui toimub veekogu
füüsikaliste ja keemiliste omaduste muutmine (näiteks ajutuselt kui
otsustatkse gaasitoru jaoks süvistada jõepõhja ja selle käigus
mobiliseeruvad pinnas ja setted). Juhul kui kasutatakse ehituslikke
võtteid, mille käigus veekogu sisuliselt ei mõjutata (näiteks mingil
sisuliselt tunneli kaevamise põhimõttel jõe alt läbiminek), ei ole vee
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erikastusluba vajalik. Neid asjaolusid tuleb otsustajal kaaluda
konkreetsete ehituslike lahenduste väljatöötamise etapis ning teha vastav
kaalutlusotsus (st käesoleval teemaplaneeringu etapil ei ole võimalik ette
näha tehnilisi lahendusi projekti täpsusastmes ja läbi analüüsida kõiki
hüpoteetilisi tehnilisi variante).
Täiendavad asjaolud kaasnevad töödega ka ojade ja kraavide läbimisel
(Valingu peakraav, Tuulna oja, Klooga oja jt) läbimisel. Kaevetöödel neis
vooluveekogudes tuleb minimiseerida kaevamisega pinnase ja setete
suuremahuline sattumine vette ja kandumine veega allavoolu. Soovitav on
tööd ajastada veevaesele ajale, kus kraavid võivad olla praktiliselt kuivad.
Veevaesel ajal tuleks võimalusel rakendada näiteks ajutise lihtsa tammi
(suurusjärk mõni kuupmeeter pinnast) rajamist oja/kraavi mõlemale poole
paigaldatavat
torustikku
ja
ojas/kraavis
oleva
vee
vajadusel
ülepumpamine tööde ajal (selline lahendus on võimalik veevaesel
perioodil).
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

3.4.3 Mõju veerežiimile
Valdav osa maagaasitorustikust planeeritakse olemasoleva infrastruktuuri
koridori olemasoleva tee- või raudteetammi suhtes paralleelselt. Seetõttu
muutub gaasitorustiku rajamisega teetammiga ristisuunaline pinna- ja
põhjavee liikumine tõenäoliselt vähe ja eeldatavad muudatused
veerežiimis on vähesed. Gaasitrassi tehnilise projekti koostamisel tuleb
täpsustada veerežiimi toimimist ja töötada välja konkreetsed tehnilised
lahendused. Näiteks olemasoleva tee truubiga samasse ligikaudu samasse
kohta gaasitrassi kohal tuleb tõenäoliselt rajada samuti truup või kraav
tagamaks soovitav hüdroloogiline režiim vähemalt tänasel päeval
eksisteerivale tasemele. Veerežiimi märkimisväärselt mõjutavat tegevust
vastavate lahenduste (truubid, kraavid) rakendamise korral ei kaasne.
Maade arendamisel, mis asuvad maaparandussüsteemi maa-alal, tuleb
järgida järgmisi tingimusi:
• maavaldaja ei tohi oma tegevusega takistada veevoolu
maaparandussüsteemis ega tekitada muu tegevusega kahju teistele
maavaldajatele;
• maaparandussüsteemi omanik või isik, kes õigussuhte alusel
kasutab maaparandussüsteemi oma valduses oleval kinnisasjal
peab maaparandussüsteemi ja selle maa-ala kasutamisel tegema
vajalikke maaparandushoiutöid, et maaparandussüsteem selle
kasutamise kestel vastaks Maaparandusseaduses esitatud nõuetele;
• maaparandussüsteemi
maa-ala
sihtvõi
kasutusotstarvet
(maakasutus)
võib
muuta
Põllumajandusameti
eelneva
kooskõlastuse alusel;
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kinnisasja, millel paikneb maaparandussüsteem, võib ümber
kruntida,
jagada,
ühendada,
liita
või
eraldada
(maakorraldustoiming) Põllumajandusameti eelneva kooskõlastuse
alusel;
maaparandussüsteemi maa-alale ja kraavile kavandatava mõne
muu ehitise ehitusprojekt ja ühiseesvoolu reguleerimine või
ühiseesvoolu kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsus
kooskõlastatakse Põllumajandusametiga.

Vastavalt PRIA kuivendusalade kaardile läbib planeeritav gaasitrass
maaparandussüsteemide maa-alasid (Keila, MM-1965-1 ja Klooga, ÜP298).
Kõrge põhjaveega aladel võib gaasitrassi ehitamine põhjustada lokaalseid
lühiajalisi muutusi pinnavee režiimis. Peale ehitustööde lõppu antud lõigul
taastub esialgne olukord kiiresti.
Peatükis 2.4.1 on esitatud joonis maaparandussüsteemi objektidega
planeeritava gaasitorustiku piirkonnas.

3.5 Mõju kaitstavatele loodusobjektidele
Kavandatava maagaasitorustiku trassi läheduses paikneb mitmeid
kaitstavaid loodusobjekte, millele avaldub mõju eelkõige torustiku
rajamise etapis. Esialgsete eelduste kohaselt on mõju ulatus (häiring)
ehituse
perioodil
üldjuhul
kuni
sadakond
meetrit
(visuaalselt
maksimaalselt ca 500 meetrit) trassist loomadele-lindudele ja 20,7meetrit
(st otsene töötsoon) taimestikule. Ekspluatatsiooniaegne mõju sisuliselt
puudub.
Torustiku reaalse paigutamisega looduses on võimalik vältida kaitstavate
loodusobjektide kahjustamist.
Asjakohasuse korral on ülevaade mõjust kaitstavatele loodusobjektidele
toodud lõigupõhise keskkonnamõju hindamise peatükis 4.

3.6 Müra, vibratsioon ja õhusaaste
Gaasitrassi ehitamine on üldjoontes analoogne mistahes muule
tsiviilehituse objektile. Eripäraks on objekti pikk lineaarne ulatus kuid
kitsas laius.
Suur osa tööst on seotud pinnase- ja kaevisetöödega, milleks kasutatakse
koppasid, ekskavaatoreid, laadureid, veoautosid jms tehnikat. Sellise
tegevuse käigus kasutatavate seadmete poolt tekitatavale mürale on
seatud piirangud majandus- ja kommunikatsiooniministri 16.12.2009. a
määrusega nr 124 „Nõuded välitingimustes kasutatavate seadmete poolt
tekitatavale
mürale,
mürataseme
mõõtmisele
ja
mürataseme
märgistamisele
ning
välitingimustes
kasutatavate
seadmete
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vastavushindamise kord“. Kõik kasutatavad seadmed ja masinad peavad
vastama vastavatele müra emiteerimise normidele.
Lisaks seadmetele ja masinatele kehtestatud müraemissiooni piirangutele
on seadusandluses normeeritud ka ehitusplatsidelt väljapoole ulatuva
müra tugevus, kui naabrussesse jäävad müratundlikud alad (üldjuhul
eluhooned). Välisõhus levivale mürale on seatud piirangud sotsiaalministri
04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal,
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise
meetodid“, mis kehtestab müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute
ning ühiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil
ning mürataseme mõõtmise meetodid.
Vastavalt sotsiaalministri määrusele on ehitustöödega kaasnevale mürale
seatud piirangud ainult öisel ajal (ajavahemik 23.00-07.00), päevased
piirangud ehitustööde mürale puuduvad, kuid ehitustööde kavandamisel ja
läbiviimisel ka päevasel ajal on siiski mõistlik lähtuda heanaaberlikest
suhetest ja mõjude minimiseerimisest (tööde teostamise päeva, kellaaja
ja iseloomu valik).
Pideva öise töötamise korral on ehitustööde müra ekvivalenttaseme norm
elamualadel 45 dB. Ehitustöödega kaasnev maksimaalne (hetkeline)
müratase ei tohi ületada lubatud ekvivalenttaset (ehk nö öö keskmist)
enam kui 10 dB võrra. Lähtudes kasutatavate masinate müraemissioonist
võib öiste ehitustegevuste käigus öise ehitustööde müra piirnormi
ületamisi esineda avamaastiku tingimustes kuni 200-300 m kaugusel
ehitusplatsist. Seega on võimalike mürakonfliktide vältimiseks mitmetes
piirkondades mõistlik ehitustöid läbi viia ainult päevasel ajal (öine
töötamine on ka muudel põhjustel ebaratsionaalne ja kasutatav vaid
äärmuslikel juhtudel).
Häiriv võib olla ka autotranspordi liikumine ehitusplatsile ja ehitusplatsilt
välja, seda nii materjali veol raskeveokitega kui ka ehitustööliste
liikumisel.
Maksimaalselt võib ühes ehituspiirkonnas aktiivsete tööde perioodil
kujuneda täiendavaks liikluskoormuseks hinnanguliselt 50-100 autot
päevas ehk maksimaalselt kümmekond autot tunnis. Nimetatud
liikluskoormustega kaasnevad teeäärsel alal (kuni kümmekond meetrit
teest) ekvivalentsed müratasemed vahemikus 60-65 dB, mis üldjoontes
vastab elamualade piirväärtusele päevasel ajal (60 dB, sh teepoolsel küljel
65 dB).
Piirkondades, kus vahetult transpordikoridoride äärde jäävad eluhooned,
on aktiivsel ehitusperioodil tegemist häiringuga, kuid samaväärne häiring
kujuneb teeäärsetele aladel ka tavaliikluse möödumisel, kuna vahemaa
müraallikaga (maantee) on lihtsalt sedavõrd väike.
Samas tuleb silmas pidada, et eespool toodud koormused ei ole
igapäevased ning ühes piirkonnas teostatav aktiivne ehitustegevus piirdub
eeldatavalt mõne kuuga. Tundlike alade läbimisel (alad kus eluhooned
asuvad lähima paarikümne meetri kaugusel teest) on mõistlik rakendada
raskeveokitele täiendavaid kiiruspiiranguid, samuti on konflikte vältiv ja
leevendav mõistlik kohalike elanike teavitamine ja koostöö.
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Töödega kaasnev õhusaaste tuleneb sisepõlemismootoritest ning
pinnasetööde ja transpordiga lähtuvast tolmust. Sisepõlemismootorite
tekitatav õhusaaste on intensiivse töö puhul võrreldav tiheda liiklusega
tänavaga, mille puhul kehtestatud normtasemed on tagatud praktiliselt
ehituse tsoonis (või tee-alal).
Tolmu levik võib osutuda olulisemaks häiringuks (mitte norme ületav kuid
inimestele siiski ebamugav) kui tööde teostamisel ei pöörata piisavalt
tähelepanu tolmutõrjele (enamasti piisab transporditeede niisutamisest ja
vajadusel teisaldatava materjali niisutamisest).
Vastavalt
määrusele
Nõuded
gaasipaigaldisele,
gaasiseadme
paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele ei tohi gaasi kiirus
gaasipaigaldise torustikus põhjustada ebasoovitavaid mõjusid, sealhulgas
erosioon või häiriv müra. Kohtades, kus gaasil on suur kiirus, tuleb
kasutada erosioonikindlaid materjale ja mürasummutusvahendeid.
Ekspluatatsiooniaegne mõju müra või õhusaaste näol sisuliselt puudub (va
võimalikud remont ja hooldustööd, mille korral mõju võib ulatuda
ehitustööde aegsele tasemele).

3.7 Riskid
Maagaasitorustikuga seostatav võimalik avarii- ja õnnetusrisk on üheks
kõrgendatud avaliku huvi valdkonnaks. Seda ka käesoleva planeeringuga
kavandatava tegevuse puhul (näiteks mitmed sellekohased küsimused
KSH protsessis nii kirjalikult kui aruteludel suuliselt).
Tagamaks riskidega seonduvate teemade parim katvus teostati 2008 ja
2009 aastal 2(+1 täiendus) olulist analüüsi/uurimustööd, mida on ka
käesolevas aruandes suures osas kasutatud:
• AS Eesti Gaasi gaasivõrgu riskianalüüs, koostaja Tallinna
Tehnikaülikool, 2008.
• AS-i Eesti Gaas gaasivõrgu riskianalüüsi täiendused, TTÜ ehitiste
projekteerimise instituut, sügis 2009).
• Raudteeliiklusest tulenevate riskide analüüs: vibratsiooni ja veeremi
rööbastelt mahasõidu mõju torustikule, Uuringuaruanne nr UA-EPIEP-150309, TTÜ ehitiste projekteerimise instituut, 15.03.2009.
Gaasivõrgu riskianalüüsi eesmärgiks oli selgitada ja hinnata EG
gaasivõrkudega seonduvaid õnnetusi ja hädaolukordi, nende esinemise
tõenäosust ning mõju riigi julgeolekule, inimeste tervisele ja ümbritsevale
keskkonnale. Riskianalüüsi põhjal saab planeerida ohtu ennetavaid
meetmeid, kavandada majandustegevust ja välja töötada tegevusjuhised
käitumiseks ohuolukorras.
Maagaasi puhul kuulub potentsiaalse ohu hulka iga toiming või sündmus,
mis võib viia maagaasi ootamatu lekkeni.
Ohu hindamisel tuleks peamiselt keskenduda tule- ja plahvatusohu
määramisele. Maagaasilekke tagajärgedena võib täheldada kahte põhilist
Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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reeglit. Ruumis olev maagaasileke võib põhjustada tule- ja plahvatusohu.
Kui gaasileke on väljas, siis tekitab tule- ja plahvatusohu märkimisväärselt
suur leke.
Maa-aluse torustiku avariide põhjusteks võivad olla:
• maaparandustööd,
kaevetööd,
vaiade
maasse
rammimine,
puurimine;
• aluspinnauuring, maalihe toru ümbruses, vajumine, külmakerked;
• pinnasekorrosioon, isoleerkatte kahjustused;
• pikaajaliselt identifitseerimata lekkekoht;
• raba- ja metsapõlengud;
• vandalism ja terrorism.
Ülalloetletud põhjuste mõju avariide tekkimisele erineb üksikute põhjuste
esinemissageduste poolest. Euroopa riikide ülekandetorustike avariide ja
nende põhjuste kohta on kasutada statistilisi andmeid ligi 30-ne aastases
reas. Ülekandetorustikel esinenud lekete statistikas on põhjustena 50% välisjõudude/sündmuste (kaevetööd, ehitusmasinad, loodusjõud jm)
mõjul, 17% konstruktsioonivead/torumaterjali väsimine ja 15% korrosioonikahjustused. Edasi järgnevad maalihked - 7%, ekslik remont
töötaval gaasitorul – 5% ja määratlemata põhjused – 7%.
Eesti Gaasi 40 aastase tegevuse juures on toimunud 1 ülekandetorustiku
purunemine ja suur gaasileke, mille põhjuseks oli korrosioonikahjustus.
Lekkega ei kaasnenud gaasi süttimist ega plahvatust.
Aja jooksul on gaasitorustike olukorra seire pidevalt paranenud ja
õnnetuste risk vähenenud. Ka kavandatava gaasitorustiku puhul
kavandatakse seire lahendust, milles tehnilise kontrolli läbiviimisel viikase
gaasitorustikku vastav mobiilne seade, mis kontrollib pragusid jms.
Avariide põhjuste hindamisel ja nende tõenäosuse määratlemisel võib
põhjused jagada kahte kategooriasse:
• ajast sõltumatud – nt maalihked, inimese eksimused, vigased
seadmed;
• ajast sõltuvad – nt torustiku korrosioonikahjustused, metalli
väsimus.
Avariide tagajärjed:
• Igasuguse gaasilekkega kaasneb tule- ja plahvatusoht ja samas
mitte iga gaasileke ei põhjusta avariiolukorda. Selleks, et gaas
süttiks või plahvataks peab ta segunema õhuga ja moodustuma
plahvatusohtlik segu. Valdavas enamuses lekkega ei kaasne
ohuolukorda ja kahjud on seotud põhiliselt torustiku ja seadmete
remondiga.
• Ohuolukorraks on tuleoht ja plahvatused millised harilikult tekivad
torustiku mehaanilistest kahjustustest;
• Maa-aluse torustiku vigastusest maapinda lekkinud gaas võib oma
liikumisteel pinnases sattuda maa-alustesse tühimikesse (nt kaevu)
ja moodustada seal õhuga plahvatusohtliku segu. Kuna seejuures
võib kõnealune kaev olla mingi teise kommunikatsiooni osa, kus
gaasi esinemist ei peeta tõenäoliseks, on plahvatusoht seda
suurem.
Gaasitorustike
läheduses
asuvate
teiste
kommunikatsioonide remonditöötajatel tuleb eriti tähelepanelikult
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järgida kõiki ohutusnõudeid ja gaasilõhna avastamisel välja kutsuda
võrguettevõtja spetsialist.
Samuti võib pinnasesse lekkinud gaas teiste kommunikatsioonide
kanalite kaudu sattuda hoonete keldritesse. Talvisel ajal, kui
maapind on külmunud võib gaas levida külmunud pinnase alt
küllaltki kaugele ja lõpuks leida väljapääsu kanalite ja teiste maaaluste tühimike kaudu tee ka hoonesse. Hoonetes võivad seetõttu
esineda plahvatused koos tulekahju ja varinguga.
Maapealse gaasivõrgu vigastused võivad süttimise korral tekitada
vigastusi inimestele või põhjustada tulekahju.
Gaasirõhku alandavate seadmete juures toimunud rikked võivad
põhjustada heiteklappide ja läbipuhke torude kaudu gaasi sattumise
atmosfääri. Väljaspool hooneid õhku väljunud gaas lendub tiheduste
erinevuse (maagaas on õhust kergem) tõttu kiiresti ega moodusta
õhuga plahvatusohtlikku segu. Küll aga on tuntav gaasi lõhn, mis
võib esile kutsuda paanikat.
Kõrge rõhu all töötavate gaasitorustike lekke korral võib torustikust
väljunud gaas moodustada segunedes õhuga suure plahvatusohtliku
pilve, mille süttimise tagajärjeks on tulekahju ja purustav lööklaine;
Kuritahtlikult tekitatud gaasilekked võivad süütamise korral
põhjustada põlenguid ja põletusvigastusi.

Avarii EG valduses olevas gaasivõrgus võib teatud ebasoodsate tingimuste
kokkulangemisel viia hädaolukorrani või koguni suurõnnetuseni. Sellisteks
õnnetusteks võivad olla kas gaasitarnete häired, kuni tarne täieliku
katkemiseni või lekkinud gaasi süttimine, plahvatus ja tuleoht. Viimastel
juhtudel on avarii väljundiks soojuskiirgus/lööklaine. D-kategooria
ülekandetorustiku avarii puhul võib tulemuseks olla hädaolukord, mis
väljub regionaalse gaasivarustuse piiridest. Kõikvõimalike abinõude
tulemusena on tänapäeval jõutud selleni, et avariide tõenäosus
ülekandetorustikul on väga madal, kuid kahjuks seni mitte olematu.
Gaasilekkega kaasnev võimalik süttimine sõltub mitmete asjaolude, nagu
juhuslike süüteallikate, rõhu ja ka lekke mõõtmetest. Lekkinud gaasi
süttimise ja plahvatuse ohu tõenäosus on suurte mõõtmega lekete korral
oluliselt suurem kui väikeste pragude ja läbivate avade puhul. See, igati
arusaadav järeldus omakorda rõhutab lekete avastamise tähtsust nende
varajases staadiumis.
Riskide ennetamine algab projektistaadiumis ja sisaldab:
• Gaasitorustiku trassi valikut
• Ohutusalade määratlemist
• Toru dimensioonimist
• Materjalide ja seadmete valikut
• GJJ-de asukoha valikut ja ohutusalade suuruse määramist
• Keskkonnamõjude hindamist
• Variantide võrdlust
• Majanduslikku analüüsi
Iga trassi planeerimise juures tuleb kindlalt fikseerida keskkonnafaktorid,
mis võivad olla mõjutatud. Keskkonnamõjudel on koos majanduslike
arvestustega oluline kaal ka erinevate variantide võrdlusel.
Töö nr 1416/10, KSH aruanne

62

Maagaasi D-kategooria torustiku Saue vallas, Keila vallas
ja Keila linnas paiknemise teemaplaneeringute KSH

Torustikust tulenevate ohtude minimeerimiseks nähakse ette torustiku
allmaapaigaldus ning ristumisel raud- ja maanteedega paigaldatakse
torulõik kaitsehülssi.
Planeeritav gaasitrass on kavandatud maa-alusena ja ristumised raud- ja
maanteedega (samuti kulgemisel nende lähedal), paigaldatakse gaasitrass
kaitsehülssi. Seega on planeeringu koostamisel rakendatud meetmeid
riskide vähendamiseks.
Hädaolukordade ennetamisel on oluline osa ka gaasivõrgu tööd juhtiva ja
hooldava personali professionaalsel tasemel. EGs toimub plaanipärane
koolitus
kõigi
tasemete
personalile,
milles
leiavad
käsitlemist
gaasivõrguga seonduvad riskid.
Metallist gaasitorude seisukorrale avaldab mõju nii toru sisene kui toru
väline ehk maa-aluste torustike puhul nn pinnasekorrosioon. Toru
sisemine korrosioon sõltub gaasi omadustest. Maagaas on kuiv ja ei ole
agressiivne korrosiooni seisukohast võetuna. Seetõttu korrosioonist
põhjustatud riskiallikana nähakse põhiliselt pinnasekorrosiooni (sh
uitvoolude mõju) ja vastuabinõud riski vähendamiseks on suunatud
kaitsele toru välise korrosiooni vastu. Torustiku trassi kaugus ehitistest
kaasa arvatud maa-alustest rajatistest ja paigaldamise eritingimused
välistavad praktiliselt võimaluse gaasi kogunemiseks ja plahvatusohtliku
segu tekkeks. Küll on väljalekkinud gaas aga ohtlik keskkonnamõjude
seisukohalt, kujutades ohtu osoonikihile. Kui torukahjustus võtab laiemad
mõõtmed, siis suureneb lekkiva gaasi vooluhulk. Maapinnale ja sealt õhku
suure kiirusega väljuv gaasijuga võib pinnasesse uuristada lehtrikujulise
augu ning õhus ebasoodsate asjaolude kokkulangemisel süttida.
Kui süttimine on toimunud, siis on võimalikud alljärgnevad stsenaariumid:
• Leegitsev juga – lekkivast suure rõhu all olevast torust välja
pursanud gaas moodustab pika leegi ohustades soojuskiirgusega või
otseses kokkupuutes läheduses olevaid objekte,
• Põlev gaasi ja õhusegust moodustunud pilv, mis levitab intensiivset
soojuskiirgust,
• Gaasipilve plahvatus, mille puhul soojuskiirgusele lisandub ka
lööklaine.
Põlev gaasipilv võib tuule toimel kanduda naabruses olevate hoonete- või
objektideni (kui neid läheduses on) või näiteks metsa süüdata.
Kui siia lisada veel kahjud, mis on seotud häiretega gaasitarnetes ja
negatiivse keskkonnamõjuga, siis kui ka ei esine inimestega seotud
õnnetusi, on ikkagi tegemist raskete tagajärgedega avariiga.
Avarii EGV valduses olevas gaasivõrgus võib teatud ebasoodsate
tingimuste
kokkulangemisel
viia
hädaolukorrani
või
koguni
suurõnnetuseni. Sellisteks õnnetusteks võivad olla kas gaasitarnete
häired, kuni tarne täieliku katkemiseni või lekkinud gaasi süttimine,
plahvatus ja tuleoht. Viimastel juhtudel on avarii väljundiks
soojuskiirgus/lööklaine.
EG viimase 40 aasta tegevuse ja ekspertide arvamuse põhjal võib avarii
tagajärgede raskusastmeid hinnata alljärgnevas tabelis tooduna.

Töö nr. 1416/10, KSH aruanne

Maagaasi D-kategooria torustiku Saue vallas, Keila vallas ja Keila
linnas paiknemise teemaplaneeringute KSH

63

Erinevate riskiallikate avarii tagajärgede väljund ja raskusaste. (väljavõte
AS Eesti Gaasi gaasivõrgu riskianalüüs, koostaja Tallinna Tehnikaülikool, 2008). A
– tähtsusetu, B – kerge, C – raske, D – väga raske, E – katastroofiline.

Selgitamaks tagajärgede raskusastmeid on esitatud alljärgnevas tabelis
vastav iseloomustus.
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Nagu tabelitest nähtub, on suurimateks riski allikateks D kategooria
ülekandetorustik ja GMJ-d ning GJJ-d. Siin võib avarii tulemuseks olla
hädaolukord, mis väljub regionaalse gaasivarustuse piiridest. Sellest ka
kõrgendatud tähelepanu riskianalüüsis nendele objektidele.
Nagu eespoolgi märgitud on maagaasi puhul potentsiaalselt ohtlik toiming
või sündmus, mis võib viia maagaasi ootamatu lekkeni. Lekkinud gaasi
süttimise ja plahvatuse ohu tõenäosus on suurem suurte mõõtmega
lekete korral kui väikeste pragude ja läbivate avade puhul. Kui süttimine
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on toimunud, siis on võimalikud stsenaariumid: leegitsev juga, põlev gaasi
ja õhusegust moodustunud pilv või gaasipilve plahvatus. Seega on kõige
ebasoodsamal juhul juhtumi väljundiks soojuskiirgus/lööklaine.
Tabelites
esitatud
informatsiooni
kohaselt
on
D-kategooria
ülekandetorustiku puhul kõige kõrgema raskusastmega (C) valdkonnaks
mõju gaasivarustusele, mis võib piirkonnas katkeda kuni 72 tunniks.
Valdkondades elu ja tervis (ET) ja vara (VA) on raskusaste B, mis
defineeritakse järgnevalt: üksikud hukkunud ja raskelt vigastatud, kes on
vaja arstiabi andmiseks toimetada haiglasse ning kahju korvamiseks on
vaja ohuobjekti kindlustanud kindlustusfirma väljamaksed.
Riskianalüüsis hinnatakse D-kategooria torustiku avarii toimumise
tõenäosust „väikeseks“, mis tähendab keskmist toimumissagedust üks
kord 25 aasta jooksul (reaalselt on Eesti Gaasi 40 aastase tegevuse juures
toimunud 1 ülekandetorustiku purunemine ja suur gaasileke, mille
põhjuseks oli korrosioonikahjustus. Lekkega ei kaasnenud gaasi süttimist
ega plahvatust).
D-kategooria maagaasitorustiku riskiindeks on 4 astmelisel skaalal (milles
I on kõige madalama riskiga ja IV kõige kõrgema riskiga) II tasemel.
Seega võib väita, et loomulikult on maagaasitorustiku näol tegemist
teatud riskitasemega rajatisega, kuid mitte ülemääraselt kõrge riskiga.
Kõikvõimalike abinõude tulemusena on tänapäeval jõutud selleni, et
avariide tõenäosus ülekandetorustikul on väga madal.
Oluline on ka uue kavandatava gaasitrassi planeerimisel, projekteerimisel,
ehitamisel
ja
ekspluateerimisel
rakendada
meetmeid
riskide
minimiseerimiseks.
Käesoleval hetkel toimuva planeerimise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise
raames
minimiseeritakse
konkreetselt
selles
etapis
käsitletavaid võimalusi.
Kogu võimaliku hädaolukorra reguleerimiseks EGV poolt planeeritud
tegevuse eesmärgiks on ära hoida sündmuste üleminek suurõnnetuseks,
võimalikult kiiresti taastada õnnetuse eelne olukord ja võimaluse piires
leevendada õnnetuse tagajärgi. Koostatud on riskianalüüsid oluliste
objektide gaasivarustuse süsteemidele koos abinõude planeerimisega
avarii tagajärgede leevendamiseks.
Riskianalüüsi tulemusena järeldati, et:
• EG gaasivõrkude riskid ei kujuta endast ohtu riigi julgeolekule.
• Ülekandetorustiku võimaliku hädaolukorra tagajärjed võivad olla
rasked (materiaalne kahju, keskkonnamõju, inimohvrid jm) ent
nende esinemise tõenäosus on väga väike. Tänaseni selliseid
hädaolukordi Eestis pole esinenud.
• Riskianalüüside metoodika areneb ja täieneb uute põhimõtetega.
Eeltoodu
kehtib
ka
antud
EG
gaasivõrkude
võimalike
hädaolukordade riskianalüüsi kohta, millises tuleb vastavalt
muudatustele gaasivõrgus teha muudatusi või parandusi.
• EGV maagaasitorustiku riskianalüüsi põhialustest lähtub, et
hädaolukorrana
kvalifitseeritud
sündmuse
ulatuslik
mõju
gaasivarustussüsteemile või sellise sündmuse tekkimine EGV
tegevuse tulemusel on vähetõenäoline.
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Riskide minimeerimiseks tuleb planeeringu realiseerimisel edasistes
projekteerimise, ehitamise etappides ning ekspluatatsioonil järgida
ehitusnorme ja eeskirju ja tagada ehituse korralik kvaliteet.
Saue vallas, Keila vallas ja Keila linnas paikneb maagaasitorustik osaliselt
Keila–Tallinn raudtee kaitsevööndis. Gaasitorustik on planeeritud kulgema
raudtee kaitsevööndis s.o. vähem kui 50 m kaugusel äärmisest rööpast
kolmes lõigus:
• Keila vallas, Niitvälja ja Keila linna vahelisel alal, raudtee
kaitsevööndis 2300 m ulatuses, kaugus äärmisest rööpast ≥ 27m.
• Saue vallas, Valingu külast loodes, raudtee kaitsevööndis 75 m
ulatuses, kaugus äärmisest rööpast ≥ 45m;
• Saue vallas, Valingu külast põhjas, raudtee kaitsevööndis 1200 m
ulatuses, kaugus äärmisest rööpast ≥ 35m.
Lisaks lõikub projekteeritav torustik Keilast läänes kahes kohas raudteega.
Lõikumiskohtades paigaldatakse gaasitorustik ca 25 m ulatuses
kaitsetorusse. „Raudteeliiklusest tulenevate riskide analüüsis“ selgitati,
kas rongiliiklusest johtuvad riskid kujutavad raudtee kaitsevööndis
paiknevale gaasitorustikule ohtu või mitte.
Uuringu tulemusena selgus, et:
• Rongide möödumisel tekkiv vibratsioon gaasitrassile ohtu ei kujuta.
Pinnaseuuringute tulemused näitasid, et toru paigaldussügavusel (s.o.
sügavusel 1.2...2.0m maapinnast), väga nõrgad pinnasekihid (nagu
turvas) puuduvad. Seega puudub oht, et rongide möödumisel tekkiva
vibratsiooni toimel võiks pinnas mõnes torustiku lõigus osaliselt toru alt
ära vajuda ja toru peale jääva pinnase omakaal ”nüüd vaid otstele”
toetuva toru üle koormata ja lõhkuda.
Väsimuspragude tekkimise eelduseks olevad tegurid käesoleval juhul kas
puuduvad või on nende mõju tähtsusetu: (1) toru on sile i.e. nn.
pingekontsentraatoreid pole, ja (2) toruni kanduv vibratsioon on kas väga
väike või olematu ning rongide liikumisgraafik suhteliselt harv i.e. ka
väsimuskoormus puudub.
Toru resonantsi minekuks puuduvad antud juhul eeldused: (1) toru on
ümbritsetud tihendatud liivakihiga, liiv aga on väga tõhus vibratsiooni
summutaja; (2) vibratsioon i.e. resonantsi ergutavad dünaamilised jõud,
on väga madalad; (3) toru toetingimused (toru on maa sees) ja suhteliselt
suur lokaalne jäikus (paks toru sein) tingivad resoneeruvate
omavõnkevormide võimalikkuse vaid kõrgetel sagedustel (lokaalsed
omavõnkevormid), mis tähendab, et hüpoteetilise resonantsi puhul toru
ehk vaid ”heliseks”.
•

Veeremi rööbastelt mahasõidu tõttu gaasitrassile mõjuda võivad
staatilised ja dünaamilised lisakoormused torustikku ei kahjusta.
Rööbastelt mahasõitnud ja gaasitrassi vahetus läheduses peatunud
kütusevaguni(te) plahvatamine võib toru kahjustada, kuid sellise
sündmuse toimumise tõenäosus on pea olematu.
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Saadud tulemusi arvesse võttes soovitatakse paigaldada gaasitoru nõrgas
pinnases vähemalt 2 m sügavusele ja tugevate pinnaste puhul sellisele
sügavusele, et toru ja seda ümbritsev liivapadi jääksid tugeva pinnasekihi
sisse.
Planeeringu ja KSH koostamisel on võetud arvesse riskianalüüsidel
esitatud ettepanekuid ja soovitusi vastavalt planeeringulahendust
kujundades.
Riskianalüüsides
esitatut
tuleb
jätkuvalt
arvestada
planeeringu realiseerimisel edasistes projekteerimise, ehitamise ja
ekspluatatsiooni faasides.
Põhja-Eesti Päästekeskuse Kriisireguleerimiskeskus on 18.08.2011
kooskõlastanud teemaplaneeringu. Ettepanekuteks on tõhustada trassi
piirkonnas järelevalve efektiivsust ning markeerida trass.

Terrorism
KSH programmi ajal tõstatati küsimus seoses võimaliku terrorismiga.
Hendrikson&Ko teostas vastavasisulise järelpärimise selle temaatikaga
tegelevatele riiklikele institutsioonidele – vt e-kirja koopia.
Vastuse saime Politsei- ja Piirivalveametilt, kes teatas, et neil ei ole teavet
konkreetsetest kuritegelikest asjaoludest seoses kõnealuse objekti kohta.
Kaitsepolitsei ega Päästeamet ei ole e-kirjale vastanud. Mittevastamist
loeme esitatud teema pidamist vähetähtsateks kavandatava gaasitrassi
kontekstis ja Hendrikson&Ko ei pea põhjendatuks täiendavate infopäringute
ja muu asjaajamisega koormata (ja seeläbi sisuliselt kahjustada)
asjatundlike riigiasutuste tööd.
Seega ei ole alust pidada kavandatud gaasitorustikku potentsiaalselt
ohtlikuks terrorismi sihtmärgiks, rohkem kui väga paljusid teisi Eestis
paiknevaid ja rajatavaid objekte.
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Väljavõte e-kirjast terrorismivaldkonda hõlmavatele asutustele ja vastus
Politsei- ja Piirivalve Ametist.

3.8 Jäätmeteke
Omavalitsuste haldusterritooriumitel määrab
kohustuslikult
kõikidele
juriidilistele
ning
Jäätmehoolduseeskiri.

jäätmehoolduse korra
füüsilistele
isikutele

Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või vähendada.
Tekkinud jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik
ega ole muude käitlusviisidega võrreldes ülemäära kulukas.
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Ehituse käigus tekib eeldatavasti ehitusjäätmeid, mida tuleb käidelda
nõuetele vastavalt. Ohtlike ainete või reostuskollete ilmnemisel tuleb need
puhastada selleks ettenähtud korras, sellest enne asjaomaseid instantse
teavitades.
Kavandatava tegevuse realiseerumisel on eeldatavasti peamiseks
jäätmeliigina käsitletavaks materjaliks pinnas, mis tehnoloogiliselt ei ole
sobiv gaasitrassi tagasitäiteks ja seda mingil põhjusel ei ole võimalik
kasutada ka maastikukujunduses/pinnase taastamisel kaevise juures (mis
on soovitatav - vt peatükk 3.4.1), kuid on puhas ja kasutuskõlblik pinnas.
Sellist pinnast on mõistlik kasutada võimalikult kaevamiskoha lähedal
(näiteks täitepinnasena ümbruskonna muudel objektidel).
Jäätmeseaduse § 1´punkti 2 kohaselt ei kuulu jäätmeseaduse
reguleerimisalasse ehitustegevuse käigus välja kaevatud saastumata
pinnas ja muu loodusomane materjal, kui on kindel, et materjali
kasutatakse selle loomulikus olekus ehitamiseks selles kohas, kust see
välja kaevati. Juhul, kui välja kaevatud pinnast kasutatakse väljaspool
seda kohta, kust see välja kaevati, kuulub pinnas jäätmeseaduse
reguleerimisalasse
ja
selle
edasiseks
ladustamiseks
ja/või
taaskasutamiseks vajalik jäätmekäitleja registreerimistõend.

3.9 Mõjude omavahelised seosed ja kumulatiivne mõju
Mõju hindamisel pöörati tähelepanu ka mõju erinevale avaldumisviisile –
kumulatiivsusele, sünergilisusele ja ajalisele dimensioonile.
Kumulatiivne mõju on üksikute tegevuste ja mõjuliikide koostoimes
avalduv/tekkiv mõju (mis ei pruugi olla erinevate mõjude „aritmeetiline
summa”).
Kumuleeruvaid mõjusid on käsitletud nende asjakohasuse korral vastavaid
teemasid ja lõike käsitlevates peatükkides. Näiteks riskidega seonduvad
kumuleeruvad asjaolud peatükis 3.7.
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4. Mõjutatava keskkonna lõigupõhine kirjeldus ja
keskkonnamõju hindamine
Käesolevas
peatükis
käsitletakse
parema hoomatavuse huvides
planeeritavat gaasitrassi üldjuhul 1 km pikkuste lõikudena (lõikudes kus
töö käigus on tekkinud lokaalseid trassimuudatusi, ei pruugi lõigu pikkus
olla täpselt 1 km). Antakse kohaspetsiifiline lühike olulisimat
informatsiooni esitav keskkonnaülevaade ning kirjeldatakse ja hinnatakse
selle rajamise ja kasutamisega kaasnevat keskkonnamõju. Analüüsitakse
keskkonnamõju vältimise ja leevendamise võimalusi ning jääkmõju.
Keskendutakse vaid aspektidele, mis konkreetse lõigu puhul on
märkimisväärsed ja ei esitata detailset kõiki teemasid kui need ei ole
asjakohased.
Käesoleva nn lõigupõhise käsitluse puhul on tegemist eespool teemade
kaupa esitatud hindamisega sarnane töö (st KSH), lihtsalt fookus on
teemapõhisuse asemel ruumilise asukoha põhine.
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4.1 Lõik 1

Joonis 4.1. Planeeritava gaasitorustiku 1.lõigu keskkonnaaspektid.

Ala kirjeldus
Käsitletav gaasitrassi lõik asub Kanama liiklussõlme kaguservas kulgedes
(sh gaasitrassi kaitsevöönd) maantee 50 meetrises kaitsevööndis. Kuna
ala piirneb Saku vallaga, siis paikneb gaasitoru osaliselt ka seal (st
gaasitrassi paigutamisel on lähtutud tehnilisest arukusest, mitte rangelt
Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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halduspiiridest). Edasi kulgeb gaasitrass ristmiku alt (Tallinn-Pärnu-Ikla
maantee) lääne suunas.
Planeeritavale gaasitorustikule lähim eluhoone paikneb ligikaudu 130 m
kaugusel lõuna suunas, Saku valla territooriumil Tallinn-Pärnu-Ikla
maantee ääres. Järgmised elamud jäävad üle 175 m kaugusele lõunasse.
Gaasitorustikust ligikaudu 150 m kaugusel edelas, Jõgisoo külas Saue
vallas, paikneb arheoloogiamälestis kultusekivi (reg nr 18954). Mälestise
kaitsevööndiks on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist.
Lõigus 1 ei paikne kavandatav torustik rohevõrgustikus ega kaitstavate
loodusobjektide läheduses.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m) ning seega
on reostusjuhtumi (ehitusaegne) korral reostusohtlikkus kõrge.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Minimaalselt 130 meetri kaugusel asuvad elamud on piisavalt kaugel et
vältida nii ehitusaegselt kui ekspluatatsiooni perioodil võimalike häiringute
esinemine.
Olemasoleva teetammi suhtes paralleelse gaasitorustiku rajamisel
teetammiga ristisuunaline pinna- ja põhjavee liikumine on tõenäoliselt
täiendavalt vähe mõjutatud ja eeldatavad muudatused veerežiimis on
vähesed. Gaasitrassi tehnilise projekti koostamisel tuleb täpsustada
veerežiimi toimimist ja töötada välja konkreetsed tehnilised lahendused
(näiteks olemasoleva tee truubiga ligikaudu samasse kohta gaasitrassi
kohal tuleb tõenäoliselt rajada samuti truup või kraav).
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada ehitustööde
ja remonditööde teostamisel reostuse ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
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4.2 Lõik 2

Joonis 4.2. Planeeritava gaasitorustiku 2.lõigu keskkonnaaspektid.

Ala kirjeldus
Käsitletav lõik paikneb Saue valla territooriumil. Torustik kulgeb Kanama
ristmikult lääne suunas.
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Planeeritavale gaasitorustikule lähimad eluhooned paiknevad Saue linnas
ligikaudu 130 m kaugusel põhjas (teisel pool Tallinna ringteed).
Gaasitorustikust ligikaudu 200 m kaugusel lõunas, Jõgisoo külas Saue
vallas, paikneb arhitektuurimälestis Saue postijaam, 19.saj. (reg nr
2967). Mälestise kaitsevööndiks on 50 m laiune maa-ala mälestise
väliskontuurist.
Lõigus 2 ei paikne kavandatav torustik rohevõrgustikus. Lähimaks
(ligikaudu 500 m põhja suunas, teisel pool Tallinna ringteed) kaitstavaks
loodusobjektiks on kaitseala Saue tammik, mille pindala on 27,4 ha.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus osaliselt nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m) ja
osaliselt kaitsmata (alvarid, moreeni
< 2 m) ning seega on
reostusjuhtumi korral reostusohtlikkus kõrge ning väga kõrge.

Foto 4.1. Vaade kavandatava gaasitrassi asukohale Kanama liiklussõlme
lähedal avamaal.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Minimaalselt 130 meetri kaugusel asuvad elamud on piisavalt kaugel et
vältida nii ehitusaegselt kui ekspluatatsiooni perioodil võimalike häiringute
esinemine.
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Olemasoleva teetammi suhtes paralleelse gaasitorustiku rajamisel
teetammiga ristisuunaline pinna- ja põhjavee liikumine on tõenäoliselt
täiendavalt vähe mõjutatud ja eeldatavad muudatused veerežiimis on
vähesed. Gaasitrassi tehnilise projekti koostamisel tuleb täpsustada
veerežiimi toimimist ja töötada välja konkreetsed tehnilised lahendused
(näiteks olemasoleva tee truubiga ligikaudu samasse kohta gaasitrassi
kohal tuleb tõenäoliselt rajada samuti truup või kraav).
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada ehitustööde
ja remonditööde teostamisel reostuse ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.
Kuna arhitektuurimälestise kaitsevööndisse gaasitorustikku ei kavandata,
siis otsest mõju kultuurimälestistele ei esine.

KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.

4.3 Lõik 3
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik paikneb Saue valla territooriumil.
paralleelselt Tallinna ringteega selle kaitsevööndis.

Torustik

kulgeb

Planeeritavale gaasitorustikule lähimad eluhooned paiknevad Saue linnas,
teisel pool Tallinna ringteed, ligikaudu 130 m kaugusel põhjas.
Lõigus 3 läbib kavandatav torustik Harju maakonnaplaneeringus
fikseeritud rohekoridori. Lähimaks (ligikaudu 500 m kaugusel põhjas teisel
pool Tallinna ringteed) kaitstavaks loodusobjektiks on kaitseala Saue
tammik, mille pindala on 27,4 ha.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus osaliselt nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m)
ning seega reostusohtlikkus (reostusjuhtumi korral) on kõrge ja osaliselt
kaitsmata (alvarid, moreeni < 2 m) ning seega reostusohtlikkus on väga
kõrge.
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Joonis 4.3. Planeeritava gaasitorustiku 3.lõigu keskkonnaaspektid.
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Foto 4.2. Vaade kavandatava gaasitrassi asukohale Tallinna ringtee ääres.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Minimaalselt 130 meetri kaugusel asuvad elamud on piisavalt kaugel et
vältida nii ehitusaegselt kui ekspluatatsiooni perioodil võimalike häiringute
esinemine.
Olemasoleva teetammi suhtes paralleelse gaasitorustiku rajamisel
teetammiga ristisuunaline pinna- ja põhjavee liikumine on tõenäoliselt
täiendavalt vähe mõjutatud ja eeldatavad muudatused veerežiimis on
vähesed. Gaasitrassi tehnilise projekti koostamisel tuleb täpsustada
veerežiimi toimimist ja töötada välja konkreetsed tehnilised lahendused
(näiteks olemasoleva tee truubiga ligikaudu samasse kohta gaasitrassi
kohal tuleb tõenäoliselt rajada samuti truup või kraav).
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada ehitustööde
ja remonditööde teostamisel reostuse ohtu põhjaveele.
Gaasitrass läbib lõigus 3 ca 400 meetri ulatuses metsaala, millel on vajalik
raadamine töömaa ulatuses. Kuna tegemist on ka rohevõrgustiku osaga,
siis on vajalik hoida töömaa ulatus minimaalne. Arvestades töömaa
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laiuseks 20,7 meetrit, on raadatava metsa pindala 3. lõigus ca 8000 m²
ehk suurusjärk 1 hektar.
Rohevõrgustiku olulisemaks takistuseks antud piirkonnas on Tallinna
ringtee, mille mõju barjäärina on väga oluliselt suurem kui gaasitrassi
tarbeks raadataval ja hiljem rohttaimestikuga haljastuval ribal. Kuna
gaasitrassi tarbeks tekitatakse 20,7 meetri laiune riba, mis ei ole väga lai,
siis ei teki ekspluatatsiooni ajal reaalset takistust rohevõrgustiku
toimimises antud kohas ja piirkonnas. Rohevõrgustiku häiring on olulisem
ehitusperioodil, kuid see on suhteliselt lühiajaline ja mööduv taastuvalt.
Alternatiivsest trassivalikust: Metsaalal on kavandatava gaasitrassi
asukohast lõuna pool ca 25 kaugusel (ca 700 meetri pikkuses, sh lõigus 4)
olemasolev metsasiht, millele gaasitrassi rajades väheneks mõnevõrra
raadamise vajadus. Samas tähendaks see gaasitrassi nihkumist lõigus 4
olemasolevatele elamutele lähemale ja tähendaks ebaratsionaalsemat
gaasitrassi kulgemist. Seetõttu on aktsepteeritav ka gaasitrass
kavandatud asukohas ja selle realiseerimisel vajalik metsa raadamine.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Olulisim on ehitusaegne mõju rohevõrgustikule (kuid seda on
töökorralduslikult võimalik ja vajalik minimiseerida ning see on mööduv)
ning metsa raadamine ca 1 hektari ulatuses, mida ei ole antud trassil
võimalik vältida (kuna gaasitrass on suhteliselt kitsas ja alale kasvavad
rohtaimed, siis ei kujune see barjääriks rohevõrgustikus).

4.4 Lõik 4
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik paikneb Saue valla territooriumil. Torustik kulgeb lõigu
alguses paralleelselt Tallinna ringteega ning seejärel suundub edelasse.
Planeeritavale gaasitorustikule lähimad eluhooned paiknevad Saue vallas
Aila külas, kus vahemaa torustiku ja hoonete vahel on minimaalselt 60 m.
Joonis 4.4. Planeeritava gaasitorustiku 4. lõigu keskkonnaaspektid.
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Planeeritavast torustikust põhja poole, teisele poole Tallinna ringteed, ligi
kaudu 130 m kaugusele, jäävad Saue linnas paiknevad eluhooned.
Lõigus 4 läbib kavandatav torustik Harju maakonnaplaneeringu järgset
rohevõrgustikku, kulgedes läbi kahe rohekoridori (esimene paikneb
osaliselt ka lõigus 3 ja teine lõigus 5). Lõigus 4 ei paikne kavandatav
torustik kaitstavate loodusobjektide läheduses.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus osaliselt nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m)
ning seega reostusohtlikkus (reostusjuhtumi korral) on kõrge ja osaliselt
kaitsmata (alvarid, moreeni < 2 m) ning seega reostusohtlikkus on väga
kõrge.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Aila külas paiknevad elamud on gaasitrassist minimaalselt ca 60 meetri
kaugusel, mis ehitusaegsel perioodil ei pruugi olla piisav kõigi häiringute
(st ebamugavuste, mitte normide ületamine) vältimiseks. Ehitusaegsed
häiringud võivad avalduda eeskätt ehitusmasinate mürana, tolmuna ja
liikluskorralduslike muudatustena. Kõiki aspekte on võimalik hea
töökorralduse
(töö
aeg,
seadmete
korrasolek,
tolmutõrje
niisutamisega/kastmisega, teavitus/info jpm) ja naabruskonna elanikega
konstruktiivses koostöös minimiseerida ja tagada vastastikku arusaav ja
aktsepteeritav olukord.
Olemasoleva teetammi suhtes paralleelse gaasitorustiku rajamisel
teetammiga ristisuunaline pinna- ja põhjavee liikumine on tõenäoliselt
vähe mõjutatud ja eeldatavad muudatused veerežiimis on vähesed.
Gaasitrassi tehnilise projekti koostamisel tuleb täpsustada veerežiimi
toimimist ja töötada välja konkreetsed tehnilised lahendused (näiteks
olemasoleva tee truubiga ligikaudu samasse kohta gaasitrassi kohal tuleb
tõenäoliselt rajada samuti truup või kraav).
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrass läbib lõigu 4 alguses ca 300 meetri ulatuses ja lõpus ca 470
meetri ulatuses metsaala, millel on vajalik raadamine töömaa laiuses.
Lõigu algusosa metsa näol on tegemist ka rohevõrgustiku osaga, mistõttu
on vajalik eriti seal hoida töömaa ulatus minimaalne. Arvestades töömaa
laiuseks 20,7 meetrit, on raadatava metsa pindala 4. lõigus kokku ca 15
400 m² ehk suurusjärk 1,5-2 hektarit.
Rohevõrgustiku olulisemaks takistuseks antud piirkonnas on Tallinna
ringtee, mille mõju barjäärina on väga oluliselt suurem kui gaasitrassi
tarbeks raadataval ja hiljem rohttaimestikuga haljastuval ribal. Kuna
gaasitrassi tarbeks tekitatakse 20,7 meetri laiune riba, mis ei ole väga lai,
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siis ei teki ekspluatatsiooni ajal reaalset takistust rohevõrgustiku
toimimises antud kohas ja piirkonnas. Rohevõrgustiku häiring on olulisem
ehitusperioodil, kuid see on suhteliselt lühiajaline ja mööduv taastuvalt.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Arvestades elamualade lähedust gaasitrassile on vajalik eeskujulik
ehitajapoolne töökorraldus ja koostöö naabruskonnaga.
Märkimisväärne on ka ehitusaegne mõju rohevõrgustikule lõigu algusosas
(kuid seda on töökorralduslikult võimalik ja vajalik minimiseerida ning see
on mööduv) ning metsa raadamine lõigul kokku ca 1,5-2 hektari ulatuses,
mida ei ole antud trassil võimalik vältida (kuna gaasitrass on suhteliselt
kitsas ja alale kasvavad rohtaimed, siis ei kujune see barjääriks ka
rohevõrgustikus).

4.5 Lõik 5
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik paikneb Saue valla territooriumil, kulgedes laugelt Tallinna
ringtee äärsest tsoonist raudtee äärsesse tsooni.
Planeeritavale gaasitorustikule lähimad eluhooned paiknevad Saue vallas
Aila külas, kus vahemaa torustiku ja hoonete vahel on minimaalselt 60 m.
Lõigus 5 läbib kavandatav torustik ca 700 meetri ulatuses Harju
maakonnaplaneeringu järgset rohekoridori ja on praktiliselt tervikuna
metsaalal. Kaitstavaid loodusobjekte selles lõigus kavandatava torustiku
läheduses ei paikne.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus enamasti kaitsmata (alvarid, moreeni
< 2 m) ning seega
reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral) väga kõrge ja osaliselt nõrgalt
kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m) ning seega
reostusohtlikkus on kõrge.
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Joonis 4.5. Planeeritava gaasitorustiku 5. lõigu keskkonnaaspektid.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Aila külas paiknevad elamud on gaasitrassist minimaalselt ca 60 meetri
kaugusel, mis ehitusaegsel perioodil ei pruugi olla piisav kõigi häiringute
(st ebamugavuste, mitte normide ületamine) vältimiseks. Ehitusaegsed
häiringud võivad avalduda eeskätt ehitusmasinate mürana, tolmuna ja
liikluskorralduslike muudatustena. Kõiki aspekte on võimalik hea
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töökorralduse
(töö
aeg,
seadmete
korrasolek,
tolmutõrje
niisutamisega/kastmisega, teavitus/info jpm) ja naabruskonna elanikega
konstruktiivses koostöös minimiseerida ja tagada vastastikku arusaav ja
aktsepteeritav olukord.
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrass läbib lõigus 5 praktiliselt tervikuna metsaalal ja sellest ca 700
meetri ulatuses rohevõrgustikus, kus on vajalik raadamine töömaa
ulatuses.
Lõigu algusosa metsa näol on tegemist ka rohevõrgustiku osaga, mistõttu
on vajalik eriti seal hoida töömaa ulatus minimaalne. Arvestades töömaa
laiuseks 20,7 meetrit, on raadatava metsa pindala 5. lõigus kokku ca 14
000 m² ehk suurusjärk 1,5 hektarit.
Rohevõrgustiku olulisemaks takistuseks antud piirkonnas on Tallinna
ringtee ja vähemal määral ka raudtee, millede mõju barjäärina on väga
oluliselt suurem kui gaasitrassi tarbeks raadataval ja hiljem
rohttaimestikuga haljastuval ribal. Kuna gaasitrassi tarbeks tekitatakse
20,7 meetri laiune riba, mis ei ole väga lai, siis ei teki ekspluatatsiooni ajal
reaalset takistust rohevõrgustiku toimimises antud kohas ja piirkonnas.
Rohevõrgustiku häiring on olulisem ehitusperioodil, kuid see on suhteliselt
lühiajaline ja mööduv taastuvalt.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Arvestades elamualade lähedust gaasitrassile on vajalik eeskujulik
ehitajapoolne töökorraldus ja koostöö naabruskonnaga.
Märkimisväärne on ka ehitusaegne mõju rohevõrgustikule lõigu algusosas
(kuid seda on töökorralduslikult võimalik ja vajalik minimiseerida ning see
on mööduv) ning metsa raadamine lõigul kokku ca 1,5-2 hektari ulatuses,
mida ei ole antud trassil võimalik vältida (kuna gaasitrass on suhteliselt
kitsas ja alale kasvavad rohtaimed, siis ei kujune see barjääriks ka
rohevõrgustikus).

Töö nr. 1416/10, KSH aruanne

Maagaasi D-kategooria torustiku Saue vallas, Keila vallas ja Keila
linnas paiknemise teemaplaneeringute KSH

83

4.6 Lõik 6

Joonis 4.6. Planeeritava gaasitorustiku 6. lõigu keskkonnaaspektid.
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik paikneb Saue valla territooriumil, kulgedes valdavalt
avamaal paralleelselt raudteega, kuid mitte selle vahetus läheduses ega
kaitsevööndis.
Planeeritavale gaasitorustikule lähim eluhoone paikneb ca 60 m kaugusel
Saue vallas Valingu külas.
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Lõigus 6 ei läbi kavandatav torustik Harju maakonnaplaneeringu järgset
rohevõrgustikku. Lähimaks kaitstavaks loodusobjektiks on kaitseala
Valingu tammik (pindala 8,1 ha), mis paikneb ligikaudu 150 m kaugusel
põhjas, teisel pool raudteed.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus kaitsmata (alvarid, moreeni < 2 m) ning seega reostusohtlikkus
(reostusjuhtumi korral) on väga kõrge.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Valingu küla lähim eluhoone (eraldiseisev üksik kompleks) on gaasitrassist
minimaalselt ca 60 meetri kaugusel, mis ehitusaegsel perioodil ei pruugi
olla piisav kõigi häiringute (st ebamugavuste, mitte normide ületamine)
vältimiseks.
Ehitusaegsed
häiringud
võivad
avalduda
eeskätt
ehitusmasinate mürana, tolmuna ja liikluskorralduslike muudatustena.
Kõiki aspekte on võimalik hea töökorralduse (töö aeg, seadmete
korrasolek, tolmutõrje niisutamisega/kastmisega, teavitus/info jpm) ja
naabruskonna elanikega konstruktiivses koostöös minimiseerida ja tagada
vastastikku arusaav ja aktsepteeritav olukord.
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.
KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Arvestades elamuala lähedust gaasitrassile on vajalik eeskujulik
ehitajapoolne töökorraldus ja koostöö naabruskonnaga.
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4.7 Lõik 7

Joonis 4.7. Planeeritava gaasitorustiku 7. lõigu keskkonnaaspektid.
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik paikneb Saue valla territooriumil, kulgedes valdavalt
avamaal ja hõredas metsas/võsas paralleelselt raudteega, kuid enamasti
mitte selle vahetus läheduses ega kaitsevööndis.
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Planeeritavale gaasitorustikule lähim eluhoone paikneb ca 100 m kaugusel
Saue vallas Valingu külas (Kasemäe).
Perspektiivse gaasitorustiku alale ja/või selle lähiümbrusesse jääb
arheoloogiamälestise kultusekivi (reg nr 18973), mis paikneb Kasepõllu
maaüksusel Valingu külas Saue vallas. Mälestise kaitsevööndiks on 50 m
laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates. Mälestise tunnuseks on
tehislikud lohud kivil ning teaduslikku informatsiooni sisaldav kultuurkiht
kivi vahetus ümbruses. Mälestisel ja mälestise kaitsevööndis kehtivad
muinsuskaitseseadusest
tulenevad
kitsendused,
vastavalt
muinsuskaitseseaduse § 24 lg 1 p 4, 5, 10 ning § 25 lg 2 p 1 on
Muinsuskaitseameti ning linna- ja vallavalitsuse loata kinnismälestisel
keelatud kinnistute piiride muutmine ning kruntimine,
maakasutuse
sihtotstarbe muutmine ning teede rajamine ja remontimine ning
kaitsevööndis teede rajamine ning muud mulla- ja ehitustööd.

Foto 4.3. Vaade kavandatava gaasitrassi läheduses paikneva kultusekivile
ja ümbrusele.

Kavandatav torustik läbib lõigus 7 Harju maakonnaplaneeringu järgset
rohevõrgustikku.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus kaitsmata (alvarid, moreeni < 2 m) ning seega reostusohtlikkus on
väga kõrge.
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Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Olenevalt gaasitorustiku täpsest asukohast oleks võinud see mõjutada
arheoloogiamälestist, kuid läbi detailsema käsitluse töötati välja säästvad
asukohalahendused kultusekivi ja kaitsevööndi häiringutest hoidumiseks.
Gaasitorustiku rajamisel tuleb järgida muinsuskaitseseadusest tulenevaid
nõudeid. Soovitame täiendavat koostööd Muinsuskaitseametiga ka
ehitustööde teostamisel.
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrass asub 7. lõigu lõpuosas ca 200 ulatuses rohevõrgustikus, kus
on vajalik raudteeäärse hõreda metsariba/võsa raadamine töömaa
ulatuses. Metsariba/võsa läheb üle avamaaks ja gaasitrassi rajamine ei
muuda sisuliselt rohevõrgustiku olemust antud asukohas. Rohevõrgustiku
häiring on olulisem ehitusperioodil, kuid see on suhteliselt lühiajaline ja
mööduv taastuvalt.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Vajalik on töökorralduslike meetmetega tagada kultusekivi ja kaitsetsooni
mittekahjustamine.
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4.8 Lõik 8

Joonis 4.8. Planeeritava gaasitorustiku 8. lõigu keskkonnaaspektid.
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik paikneb Saue valla territooriumil. Torustik kulgeb valdavalt
avamaal paralleelselt raudteega.
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Planeeritavale gaasitorustikule lähim eluhoone paikneb põhja pool
ligikaudu 110 m kaugusel Harku vallas Tutermaa külas ja lõuna pool
ligikaudu 130 m kaugusel Saue vallas Valingu külas.
Kavandatav torustik läbib lõigus 8 Harju maakonnaplaneeringu järgset
rohevõrgustikku.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus osaliselt nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m)
ning seega reostusohtlikkus on kõrge ja osaliselt kaitsmata (alvarid,
moreeni < 2 m) ning seega reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral)
väga kõrge.
Gaasitorustik on planeeritud asukohas 110 kV ja 35 kV elektriõhuliini alt
läbi.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Olemasoleva raudteetammi suhtes paralleelse gaasitorustiku rajamisel
tammiga ristisuunaline pinna- ja põhjavee liikumine on tõenäoliselt vähe
mõjutatud ja eeldatavad muudatused veerežiimis on vähesed. Gaasitrassi
tehnilise projekti koostamisel tuleb täpsustada veerežiimi toimimist ja
töötada välja konkreetsed tehnilised lahendused (näiteks olemasoleva tee
truubiga ligikaudu samasse kohta gaasitrassi kohal tuleb tõenäoliselt
rajada samuti truup või kraav).
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrass asub 8. lõigu algusosas ca 200 ulatuses rohevõrgustikus, kus
on vajalik raudteeäärse hõreda metsariba/võsa raadamine töömaa
ulatuses. Metsariba/võsa läheb üle avamaaks ja gaasitrassi rajamine ei
muuda sisuliselt rohevõrgustiku olemust antud asukohas. Rohevõrgustiku
häiring on olulisem ehitusperioodil, kuid see on suhteliselt lühiajaline ja
mööduv taastuvalt.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
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4.9 Lõik 9

Joonis 4.9. Planeeritava gaasitorustiku 9. lõigu keskkonnaaspektid.
Ala kirjeldus
Lõigus 9 on gaasitrassile kavandatud ka gaasijaotusjaam (GJJ).
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Käsitletav lõik paikneb Saue valla territooriumil ning torustik kulgeb 35 kV
elektriõhuliini kaitsevööndi kõrval sirgjooneliselt valdavalt avamaal.
Planeeritavale gaasitorustikule lähimad eluhooned jäävad Keila linna
territooriumil paiknevale Keila mõisa pargi (looduskaitsealune park) alale,
ligikaudu 300 m kaugusele läände teisele poole Keila jõge.
Perspektiivsest
torustikust
ligikaudu
350
m
kaugusele
jääb
muinsuskaitseala (asulakoht), mille kaitsevöönd ulatub minimaalselt ca
220 m kaugusele teisele poole Keila jõge.
Kaitstavatest loodusobjektidest paikneb lähimal (ligikaudu 180 m kaugusel
Keila linna territooriumil) kaitseala Keila mõisa park, mille pindala on 16,7
ha. Maastikukaitseala eritüübina kaitse alla võetud parkide, arboreetumite
ja puistute kaitset ja kasutamist käsitleb määrus „Kaitsealuste parkide,
arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“ (RT I 2006, 12, 89).
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m) ning seega
reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral) kõrge.
Perspektiivne gaasitorustik ületab käsitletavas lõigus Valingu peakraavi.
Gaasitorustiku viimist üle kraavide ja jõgede kavandatakse veekogu
põhjast. Gaasipaigaldise torustiku vee alla paigaldamisel on kaitsevööndi
ulatus tavapärasest kaitsevööndi ulatustest kaks korda laiem: 20m.
Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Täiendavad asjaolud kaasnevad töödega Valingu peakraavi läbimisel
(analoogselt ka muude kraavide läbimisel). Kaevetöödel kraavis tuleb
minimiseerida kaevamisega pinnase ja setete suuremahuline sattumine
vette ja kandumine veega allavoolu Keila jõkke (mis on vastavalt
keskkonnaministri 2004 aasta määrusele nr 73 Keila joast suubumiseni
Soome lahte Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade
nimistusse kuuluv veekogu ja vastavalt keskkonnaministri 2002 aasta
määrusele nr 58 Lõheliste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekirja
kuuluv veekogu). Soovitav on tööd ajastada veevaesele ajale, kus kraavid
võivad olla praktiliselt kuivad. Veevaesel ajal tuleks võimalusel rakendada
näiteks ajutise lihtsa tammi (suurusjärk mõni kuupmeeter pinnast)
rajamist kraavi mõlemale poole paigaldatavat torustikku ja kraavis oleva
vee vajadusel ülepumpamine tööde ajal (selline lahendus on võimalik
veevaesel perioodil).
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Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.
KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Eritähelepanu tuleb pöörata ehitustööde lahenduste väljatöötamisele ja
konkreetsete tööoperatsioonide teostamisel Valingu peakraavi läbimisel.

4.10 Lõik 10
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik läbib Saue valla ja Keila valla territooriumi, kulgedes 35 kV
elektriõhuliini kaitsevööndi kõrval.
Keila linnas paiknevad eluhooned
jäävad planeeritavast gaasitorustikust ligikaudu 350 m kaugusele.
Perspektiivsest torustikust minimaalselt 350 m kaugusele jääb
muinsuskaitseala (asulakoht), mille kaitsevöönd ulatub minimaalselt ca
325 meetri kaugusele. Alas paiknevad ka arhitektuurimälestis Keila
kindlustatud elamu (reg nr 21517) ja arheoloogiamälestised kindlustatud
elamu kultuurikiht (reg nr 17881) ja kultusekivi „Orjakivi“ (reg nr 17882).
Kaitstavatest loodusobjektidest paikneb lähimal (ligikaudu 160 m kaugusel
Keila linna territooriumil) kaitseala Keila mõisa park, mille pindala on 16,7
ha. Maastikukaitseala eritüübina kaitse alla võetud parkide, arboreetumite
ja puistute kaitset ja kasutamist käsitleb määrus „Kaitsealuste parkide,
arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“ (RT I 2006, 12, 89).
Käsitletavas lõigus läbib kavandatav torustik Harju maakonnaplaneeringu
järgset rohekoridori ning edasi kulgeb osaliselt rohevõrgustiku tuumalal.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m) ning seega
reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral) kõrge.
Perspektiivne gaasitorustik ületab käsitletavas lõigus Keila jõge. Keila jõe
pikkus on 121,7 km ning valgala pindala 669.3 km². Gaasitorustiku viimist
üle kraavide ja jõgede kavandatakse veekogu põhjast. Gaasipaigaldise
torustiku vee alla paigaldamisel on kaitsevööndi ulatus tavapärasest kaks
korda laiem: 20m.
Keila jõgi on vastavalt keskkonnaministri 2004 aasta määrusele nr 73
Keila joast suubumiseni Soome lahte Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaikade nimistusse kuuluv veekogu ja vastavalt
keskkonnaministri 2002 aasta määrusele nr 58 Lõheliste elupaikadena
kaitstavate veekogude nimekirja kuuluv veekogu.
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Joonis 4.10. Planeeritava gaasitorustiku 10. lõigu keskkonnaaspektid.
Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Rohevõrgustiku toimimisele olulist negatiivset mõju ei esine, kuna
tegemist on maa-aluse torustikuga ning käesolevas lõigus kulgeb
Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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peamiselt metsata maatulundusmaal, mistõttu häiring võib esineda vaid
ehituse ajal ning ekspluatatsiooni ajal häiringut ei esine.
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Täiendavad asjaolud kaasnevad töödega Keila jõel. Kuna tegemist on
aastaringselt märkimisväärse vooluhulgaga jõega, siis ei ole võimalik
veevoolu täielikult takistada või üle pumbata, nagu see on võimalik
kraavide/ojade puhul. Tänaseks ei ole üksikasjalikult selge tööde
teostamise tehnoloogia jõest läbimisel, kuid ilmselgelt tuleb rakendada
meetmeid minimiseerimaks pinnase teisaldamisega (kaevamine jm)
pinnase ja setete suuremahulist sattumine vette ja kandumine veega
allavoolu. Mistahes konkreetset ehituslikku meetodit kasutades on arukas
teha seda pärast kevadist suurvett kevad-suvisel madalvee perioodil
väljaspool Keila jõe kontekstis olulisimate kalaliikide kudemisperioodi
(sügisel).
Keila jõest gaasitrassiga läbimineku tööprojekt või tööde teostamise kava
(olenevalt, millisel viisil dokumentatsioon koostatakse), millest on võimalik
tuvastada tööde elluviimise viis on KSH soovitusel vajalik kooskõlastada
Keskkonnaametiga, tõenäoliselt on vaja taotleda vee-erikasutusluba.
Gaasitrass asub 10. lõigu lõpuosas ca 150 ulatuses rohevõrgustikus, kus
on vajalik metsa raadamine töömaa ulatuses. Arvestades töömaa laiuseks
20,7 meetrit, on raadatava metsa pindala 10. lõigus kokku ca 3000 m²
ehk suurusjärk 0,5 hektarit. Kuna gaasitrassi tarbeks tekitatakse 20,7
meetri laiune riba, mis ei ole väga lai, siis ei teki ekspluatatsiooni ajal
reaalset takistust rohevõrgustiku toimimises antud kohas ja piirkonnas.
Rohevõrgustiku häiring on olulisem ehitusperioodil, kuid see on suhteliselt
lühiajaline ja mööduv taastuvalt.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.
KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Eritähelepanu tuleb pöörata ehitustööde lahenduste väljatöötamisele ja
konkreetsete tööoperatsioonide teostamisel Keila jõe läbimisel. Keila jõest
gaasitrassiga läbimineku tööprojekt või tööde teostamise kava (olenevalt,
millisel viisil dokumentatsioon koostatakse), millest on võimalik tuvastada
tööde elluviimise viis on KSH soovitusel vajalik kooskõlastada
Keskkonnaametiga, tõenäoliselt on vaja taotleda vee-erikasutusluba.
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Eksisteerib ka mõningane ehitusaegne häiring rohevõrgustikule (eeskätt
lõigu lõpuosas metsas), kuid seda on töökorralduslikult võimalik ja vajalik
minimiseerida ning see on mööduv. Maksimaalselt ca 0,5 hektari ulatuses
on lõigul vajalik metsa raadamine, mida ei ole antud trassil võimalik
vältida, kuid kuna gaasitrass on suhteliselt kitsas ja alale kasvavad
rohtaimed, siis ei kujune see barjääriks ka rohevõrgustikus.

4.11 Lõik 11
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik paikneb Keila valla territooriumil, kulgedes alguses idalääne suunaliselt (Ringtee tänava äärde) ja tehes seejärel väikese põike
lõuna poole ning seejärel jõuab tagasi Ringtee tänava äärde.
Keila linnas paiknevad lähimad eluhooned asuvad planeeritavast
gaasitorustikust ligikaudu 125 m kaugusel teisel pool Ringtee tänavat.
Käsitletavas lõigus läbib kavandatav torustik osaliselt (ca 800 meetri
ulatuses) Harju maakonnaplaneeringu järgset rohevõrgustiku tuumala.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m) ning seega
reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral) kõrge.
Perspektiivne gaasitorustik ületab käsitletavas lõigus kahes asukohas
maaparandussüsteemi – Keila kraavi. Tegemist on 10-25 km2 valgalaga
veekoguga.
Gaasitorustiku viimist üle kraavide ja jõgede kavandatakse veekogu
põhjast. Gaasipaigaldise torustiku vee alla paigaldamisel on kaitsevööndi
ulatus tavapärasest kaks korda laiem: 20m.
Kavandatav gaasitorustik läbib ca 140 meetri ulatuses käsitletavas lõigus
Ohtu turbamaardla serva eraldades põhimassiivist ca 0,6 hektari suuruse
ala. Tegemist on kohaliku tähtsusega maardla 4. plokiga (kogu ploki
pindala 619,76 ha), kus maavara (hästilagunenud turvas) on aktiivne
tarbevaru (2930 tuh. t).
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Joonis 4.11. Planeeritava gaasitorustiku 11. lõigu keskkonnaaspektid.
Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Minimaalselt ca 125 meetri kaugusel asuvad elamud on piisavalt kaugel et
vältida nii ehitusaegselt kui ekspluatatsiooni perioodil võimalike häiringute
esinemine.
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Gaasitrass läbib lõigu 11 metsaala (lõpuosas ca 800 meetri ulatuses on
rohevõrgustik), millel on vajalik raadamine töömaa ulatuses.
Kuna suure osas metsa näol on tegemist ka rohevõrgustiku tuumala
osaga, on vajalik hoida töömaa ulatus minimaalne. Arvestades töömaa
laiuseks 20,7 meetrit, on raadatava metsa pindala 11. lõigus kokku 20
000 m² ehk suurusjärk 2 hektarit.
Tuumala paikneb Keila linna asustatud alade läheduses, kus paratamatult
eksisteerib surve rohevõrgustikule erineva inimtegevuse näol. Gaasitrassi
rajamine sisuliselt vähendab mõnevõrra tuumala servaala looduslikkust,
kuid kuna gaasitrassi rajamine lähemale hoonestatud ja muule ehitatud
linnakeskkonnale ei ole võimalik, siis on valitud asukoht minimaalse
asukohast tuleneva mõjuga ja aktsepteeritav. Kuna gaasitrassi tarbeks
tekitatakse 20,7 meetri laiune riba, mis ei ole väga lai, siis ei teki
ekspluatatsiooni ajal reaalset takistust rohevõrgustiku toimimises antud
kohas ja piirkonnas. Rohevõrgustiku häiring on olulisem ehitusperioodil,
kuid see on suhteliselt lühiajaline ja mööduv taastuvalt.
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Täiendavad asjaolud kaasnevad töödega Keila kraavi läbimisel
(analoogselt ka muude kraavide/ojade läbimisel). Kaevetöödel kraavis
tuleb minimiseerida kaevamisega pinnase ja setete suuremahuline
sattumine vette ja kandumine veega allavoolu Keila jõkke (mis on
vastavalt keskkonnaministri 2004 aasta määrusele nr 73 Keila joast
suubumiseni Soome lahte Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemisja elupaikade nimistusse kuuluv veekogu ja vastavalt keskkonnaministri
2002 aasta määrusele nr 58 Lõheliste elupaikadena kaitstavate veekogude
nimekirja kuuluv veekogu). Soovitav on tööd ajastada veevaesele ajale,
kus kraavid võivad olla praktiliselt kuivad. Veevaesel ajal tuleks
võimalusel rakendada näiteks ajutise lihtsa tammi (suurusjärk mõni
kuupmeeter pinnast) rajamist kraavi mõlemale poole paigaldatavat
torustikku ja kraavis oleva vee vajadusel ülepumpamine tööde ajal (selline
lahendus on võimalik veevaesel perioodil).
Vastavalt maapõueseadusele (§ 62) tuleb maapõue seisundit ja
kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tagada keskkonnaregistris
arvele võetud maavara kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs
maavaravarule. Nimetatud seaduse § 62 lõike 3 järgi võib
Keskkonnaministeerium maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat
püsiva iseloomuga tegevust lubada üksnes juhul, kui kavandatav tegevus
ei
halvenda
maavaravaru
kaevandamisväärsena
säilimise
või
maavaravarule juurdepääsu osas olemasolevat olukorda.
Kavandatav gaasitrass on rajatis, mis omab püsivat iseloomu. Gaasitrassi
valikul maardla piirkonnas läbiminekul on maksimaalselt arvestatud
vajadusega mitte halvendada maavara seisundit. Siiski paikneb gaasitrass
11. lõigus ca 140 meetri ulatuses Ohtu turbamaardla servas eraldades
põhimassiivist ca 0,6 hektari suuruse ala. Tegemist on kohaliku
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tähtsusega maardla 4. plokiga (kogu ploki pindala 619,76 ha), kus
maavara (hästilagunenud turvas) on aktiivne tarbevaru (plokis 2930 tuh.
t). Gaasitrass kulgeb asjaolusid (arvestades vastavaid nõudeid vahemaade
osas jms) arvestades maksimaalselt olemasoleva tee ja asustuslade
ääres. Gaasitrassi ohutu paigaldamise tagamiseks võib osutuda vajalikuks
turba väljakaevamine trassi vööndist ning tagasitäitmine ehitustehniliselt
stabiilsema pinnasega (liiv, kruus jms). Selliselt käitudes on mõistlik
eemaldatav turvas ka ratsionaalselt kasutada, mis väldib maavara asjatu
raiskamise. Arvestades turbamaardla selles lõigus paiknevat trassi pikkust
ca 160 meetrit maardla servaalal, võttes statistiliseks varuks ca 5000
tonni turvast hektaril ning eeldades eemaldatava ja taastäidetava trassi
laiuseks maksimaalselt 5 meetrit ja gaasitrassi koos kaitsevööndiga
ulatuseks 21 meetrit, saame eemaldatava/mittekaevandatava turba
koguseks 1700 tonni ning nn põhimassiivist äralõigatud ja kaitsevööndi
ala varu maksimaalselt ca 2500 tonni.
Kui ehitustehniliselt osutub otstarbekamaks stabiliseerida gaasitrassi alune
pinnas turvast täielikult eemaldamata (näiteks võrkude, restide, muude
alusplaatide vms kasutamisega), siis võib osa turvast jääda edasiseks
kaevandamiseks kättesaamatuks, kuid kõnealune kogus on marginaalne.
Arvestades ainuüksi Ohtu kohaliku tähtsusega maardla aktiivse tarbevaru
(kõik plokid kokku) mahtu 4400 tuhat tonni, moodustab gaasitrassiga
kaasnevaks maksimaalseks arvutuslikuks maavara kaevandamisvõimaluse
vähenemiseks ca 0,5% (koos teistes lõikudega). KSH töörühm leiab, et
kaevandatava turbavaru teoreetiline vähenemine kõnealuses mahus on
vähene ja sisuliselt ei kahjusta maavara maapõueseaduse mõtte kohaselt.
Loomulikult tuleb gaasitrassi edasise täpsema tehnilise projekti
väljatöötamisel ja ehitamisel rakendada meetmeid, mis minimiseeriksid
kahju maavaravarule.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.
KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Eksisteerib ka mõningane ehitusaegne mõju rohevõrgustikule, kuna
gaasitrassi rajamine sisuliselt vähendab mõnevõrra tuumala servaala
looduslikkust, kuid kuna gaasitrassi rajamine lähemale hoonestatud ja
muule ehitatud linnakeskkonnale ei ole võimalik, siis on valitud asukoht
minimaalse asukohast tuleneva mõjuga ja aktsepteeritav. Kuna
gaasitrassi tarbeks tekitatakse 20,7 meetri laiune riba, mis ei ole väga lai,
siis ei teki ekspluatatsiooni ajal reaalset takistust rohevõrgustiku
toimimises antud kohas ja piirkonnas. Rohevõrgustiku häiring on olulisem
ehitusperioodil, kuid see on suhteliselt lühiajaline ja mööduv taastuvalt.
Eritähelepanu tuleb pöörata ehitustööde lahenduste väljatöötamisele ja
konkreetsete tööoperatsioonide teostamisel Keila kraavi läbimisel.
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Gaasitrass läbib ka Ohtu turbamaardla 4. Plokki, kuid asjaolusid
arvestades leiab KSH töörühm, et kaevandatava turbavaru teoreetiline
vähenemine mahus ca 2500 tonni on vähene ja sisuliselt ei kahjusta
maavara maapõueseaduse mõtte kohaselt. Loomulikult tuleb gaasitrassi
edasise täpsema tehnilise projekti väljatöötamisel ja ehitamisel rakendada
meetmeid, mis minimiseeriksid kahju maavaravarule.

4.12 Lõik 12
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik paikneb Keila valla territooriumil, kulgedes Keila linna
Ringtee lähedusest Keila-Ohtu tee lähedusse.
Keila linnas paiknevad eluhooned jäävad planeeritavast gaasitorustikust
ligikaudu 280 m kaugusele.
Käsitletavas lõigus läbib kavandatav torustik osaliselt (ca 250 meetrit)
Harju maakonnaplaneeringu järgset rohevõrgustiku tuumala serval
avamaal.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m) ning seega
reostusohtlikkus on kõrge või kaitsmata (alvarid, moreeni < 2 m) ning
seega reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral) väga kõrge.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Minimaalselt ca 280 meetri kaugusel asuvad elamud on piisavalt kaugel et
vältida nii ehitusaegselt kui ekspluatatsiooni perioodil võimalike häiringute
esinemine.
Rohevõrgustikus paikneb kavandatav torustik avamaal ja metsa
raadamine ei ole vajalik. Metsa raadamine on vajalik ca 500 meetri
ulatuses väljaspool rohevõrgustikku. Metsa raadamise ülemääraseks
vältimiseks on vajalik hoida töömaa ulatus minimaalne. Arvestades
töömaa laiuseks 20,7 meetrit, on raadatava metsa pindala 12. lõigus
kokku ca 10 000 m² ehk suurusjärk 1 hektarit.
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Joonis 4.12. Planeeritava gaasitorustiku 12. lõigu keskkonnaaspektid.
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
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Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Eritähelepanu tuleb pöörata ehitustööde lahenduste väljatöötamisele ja
konkreetsete tööoperatsioonide teostamisel lõigul paiknevate kraavide
läbimisel.

4.13 Lõik 13 (sh alternatiivid)
Ala kirjeldus
Käsitletavas lõigus oli planeeringu koostamisel ja KSH’s vaatluse all
mitmeid alternatiive (seetõttu on lõplik lahendus lõigu osas ka pikem kui
üldiselt lõigu kohta kasutatav 1 kilomeeter).
Käsitletav lõik (planeeringu lahenduses september 2011) paikneb Keila
valla territooriumil, kulgedes Keila-Ohtu tee ääres ja seejärel üle Ohtu
turbamaardla.
Keila linnas paiknevad eluhooned jäävad planeeritavast gaasitorustikust
ligikaudu 400 m kaugusele teisele poole raudteed.
Perspektiivsest maagaasitorustik on arheoloogiamälestise linnus „Ohtu
linnamägi“ (reg nr 17901) vahetus läheduses.
Gaasitrass läbib selles lõigus kahes kohas pärandkultuuri objekti –
turbavõtuala Ohtu külas. Objekti säilimise ohtudeks on kaevetööd ja
pinnase purustamine. Pärandkultuuri objekt „Keila-Vasalemma mnt
betoonist km post“ asub kavandatava gaasitrassi läheduses.
Käsitletavas
lõigus
läbib
kavandatav
torustik
maakonnaplaneeringu järgset rohevõrgustiku tuumala.

osaliselt

Harju

Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m) ning seega
reostusohtlikkus on kõrge või kaitsmata (alvarid, moreeni < 2 m) ning
seega reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral) väga kõrge.
Kavandatav gaasitorustik jõuab käsitletavas lõigus Ohtu kohaliku
tähtsusega
turbamaardla
(http://xgis.maaamet.ee/xGIS/bronx/maardlad/showdata.aspx?registrika
art=154) alale. Tegemist on kohaliku tähtsusega maardla 4. plokiga ja 3.
plokiga, kus maavara on aktiivne tarbevaru. 3. plokis on vähelagunenud
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turvas ja 4. plokis hästilagunenud turvas. Raudteeäärses 50 meetri laiuses
vööndis on passiivsesse tarbevaru hulka arvestatud 5. plokk.

Joonis 4.13.A. Planeeritava gaasitorustiku 13. lõigu esialgne (kevad 2011)
asukoht.
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Joonis 4.13.B. Planeeritava gaasitorustiku 13. lõigu lõplik (01.09 2011)
asukoht.
Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Planeeringu
koostamise
ajal
oli
trassivariante,
mis
läbisid
arheoloogiamälestist kuid lõplikus kavandatud asukohas (november 2011)
on gaasitrassi varasem võimalik negatiivne mõju arheoloogiamälestisele
„Ohtu linnamägi“ (reg nr 17901) ja pärandkultuuri objektile –
turbavõtuala Ohtu külas ära hoitud ja leevendatud.
Koostöö käigus Muinsuskaitseametiga planeeringu koostamisel leiti
gaasitrassile sobiv asukoht, mis ei tekita negatiivset mõju.
Muinsuskaitseamet
kooskõlastas
teemaplaneeringu
05.10.2011
tingimustel, et linnuse nr 17901 kaitsevööndiga piirnevas lõigus tuleb
trassi kaevetööde ajaks tellida arheoloogiline järelevalve selleks
tegevusluba omavalt (arheoloogilisi uuringuid teostavalt) ettevõttelt.
Senistel uurimisandmetel sellel lõigul kaevetöid takistavaid või vältivaid
kihte ei paikne, arheoloogi ülesandeks on pinnaseprofiili ja võimalike
juhuleidude jälgimine ja mõõdistamine trassi kaevamise käigus viirutatud
ala ulatuses. Pärast kaevetöid tuleb taastada paiga senine väljanägemine.
Pärandkultuuri objekt „Keila-Vasalemma mnt betoonist km post“ asub
kavandatava gaasitrassi läheduses teisel pool Keila-Ohtu teed ja otsest
ohtu sellele ei kaasne, kuid vältida tuleb teadmatusest või hoolimatusest
tekkida võiv kahjustus.
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Enamuses lõigus paikneb kavandatav gaasitorustik rohevõrgustikus (mis
samas paikneb osaliselt juba kaevandataval Ohtu turbaväljal) ja valdavalt
metsas, kus on vajalik raadamine töömaa ulatuses.
Kuna suure osas metsa näol on tegemist ka rohevõrgustiku tuumala
osaga, on vajalik hoida töömaa ulatus minimaalne. Arvestades töömaa
laiuseks 20,7 meetrit, on raadatava metsa pindala 13. lõigus kokku ca 20
000 m² ehk suurusjärk 2 hektarit.
Tuumala paikneb osaliselt juba kaevandataval Ohtu turbaväljal, kus
eksisteerib oluline häiring tavapärasele looduskesskonnale. Gaasitrassi
rajamine vähendab mõnevõrra tuumala looduslikkust, kuid kuna
gaasitrassi tarbeks tekitatakse 20,7 meetri laiune riba, mis ei ole väga lai,
siis ei teki ekspluatatsiooni ajal reaalset takistust rohevõrgustiku
toimimises antud kohas ja piirkonnas. Rohevõrgustiku häiring on olulisem
ehitusperioodil, kuid see on suhteliselt lühiajaline ja mööduv taastuvalt.
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Vastavalt maapõueseadusele (§ 62) tuleb maapõue seisundit ja
kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tagada keskkonnaregistris
arvele võetud maavara kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs
maavaravarule. Nimetatud seaduse § 62 lõike 3 järgi võib
Keskkonnaministeerium maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat
püsiva iseloomuga tegevust lubada üksnes juhul, kui kavandatav tegevus
ei
halvenda
maavaravaru
kaevandamisväärsena
säilimise
või
maavaravarule juurdepääsu osas olemasolevat olukorda.
Kavandatav gaasitrass on rajatis, mis omab püsivat iseloom. Gaasitrassi
valikul maardla piirkonnas läbiminekul on maksimaalselt arvestatud
vajadusega mitte halvendada maavara seisundit. Siiski paikneb gaasitrass
kahes lõigus: ca 1350 meetrit ja ca 550 meetrit maardlas. Gaasitrass
kulgeb asjaolusid arvestades maksimaalselt olemasoleva tee ja raudtee
ääres (arvestades vastavaid nõudeid vahemaade osas). Gaasitrassi ohutu
paigaldamise tagamiseks võib osutuda vajalikuks turba väljakaevamine
trassi vööndist ning tagasitäitmine ehitustehniliselt stabiilsema pinnasega
(liiv, kruus jms). Selliselt käitudes on mõistlik eemaldatav turvas ka
ratsionaalselt kasutada, mis väldib maavara asjatu raiskamise. Arvestades
turbamaardlas paiknevat trassi pikkust ca 2 km, võttes statistiliseks
varuks ca 5000 tonni turvast hektaril ning eeldades eemaldatava ja
taastäidetava trassi laiuseks maksimaalselt 5 meetrit, saame eemaldatava
turba koguseks 5000 tonni.
Kui ehitustehniliselt osutub otstarbekamaks stabiliseerida gaasitrassi alune
pinnas turvast täielikult eemaldamata (näiteks võrkude, restide, muude
alusplaatide vms kasutamisega), siis võib osa turvast jääda edasiseks
kaevandamiseks kättesaamatuks, kuid kõnealune kogus on marginaalne
(eeldatavasti kuni mõni tuhat tonni).
Gaasitrassi laius koos kaitsevööndiga on 21 meetrit, mis eespool esitatud
arvutuskäiguga analoogselt annab teoreetiliseks turba koguseks, mille
kaevandamist tulevikus raskendatakse/takistatakse, 21 000 tonni.
Arvestades ainuüksi Ohtu kohaliku tähtsusega maardla aktiivse tarbevaru
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(kõik plokid kokku) mahtu 4400 tuhat tonni, moodustab gaasitrassiga
kaasnevaks maksimaalseks arvutuslikuks maavara kaevandamisvõimaluse
vähenemiseks ca 0,5%. KSH töörühm leiab, et kaevandatava turbavaru
teoreetiline vähenemine kõnealuses mahus on vähene ja sisuliselt ei
kahjusta maavara maapõueseaduse mõtte kohaselt. Loomulikult tuleb
gaasitrassi edasise täpsema tehnilise projekti väljatöötamisel ja ehitamisel
rakendada meetmeid, mis minimiseeriksid maavaravarule kahju.
Tuleohutus ja riskid. Mistahes tehnilisel viisil gaasitrassi rajades, peab
torustik olema stabiilne, vältimaks ebasoovitavaid vajumisi, mis võiksid
kaasa tuua deformatsioonid ja lekked ning luua ohtliku (turbamaardla
puhul kõrgendatud tuleoht) olukorra. Samuti peab olema võimalik
gaasitrassi operatiivselt sulgeda, kui
lähikonnas
tekib
näiteks
turbatulekahju.
Ca 600 meetri ulatuses kavandatakse gaasitrass olemasoleva teega
paralleelselt selle lähedale. Selliselt on tagataud ka tulekahju korral hea
juurdepääs ja seeläbi kustutustööde kõrge efektiivsus. Gaasitrassi
ülejäänud osal soovitame rajada (konkreetne lahendus töötada välja
tehnilises projektis) gaasitrassi selliselt, et kaitsevööndis oleks vajadusel
võimalik liikuda tuletõrjetehnikaga (masinad massiga orienteeruvalt kuni 8
tonni). Loomulikult peab perioodiline gaasitrassi seire ja kaitsevööndi
hooldus tagama liikumisvõime säilimise. Selliselt tagatakse kogu
kõrgendatud tuleohuga piirkonnas hea juurdepääs päästetehnikale ja
kustutustööde efektiivsus.
Vastavate teemade osas tuleb täiustada gaasiettevõtte riskide ohjamise
kava.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

KSH seisukoht
Kavandatud asukohas ei tekita gaasitrassi rajamine negatiivset mõju
läheduses paiknevatele arheoloogiamälestisele „Ohtu linnamägi“ (reg nr
17901) ja pärandkultuuri objektile – turbavõtuala Ohtu külas.
Pärandkultuuri objekt „Keila-Vasalemma mnt betoonist km post“ asub
kavandatava gaasitrassi läheduses teisel pool Keila-Ohtu teed ja otsest
ohtu sellele ei kaasne, kuid vältida tuleb teadmatusest või hoolimatusest
tekkida võiv kahjustus.
Esineb mõningane ehitusaegne mõju rohevõrgustikule. Tuumala paikneb
osaliselt juba kaevandataval Ohtu turbaväljal, kus eksisteerib oluline
häiring tavapärasele looduskesskonnale. Gaasitrassi rajamine vähendab
mõnevõrra tuumala looduslikkust, kuid kuna gaasitrassi tarbeks
tekitatakse 20,7 meetri laiune riba, mis ei ole väga lai, siis ei teki
ekspluatatsiooni ajal reaalset takistust rohevõrgustiku toimimises antud
kohas ja piirkonnas. Rohevõrgustiku häiring on olulisem ehitusperioodil,
kuid see on suhteliselt lühiajaline ja mööduv taastuvalt.
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Gaasitrass läbib ka Ohtu turbamaardla, kuid asjaolusid arvestades leiab
KSH töörühm, et kaevandatava turbavaru teoreetiline vähenemine
kõnealuses mahus on vähene ja sisuliselt ei kahjusta maavara
maapõueseaduse mõtte kohaselt. Loomulikult tuleb gaasitrassi edasise
täpsema tehnilise projekti väljatöötamisel ja ehitamisel rakendada
meetmeid, mis minimiseeriksid maavaravarule kahju.
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4.14 Lõik 14 (sh alternatiivid)

Joonis 4.14.A. Planeeritava gaasitorustiku 14. lõigu varasem (kevad 2011)
asukoht.
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Joonis 4.14.B. Planeeritava gaasitorustiku 14. lõigu lõplik (01.09 2011)
asukoht.
Ala kirjeldus
Käsitletavas lõigus oli planeeringu koostamisel ja KSH’s vaatluse all
mitmeid alternatiive.
Käsitletav lõik paikneb Keila valla territooriumil, kulgedes raudtee äärsest
tsoonist teisele poole raudteed lääne ja põhja suunas nii metsas kui
avamaal.
Eluhooneid trassi lõigu läheduses ei paikne.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m) ning seega
reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral) kõrge.
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Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Kõnealuses lõigus on tehniliselt keerukaim raudteetammi alt läbi minek,
kuid tegemist on eeskätt insener-tehnilise ülesandega, milleks on
vastavad lahendused olemas.
Vajalik on metsa raadamine ca 300 meetri ulatuses põhjapool raudteed.
Metsa raadamise ülemääraseks vältimiseks on vajalik hoida töömaa ulatus
minimaalne. Arvestades töömaa laiuseks 20,7 meetrit, on raadatava
metsa pindala 14. lõigus kokku ca 6000 m² ehk suurusjärk 0,5-1 hektarit.
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Avamaal kraavide ja maaparandussüsteemi piirkonnas tuleb tagada
kraavide veekvaliteedi minimaalne kahjustamine ehitustööde ajal ning
maaparandussüsteemide edasine toimimine.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.
KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Kraavide ja maaparandussüsteemi piirkonnas tuleb tagada kraavide
veekvaliteedi
minimaalne
kahjustamine
ehitustööde
ajal
ning
maaparandussüsteemide edasine toimimine.

4.15 Lõik 15
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik paikneb Keila valla territooriumil, suundudes üle KeilaHaapsalu tee põhja. Valdavalt kulgeb trass põllumajanduslikul avamaal,
vaid ca 150 meetrit on metsas.
Eluhooneid trassi lõigu läheduses ei paikne.
Ligikaudu 225 m kaugusel idas asub pärandkultuuri objekt – Pusuvälja
puisniit. Objekti ulatus on 320 m, säilinud on sellest 50-90%.
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Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m) ning seega
reostusohtlikkus on kõrge või kaitsmata (alvarid, moreeni < 2 m) ning
seega reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral) väga kõrge.

Joonis 4.15.A. Planeeritava gaasitorustiku 15. lõigu esialgne (kevad 2011)
asukoht.
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Joonis 4.15.B. Planeeritava gaasitorustiku 15. lõigu lõplik (01.09 2011)
asukoht.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Valdavalt kulgeb trass põllumajanduslikul avamaal, kus tuleb tagada
maaparandussüsteemide
olemasolu
korral
nende
edasine
funktsioneerimine.
Trassi rajamisel ca 150 meetri ulatuses metsas on vajalik töömaa ulatuses
raadamine, mille ulatust tuleb teostada minimaalses ulatuses.
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.
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KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Tagada metsa minimaalne raadamine.
Kraavide ja maaparandussüsteemi piirkonnas tuleb tagada kraavide
veekvaliteedi
minimaalne
kahjustamine
ehitustööde
ajal
ning
maaparandussüsteemide edasine toimimine.

4.16 Lõik 16
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik algab Keila valla territooriumilt ning suundub põhja poole
üle raudtee, kust edasi kulgeb Keila linna territooriumil.
Eluhooneid trassi lõigu läheduses ei paikne.
Käsitletav
lõik
paikneb
Keila
linnas
olevas
osas
Harju
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu järgse rohevõrgustiku tuumala
servas.
Põhja pool raudteed, kavandatava gaasitorustiku läheduses, paikneb
mitmeid kaitsealuste taimeliikide kasvukohti. Otseselt võib gaasitrassi
paigaldamine mõjutada (eeskätt ehituse ajal)
III kaitsekategooria
taimeliiki – harilik porss (Myrica gale), mida leidub hajusalt kogu
naabruses asuva sookoosluse territooriumil (samuti gaasitrassi asukohas
kavandataval töömaal).
Gaasitrassi läheduses kasvavad veel III kaitsekategooria taimeliike: suur
kuuskjalg (Pedicularis sceptrum-carolinum) 25-30 meetri kaugusel
gaasitrassist ja eesti soojumikas (Saussurea alpina subsp. Esthonica).
II kaitsekategooria taimeliikidest leidub piirkonnas kärbesõis (Ophrys
insectifera), Russowi sõrmkäpp (Dactylorhiza russowii), kaunis kuldking
(Cypripedium calceolus), püst-linalehik (Thesium ebracteatum), sile
tondipea (Dracocephalum ruyschiana), lõhnav käoraamat (Gymnadenia
odoratissima),
täpiline
sõrmkäpp
(Dactylorhiza
cruenta).
II
kaitsekategooria taimeliikide täpseid asukohti ei ole joonisel näidatud,
kuid need ei paikne kavandatava gaasitrassi (ega eeldatava töömaa)
vahetus läheduses. Kõige lähemal ca 60 meetri kaugusel planeeritavast
gaasitrassist on II kaitsekategooria liikidest täpilise sõrmkäpa kasvukoht.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m) ning seega
reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral) kõrge.
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Joonis 4.16. Planeeritava gaasitorustiku 16. lõigu keskkonnaaspektid.
Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Mõju kaitstavatele taimeliikidele esineb eelkõige otseses elupaiga
hävitamises. Gaasitorustiku paigaldamiseks vajalik töömaa laius on 20,7
m, selles ulatuses on võimalik, et ka kaitsealuste taimede isendid hävivad.
Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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Teadaoleva info põhjal on puudutatud vaid harilik porss, mis samas on
õnneks nii antud kasvukohas kui ka piirkondlikult laialt levinud kaitsealune
liik ja tõenäoline kahjustus ei muuda populatsiooni elujõulisust ei lokaalsel
ega piirkondlikul tasandil. Tuleb ka rõhutada, et gaasitrass kavandatakse
olemasolevale raudteega paralleelselt sellele võimalikult lähedale
minimiseerimaks mõju looduslikumatele aladele, raudteeäärne tsoon on
mõjutatud raudteest, samuti paiknevad seal osaliselt elektriliinid ning seal
on sõidetud ka sõidukitega (jäljed hooajaliselt liigniiskel ja vähese
kandevõimega pinnasel on tuvastatavad).
Gaasitorustiku paigaldamiseks kaevatav süvend/kraav toimiks mõningal
määral ajutise (st enne tagasitäitmist) kuivenduskraavina kui ühendada
see intensiivselt toimiva eesvooluga (st kui vesi saaks kuskile kiiresti ära
voolata). Arvestades piirkonna reljeefi laugust ja vee äravoolu keerukust,
ei ole senisest intensiivsema äravoolu tekitamine lihtsasti teostatav ka
sellekohase soovi olemasolul. Neid asjaolusid arvestades ei ole põhjust
eeldada,
et
gaasitorustiku
kaevise
poolt
toimuks
taimestiku
kasvutingimuste muutus väljaspool töömaa ulatust läbi veerežiimi
muutuse, kuna kraav täidetakse peale toru paigaldamist pinnasega.
Teoreetiliselt võib märgalale mõnevõrra kuivendavalt mõjuda gaasitoru
kaevis (ka pärast liivaga tagasitäitmist), kui see läbib pinnakatte ja muud
ülemised kihid kuni lubjakivini ja see lubjakivi on antud asukohas
intensiivselt vett filtreeriv. Projekteerimise ja ehitustööde käigus (mil
teostatakse ka ehitusgeoloogilised uuringud) tuleb täpsustada gaasitoru
paiknemist lubjakivi suhtes ja süvendi sellesse ulatumise korral ka
lubjakivi filtreerumisomadusi. Kui torustiku paigaldamiseks vajalik kaevis
ulatub intensiivselt filtreeruva lubjakivini, siis tuleb rakendada
ehitusprojekti kaudu meetmeid (st vettpidava materjali paigaldamine) vee
filtruurumise takistamiseks torustiku asukohast lubjakivisse.
Arvestades kaitsealuste liide kasvukohti, tuleb antud lõigus kasutada
töömaaks minimaalselt võimalikku ala. Maksimaalselt on lubatud antud
lõigus kasutada 20,7 meetri laiust (st 10 meetrit gaasitrassist mõlemale
poole) töömaa koridori. Töömaa koridorist väljaspool ei tohi toimuda
mingeid tegevusi – sealhulgas näiteks liikumine masinatega (ja ka jalgsi),
materjalide ja esemete ladustamine/hoidmine ning muu. Vajadusel võib
töömaad laiendada gaasitrassi ja raudtee vahelises tsoonis (st mitte
gaasitrassist põhja poole kaitsealuste liikide kasvukohtadele), eriti juhul
kui selle võrra on võimalik kasvõi mõnevõrra vähendada töömaa laiust
gaasitrassist põhja pool (näiteks kui tehniliselt on võimalik ja töömaa
kujundtakse 4 meetri laiusena gaasitrassist põhja pool ja 20 meetri
laiusena gaasitrassi ja raudtee vahele, siis on see positiivne).
Soovitame
ehitustööde
käigus
(torustiku
arendaja
poolt
ja
finantseerimisel) kaasata asjatundlik vaatleja (näiteks Eesti Orhideekaitse
Klubi esindaja), kes koostöös arendaja, ehitaja, ehitusjärelvalve ning
vajadusel keskkonnainspektsiooni ja keskkonnaametiga jälgiks, et reaalsel
tööl ei toimuks kokkulepituga võrreldes rikkumisi, samuti saaks vaatleja
teha vajadusel muid oma spetsiifilisi teadmisi kasutades ettepanekuid
parimaks töökorralduseks ja lõpptulemuseks.
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Vastavalt
looduskaitseseadusele
(§55
lg
8)
on
keelatud
III
kaitsekategooria taimede hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis
ohustab liigi säilimist selles elupaigas. Rakendades eelpoolkirjeldatud
leevendavaid meetmeid ei too gaasitrassi rajamine kaasa III
kaitsekategooria taimede hävitamist ulatuses, mis ohustaks liikide (sh
harilik porss) säilimist selles elupaigas.
Vastavalt looduskaitseseadusele (§55 lg 7) on keelatud II kaitsekategooria
taimede kahjustamine, sh korjamine ja hävitamine. Rakendades
kirjeldatud leevendavaid meetmeid ei too gaasitrassi rajamine kaasa II
kaitsekategooria taimede kahjustamist.
Kaitsealuste taimeliikide hävitamise vältimiseks on võimalik rakendada
kaitsealuse liigi ümberasutamist (vastavalt Looduskaitseseaduses §58 lg 5
ja 6 põhjal). Käesoleva KSH koostaja ei pea seda antud juhtumil
põhjendatuks (sest II kaitsekategooria taimeliike ei kahjustata ning III
kaitsekategooria taimeliikide puhul ei toimu kahjustus määral, mis
ohustaks liikide säilimist selles elupaigas). Kui ümberasustamist peetakse
siiski vajalikuks, siis on seda võimalik teostada.
Ümberistutamise vajaduse täpsustamiseks tuleks teostada trassikoridori
(20,7 m töömaa) ülevaatus käpaliste määramiseks soodsal ajal (juunis) ja
kui sellelt alalt leitakse käpaliste isendeid, tuleks need ümber istutada
alale, mis jääb ehitustöödest puutumata. Rõhutame, et tegemist on
täiendava leevendava meetmega, mistõttu planeeringu ega KSH
menetlusprotsessi ei ole vajalik peatada ega aeglustada vastavate tööde
teostamiseni. Käpaliste täpsustav ülevaatus ja ümberistutamine võiks
toimuda suvel vahetult enne ehitustööde algust (mitte mitu aastat
varem).
Olemasoleva raudteetammi suhtes paralleelse gaasitorustiku rajamisel
tammiga ristisuunaline pinna- ja põhjavee liikumine on tõenäoliselt vähe
mõjutatud ja eeldatavad muudatused veerežiimis on vähesed. Gaasitrassi
tehnilise projekti koostamisel tuleb täpsustada veerežiimi toimimist ja
töötada välja konkreetsed tehnilised lahendused (näiteks olemasoleva tee
truubiga ligikaudu samasse kohta gaasitrassi kohal tuleb tõenäoliselt
rajada samuti truup või kraav).
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.
KSH seisukoht
Ehitustööde käigus ei ole võimalik vältida mõningast mõju kaitsealustele
taimeliikidele, eeskätt harilik porss. Trassi valiku asjaolusid arvestades ja
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rakendades leevendavaid meetmeid töömaa ulatuse minimiseerimisel ning
tööde korraldamisel on tekkiv negatiivne mõju aktsepteeritav.

4.17 Lõik 17

Joonis 4.17. Planeeritava gaasitorustiku 17. lõigu keskkonnaaspektid.
Ala kirjeldus

Töö nr. 1416/10, KSH aruanne
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Käsitletav lõik paikneb Keila linna territooriumil, kulgedes paralleelselt
olemasoleva raudteega, selle kaitsevööndis, ning osaliselt 35-110 kV
elektriõhuliini kaitsevööndis.
Eluhooneid trassi lõigu läheduses ei paikne.
Käsitletav lõik paikneb Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu
järgses rohevõrgustikus.
Põhja pool raudteed, kavandatava gaasitorustiku läheduses, paikneb
mitmeid kaitsealuste taimeliikide kasvukohti. Otseselt võib gaasitrassi
paigaldamine mõjutada (eeskätt ehituse ajal)
III kaitsekategooria
taimeliiki – harilik porss (Myrica gale), mida leidub hajusalt kogu
naabruses asuva sookoosluse territooriumil (samuti gaasitrassi asukohas
kavandataval töömaal).
Gaasitrassi läheduses kasvavad veel III kaitsekategooria taimeliike: suur
kuuskjalg (Pedicularis sceptrum-carolinum) 25-30 meetri kaugusel
gaasitrassist.
II kaitsekategooria taimeliikidest kasvavad piirkonnas kärbesõis (Ophrys
insectifera), Russowi sõrmkäpp (Dactylorhiza russowii), kaunis kuldking
(Cypripedium calceolus), püst-linalehik (Thesium ebracteatum), sile
tondipea (Dracocephalum ruyschiana), lõhnav käoraamat (Gymnadenia
odoratissima),
täpiline
sõrmkäpp
(Dactylorhiza
cruenta).
II
kaitsekategooria taimeliikide täpseid asukohti ei ole joonisel näidatud.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m) ning seega
reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral) kõrge.
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Foto 4.4. Vaade raudteest põhja suunas tüüpilisele alale, kus on
tuvastatud kaitsealuste taimeliikide kasvamine.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Mõju kaitstavatele taimeliikidele esineb eelkõige otseses elupaiga
hävitamises. Gaasitorustiku paigaldamiseks vajalik töömaa laius on 20,7
m, selles ulatuses on võimalik, et ka kaitsealuste taimede isendid hävivad.
Teadaoleva info põhjal on puudutatud vaid harilik porss, mis samas on
õnneks nii antud kasvukohas kui ka piirkondlikult laialt levinud kaitsealune
liik ja tõenäoline kahjustus ei muuda populatsiooni elujõulisust ei lokaalsel
ega piirkondlikul tasandil. Tuleb ka rõhutada, et gaasitrass kavandatakse
olemasolevale raudteega paralleelselt sellele võimalikult lähedale
minimiseerimaks mõju looduslikumatele aladele, raudteeäärne tsoon on
mõjutatud raudteest, samuti paiknevad seal osaliselt elektriliinid ning seal
on sõidetud ka sõidukitega (jäljed hooajaliselt liigniiskel ja vähese
kandevõimega pinnasel on tuvastatavad).
Gaasitorustiku paigaldamiseks kaevatav süvend/kraav toimiks mõningal
määral ajutise (st enne tagasitäitmist) kuivenduskraavina kui ühendada
see intensiivselt toimiva eesvooluga (st kui vesi saaks kuskile kiiresti ära
voolata). Arvestades piirkonna reljeefi laugust ja vee äravoolu keerukust,
ei ole senisest intensiivsema äravoolu tekitamine lihtsasti teostatav ka
sellekohase soovi olemasolul. Neid asjaolusid arvestades ei ole põhjust
eeldada,
et
gaasitorustiku
kaevise
poolt
toimuks
taimestiku
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kasvutingimuste muutus väljaspool töömaa ulatust läbi veerežiimi
muutuse, kuna kraav täidetakse peale toru paigaldamist pinnasega.
Teoreetiliselt võib märgalale mõnevõrra kuivendavalt mõjuda gaasitoru
kaevis (ka pärast liivaga tagasitäitmist), kui see läbib pinnakatte ja muud
ülemised kihid kuni lubjakivini ja see lubjakivi on antud asukohas
intensiivselt vett filtreeriv. Projekteerimise ja ehitustööde käigus (mil
teostatakse ka ehitusgeoloogilised uuringud) tuleb täpsustada gaasitoru
paiknemist lubjakivi suhtes ja süvendi sellesse ulatumise korral ka
lubjakivi filtreerumisomadusi. Kui torustiku paigaldamiseks vajalik kaevis
ulatub intensiivselt filtreeruva lubjakivini, siis tuleb rakendada
ehitusprojekti kaudu meetmeid (st vettpidava materjali paigaldamine) vee
filtruurumise takistamiseks torustiku asukohast lubjakivisse.
Arvestades kaitsealuste liide kasvukohti, tuleb antud lõigus kasutada
töömaaks minimaalselt võimalikku ala. Maksimaalselt on lubatud antud
lõigus kasutada 20,7 meetri laiust (st 10 meetrit gaasitrassist mõlemale
poole) töömaa koridori. Töömaa koridorist väljaspool ei tohi toimuda
mingeid tegevusi – sealhulgas näiteks liikumine masinatega (ja ka jalgsi),
materjalide ja esemete ladustamine/hoidmine ning muu. Vajadusel võib
töömaad laiendada gaasitrassi ja raudtee vahelises tsoonis (st mitte
gaasitrassist põhja poole kaitsealuste liikide kasvukohtadele), eriti juhul
kui selle võrra on võimalik kasvõi mõnevõrra vähendada töömaa laiust
gaasitrassist põhja pool (näiteks kui tehniliselt on võimalik ja töömaa
kujundtakse 4 meetri laiusena gaasitrassist põhja pool ja 20 meetri
laiusena gaasitrassi ja raudtee vahele, siis on see positiivne).
Soovitame
ehitustööde
käigus
(torustiku
arendaja
poolt
ja
finantseerimisel) kaasata asjatundlik vaatleja (näiteks Eesti Orhideekaitse
Klubi esindaja), kes koostöös arendaja, ehitaja, ehitusjärelvalve ning
vajadusel keskkonnainspektsiooni ja keskkonnaametiga jälgiks, et reaalsel
tööl ei toimuks kokkulepituga võrreldes rikkumisi, samuti saaks vaatleja
teha vajadusel muid oma spetsiifilisi teadmisi kasutades ettepanekuid
parimaks töökorralduseks ja lõpptulemuseks.
Vastavalt
looduskaitseseadusele
(§55
lg
8)
on
keelatud
III
kaitsekategooria taimede hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis
ohustab liigi säilimist selles elupaigas. Rakendades eelpoolkirjeldatud
leevendavaid meetmeid ei too gaasitrassi rajamine kaasa III
kaitsekategooria taimede hävitamist ulatuses, mis ohustaks liikide (sh
harilik porss) säilimist selles elupaigas.
Vastavalt looduskaitseseadusele (§55 lg 7) on keelatud II kaitsekategooria
taimede kahjustamine, sh korjamine ja hävitamine. Rakendades
kirjeldatud leevendavaid meetmeid ei too gaasitrassi rajamine kaasa II
kaitsekategooria taimede kahjustamist.
Kaitsealuste taimeliikide hävitamise vältimiseks on võimalik rakendada
kaitsealuse liigi ümberasutamist (vastavalt Looduskaitseseaduses §58 lg 5
ja 6 põhjal). Käesoleva KSH koostaja ei pea seda antud juhtumil
põhjendatuks (sest II kaitsekategooria taimeliike ei kahjustata ning III
kaitsekategooria taimeliikide puhul ei toimu kahjustus määral, mis
ohustaks liikide säilimist selles elupaigas). Kui ümberasustamist peetakse
siiski vajalikuks, siis on seda võimalik teostada.
Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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Ümberistutamise vajaduse täpsustamiseks tuleks teostada trassikoridori
(20,7 m töömaa) ülevaatus käpaliste määramiseks soodsal ajal (juunis) ja
kui sellelt alalt leitakse käpaliste isendeid, tuleks need ümber istutada
alale, mis jääb ehitustöödest puutumata. Rõhutame, et tegemist on
täiendava leevendava meetmega, mistõttu planeeringu ega KSH
menetlusprotsessi ei ole vajalik peatada ega aeglustada vastavate tööde
teostamiseni. Käpaliste täpsustav ülevaatus ja ümberistutamine võiks
toimuda suvel vahetult enne ehitustööde algust (mitte mitu aastat
varem).
Olemasoleva raudteetammi suhtes paralleelse gaasitorustiku rajamisel
tammiga ristisuunaline pinna- ja põhjavee liikumine on tõenäoliselt vähe
mõjutatud ja eeldatavad muudatused veerežiimis on vähesed. Gaasitrassi
tehnilise projekti koostamisel tuleb täpsustada veerežiimi toimimist ja
töötada välja konkreetsed tehnilised lahendused (näiteks olemasoleva tee
truubiga ligikaudu samasse kohta gaasitrassi kohal tuleb tõenäoliselt
rajada samuti truup või kraav).
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

KSH seisukoht
Ehitustööde käigus ei ole võimalik vältida mõningast mõju kaitsealustele
taimeliikidele, eeskätt harilik porss. Trassi valiku asjaolusid arvestades ja
rakendades leevendavaid meetmeid töömaa ulatuse minimiseerimisel ning
tööde korraldamisel on tekkiv negatiivne mõju aktsepteeritav.
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4.18 Lõik 18

Joonis 4.18. Planeeritava gaasitorustiku 18. lõigu keskkonnaaspektid.
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik paikneb osaliselt Keila linna territooriumil ning osaliselt
Keila valla territooriumil, kulgedes esialgu paralleelselt olemasoleva
raudteega, selle
kaitsevööndis, ning
35-110
kV
elektriõhuliini
kaitsevööndis. Edasi suundub gaasitorustik ümber Niitvälja tallide
Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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Niitvälja-Kulna tee äärde ja selle kaitsetsoonis edasi põhja suunas. Kaugus
lähimatest eluhoonetest ligikaudu 125 m.
Käsitletav
lõik
läbib
osaliselt
Harju
teemaplaneeringu järgset rohevõrgustikku.

maakonnaplaneeringu

Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus enamasti kaitsmata (alvarid, moreeni
< 2 m) ning seega
reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral) väga kõrge.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Gaasitrass läbib lõigus 18 ca 300 meetri ulatuses kohati puudega, kohati
lageda alaga raudteeäärset puistut, kus on vajalik teostada ka raadamine.
Sama lõik on ka rohevõrgustiku osa, mistõttu on vajalik hoida töömaa
ulatus minimaalne. Rohevõrgustiku olulisemaks takistuseks antud kohas
on raudtee, mille mõju barjäärina on suurem kui gaasitrassi tarbeks
raadataval ja hiljem rohttaimestikuga haljastuval ribal. Kuna gaasitrassi
tarbeks tekitatakse 20,7 meetri laiune riba, mis ei ole väga lai, siis ei teki
ekspluatatsiooni ajal reaalset takistust rohevõrgustiku toimimises antud
kohas ja piirkonnas. Rohevõrgustiku häiring on olulisem ehitusperioodil,
kuid see on suhteliselt lühiajaline ja mööduv taastuvalt.
Olemasoleva teetammi suhtes paralleelse gaasitorustiku rajamisel
tammiga ristisuunaline pinna- ja põhjavee liikumine on tõenäoliselt vähe
mõjutatud ja eeldatavad muudatused veerežiimis on vähesed. Gaasitrassi
tehnilise projekti koostamisel tuleb täpsustada veerežiimi toimimist ja
töötada välja konkreetsed tehnilised lahendused (näiteks olemasoleva tee
truubiga ligikaudu samasse kohta gaasitrassi kohal tuleb tõenäoliselt
rajada samuti truup või kraav).
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Tagada metsa minimaalne raadamine.
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4.19 Lõik 16-18 alternatiivne asukoht raudteest põhja pool
Lõikudes 16-18 paikneb kavandatav gaasitrass Keila linnas raudteest
põhja pool.
Planeeringulahenduse koostamise algsel ja KSH programmi perioodil
tekkis diskussioon arukusest kavandada gaasitrassi Keila linna
territooriumile raudteest põhja poole (raudteest lõuna pool on tegemist
Keila vallaga), kus kasvavad andmebaasides kajastatuna kaitsealused
taimeliigid (raudteest lõuna pool kaitsealuste liikide kasvukohti ei ole
tuvastatud).
Seega kaaluti võimalike variantidena gaasitrassi paiknemist nii lõuna pool
kui põhja pool raudteed.
Peamiseks asjaoluks, miks gaasitrass planeeringulahenduses raudteest
põhja poole kavandati, on üldised raudtee infrastruktuuri arendamise
perspektiivid. Nimelt on kavatsus vastavasisulise liiklusnõudluse ja
vahendite olemasolu korral rajada tulevikus olemasolevale raudteele
kõrvale teine niit ja kogu raudteevõrgustikku arvestades on see arukas
rajada selliselt, et antud asukohas satub see olemasolevast niidist lõuna
poole.
Kuna raudteede rajamine ei ole mõeldav niiöelda „sik-sakidades“ (ehk
raudtee nii horisontaalsetele kui vertikaalsetele kurvide raadiustele on
spetsiifilised nõuded/normid, millega on seotud liikumiskiirused raudteel ja
muud väga spetsiifilised asjaolud, mille detailne käsitlemine ei ole
käesolevas KSH’s asjakohane), siis vältimaks ebaselge ajaperspektiiviga
ebamõistlikult suure puhverala jätmist raudteest lõuna poole, on
otstarbekas gaasitrass rajada raudteest põhja poole.
Samuti tuleb arvestada asjaolu, et teise raudteeniidi rajamiseks on vajalik
laiendada raudtee tammi ja selline ehitus on mahukas ja nõuab
raskeseadmeid ja ruumi ehitustööde teostamiseks. Seetõttu ei saa
gaasitrassi ja hüpoteetilise raudteetrassi laienduse kaitsevööndid kattuda
(sest gaasitrassi ennem rajades ei ole enam piisvalt ruumi raudtee
kaitsevööndis ehitamise jaoks). Seega peaks gaasitrassi raudteest lõuna
poole kavandama kaugemale kui põhja poole, mis oleks maakasutuse
aspektist ressursse raiskav ja ebasoovitav.
Oluliseks asjaoluks raudteest põhja pool paiknemise kasuks on ka
eramaade väiksem osakaal seal (võrreldes lõunapool paiknemisega).
Planeeringulahenduses fikseeritud gaasitorustiku paiknemises põhja pool
raudteed on ruumiline lahendus võimalikult kompaktne (näiteks kattuvad
gaasitrassi ja raudtee kaitsevööndid) tagamaks minimaalne negatiivne
mõju kaitsealustele taimedele.

4.20 Alternatiivne trassivalik Keila linnast põhja poolt
Planeeringulahenduse koostamise algsel ja KSH programmi perioodil
tekkis diskussioon arukusest kavandada gaasitrassi Keila linnast põhja
poolt olemasolevate elektriliinide koridoris.
Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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2011. aasta kevadel ja suvel täpsustatud ja ka kohalikus omavalitsuses
arutatud asjaolud veensid, et diskussioonina väljapakutud ettepanek
osutuks
tegelikkuses
ebarealistlikuks.
Peamiseks
asjaoluks
on
vaadeldavates trassialternatiivides väga arvukas maaomanike hulk, mis
muudab igasuguse lineaarse objekti kavandamise ääretult keerukaks ja
viib
probleemide
teatud
kumuleeruvuse
korral
arendusprojekti
tühistumiseni. Lisaks maaomanduse küsimustele eksisteeris ka tehnilisi
keerukusi (nn „pudelikaelad“ kus ei ole piisavalt ruumi jms), mille
lahendamine praeguses kavandatud trassis on siiski lihtsamad. Näiteks
eksisteerib gaasitrassil 25 meetri laiune ehituskeeluala (st selles kauguses
ei tohi olla hooneid), mistõttu on tihedama asustusega põhjapoolsel
alternatiivil sisuliselt võimatu leida reaalset asukohta, kuhu gaasitrassi
saaks paigutada.
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4.21 Lõik 19

Joonis 4.19. Planeeritava gaasitorustiku 19. lõigu keskkonnaaspektid.
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik kulgeb Keila valla territooriumil Niitvälja-Kulna tee
kaitsevööndis ning 35-110 kV elektriõhuliini kaitsevööndi kõrval.
Gaasitorustik ületab riigimaanteed, et tagada suurem kaugus lähimatest
eluhoonetest – need jäävad ligikaudu 85 m kaugusele teisele poole
Niitvälja-Kulna teed.
Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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Käsitletavas lõigus ei läbi kavandatav torustik Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu järgset rohevõrgustikku.
Kavandatava lõigu läheduses (mitte vahetus kontaktvööndis, kus
gaasitrass võiks avaldada mõju) kasvab II kaitsekategooria taimeliik kõrge
kannike (Viola elatior) ja III kaitsekategooria taimeliik hall käpp (Orchis
militaris). II kaitsekategooria taimeliigi täpset asukohta ei ole joonisel
näidatud.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus enamasti kaitsmata (alvarid, moreeni
< 2 m) ning seega
reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral) väga kõrge.
Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Lähim elamu on gaasitrassist minimaalselt ca 85 meetri kaugusel, mis
ehitusaegsel perioodil ei pruugi olla piisav kõigi häiringute (st
ebamugavuste, mitte normide ületamine) vältimiseks. Ehitusaegsed
häiringud võivad avalduda eeskätt ehitusmasinate mürana ja tolmuna.
Kõiki aspekte on võimalik hea töökorralduse (töö aeg, seadmete
korrasolek, tolmutõrje niisutamisega/kastmisega, teavitus/info jpm) ja
naabritega konstruktiivses koostöös minimiseerida ja tagada vastastikku
arusaav ja aktsepteeritav olukord.
Kaitstavaid taimeliike gaasitrassi rajamine otseselt ei mõjuta kuna
vahemaa nendeni on piisav ka ehitusaegsete negatiivsete mõjude
mitteesinemiseks.
Olemasoleva teetammi suhtes paralleelse gaasitorustiku rajamisel
tammiga ristisuunaline pinna- ja põhjavee liikumine on tõenäoliselt vähe
mõjutatud ja eeldatavad muudatused veerežiimis on vähesed. Gaasitrassi
tehnilise projekti koostamisel tuleb täpsustada veerežiimi toimimist ja
töötada välja konkreetsed tehnilised lahendused (näiteks olemasoleva tee
truubiga ligikaudu samasse kohta gaasitrassi kohal tuleb tõenäoliselt
rajada samuti truup või kraav).
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.
KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
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Arvestades elamuala lähedust gaasitrassile on vajalik eeskujulik
ehitajapoolne töökorraldus ja koostöö naabritega (lisaks elamualale ka
näiteks Niitvälja golfiga vältimaks võimalusel ehitustööde ja rahvarohkete
ürituste ajalist kattumist kui need üksteist segavad).

4.22 Lõik 20

Joonis 4.20. Planeeritava gaasitorustiku 20. lõigu keskkonnaaspektid.

Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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Ala kirjeldus
Käsitletav lõik kulgeb Keila valla territooriumil Niitvälja-Kulna tee
kaitsevööndis ning 35-110 kV elektriõhuliini kaitsevööndi kõrval kuni
Tallinn-Paldiski maanteeni ning sealt edasi lääne suunas maantee
kaitsevööndis.
Lähim
eluhoone
jääb
põhja
poole
Tallinn-Paldiski
maanteed,
kavandatavast gaasitrassist ligikaudu 55 m kaugusele. Sealsamas paikneb
ka pärandkultuuri objekt vana kõrtsikoht Illurma külas. Kõrtsikoht on
hävinud, objektist pole maastikul jälgi säilinud.
Käsitletavas lõigus ei läbi kavandatav torustik Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu järgset rohevõrgustikku.
Vaadeldava lõigu läheduses (mitte vahetus kontaktvööndis, kus gaasitrass
võiks avaldada mõju) kasvab II kaitsekategooria taimeliik kõrge kannike
(Viola elatior) ja III kaitsekategooria taimeliik hall käpp (Orchis militaris)
ning kaugemal ka harilik porss (Myrica gale). II kaitsekategooria taimeliigi
täpset asukohta ei ole joonisel näidatud.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus enamasti kaitsmata (alvarid, moreeni
< 2 m) ning seega
reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral) väga kõrge.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Lähim elamu on gaasitrassist minimaalselt ca 55 meetri kaugusel teisel
pool Tallinn-Paldiski maanteed, mis ehitusaegsel perioodil ei pruugi olla
piisav kõigi häiringute (st ebamugavuste, mitte normide ületamine)
vältimiseks.
Ehitusaegsed
häiringud
võivad
avalduda
eeskätt
ehitusmasinate mürana ja tolmuna. Kõiki aspekte on võimalik hea
töökorralduse
(töö
aeg,
seadmete
korrasolek,
tolmutõrje
niisutamisega/kastmisega,
teavitus/info
jpm)
ja
naabritega
konstruktiivses koostöös minimiseerida ja tagada vastastikku arusaav ja
aktsepteeritav olukord.
Kaitstavaid taimeliike gaasitrassi rajamine otseselt ei mõjuta kuna
vahemaa nendeni on piisav ka ehitusaegsete negatiivsete mõjude
mitteesinemiseks.
Olemasoleva teetammi suhtes paralleelse gaasitorustiku rajamisel
tammiga ristisuunaline pinna- ja põhjavee liikumine on tõenäoliselt vähe
mõjutatud ja eeldatavad muudatused veerežiimis on vähesed. Gaasitrassi
tehnilise projekti koostamisel tuleb täpsustada veerežiimi toimimist ja
töötada välja konkreetsed tehnilised lahendused (näiteks olemasoleva tee
truubiga ligikaudu samasse kohta gaasitrassi kohal tuleb tõenäoliselt
rajada samuti truup või kraav).
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Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Arvestades elamuala lähedust gaasitrassile on vajalik eeskujulik
ehitajapoolne töökorraldus ja koostöö naabritega.

4.23 Lõik 21
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik kulgeb Keila valla territooriumil Tallinn-Paldiski maantee
kaitsevööndis ning seejärel suundub elektriõhuliini kaitsevööndi äärde
ning kulgeb kõrgepingeliini alt läbi.
Lähim
eluhoone
jääb
põhja
poole
Tallinn-Paldiski
maanteed,
kavandatavast gaasitrassist ligikaudu 230 m kaugusele. Eluhoone paikneb
pärandkultuuri objektiks määratud vana Keila-Paldiski mnt lõigu ääres.
Nimetatud objekt on 1031 m pikkune ning hästi säilinud.
Käsitletavas lõigus ei läbi kavandatav torustik Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu järgset rohevõrgustikku.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus enamasti kaitsmata (alvarid, moreeni
< 2 m) ning seega
reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral) väga kõrge.
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Joonis 4.21. Planeeritava gaasitorustiku 21. lõigu keskkonnaaspektid.
Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Olemasoleva teetammi suhtes paralleelse gaasitorustiku rajamisel
tammiga ristisuunaline pinna- ja põhjavee liikumine on tõenäoliselt vähe
mõjutatud ja eeldatavad muudatused veerežiimis on vähesed. Gaasitrassi
tehnilise projekti koostamisel tuleb täpsustada veerežiimi toimimist ja
töötada välja konkreetsed tehnilised lahendused (näiteks olemasoleva tee
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truubiga ligikaudu samasse kohta gaasitrassi kohal tuleb tõenäoliselt
rajada samuti truup või kraav).
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.

4.24 Lõik 22
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik kulgeb Keila valla territooriumil olemasoleva 110 kV
elektriõhuliini kaitsevööndiga paralleelselt, sellest põhja pool.
Vaadeldavas lõigus ei paikne gaasitorustiku läheduses eluhooneid.
Ligikaudu 300 m kaugusel põhja pool paikneb pärandkultuuri objekt
endise Viilasmaa talu kelder. Tegemist on keldriga Niitvälja külas, mille
esialgsest funktsionaalsusest on säilinud 20-50%.
Kavandatav torustik läbib Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu
järgset rohevõrgustikku.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus kaitsmata (alvarid, moreeni < 2 m) ning seega reostusohtlikkus on
väga kõrge või nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m)
ning seega reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral) kõrge.
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Joonis 4.22. Planeeritava gaasitorustiku 22. lõigu keskkonnaaspektid.
Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Gaasitrass rajatakse olemasoleva kõrgepingeliini tarbeks rajatud laia
metsasihi serva, mistõttu sisulist muutust rohevõrgustiku toimimises ei
toimu ka mõningase täiendava raadamise tõttu. Soovitav on gaasitrassi
tarbeks raadatava metsamaa hoida minimaalsena. Ehitustööd teostada
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maksimaalselt juba metsavaba kõrgepingeliini kaitsevööndit kasutades
(materjalide ladustamine, ehitusmasinate manöövrid jms).
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.
KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.

4.25 Lõik 23
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik kulgeb Keila valla territooriumil olemasoleva 110 kV
elektriõhuliini kaitsevööndiga paralleelselt, sellest põhja pool.
Vaadeldavas lõigus ei paikne gaasitorustiku läheduses eluhooneid.
Kavandatav torustik kulgeb antud lõigus Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu järgses rohevõrgustikus.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus kaitsmata (alvarid, moreeni < 2 m) ning seega reostusohtlikkus on
väga kõrge või nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m)
ning seega reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral) kõrge.
Vaadeldavas lõigus ületab gaasitorustik Tuulna oja ning Klooga jaama
teed. Tuulna oja pikkus on 7,7 km, valgala 26,5 km2, suubub Treppojasse.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Gaasitrass rajatakse olemasoleva kõrgepingeliini tarbeks rajatud laia
metsasihi serva, mistõttu sisulist muutust rohevõrgustiku toimimises ei
toimu ka mõningase täiendava raadamise tõttu. Soovitav on gaasitrassi
tarbeks raadatava metsamaa hoida minimaalsena. Ehitustööd teostada
maksimaalselt juba metsavaba kõrgepingeliini kaitsevööndit kasutades
(materjalide ladustamine, ehitusmasinate manöövrid jms).

Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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Joonis 4.23. Planeeritava gaasitorustiku 23. lõigu keskkonnaaspektid.
Täiendavad asjaolud kaasnevad töödega Tuulna oja läbimisel (analoogselt
ka muude kraavide läbimisel). Kaevetöödel ojas tuleb minimiseerida
kaevamisega pinnase ja setete suuremahuline sattumine vette ja
kandumine veega allavoolu. Soovitav on tööd ajastada veevaesele ajale,
kus oja võib olla praktiliselt kuivad. Veevaesel ajal tuleks võimalusel
rakendada näiteks ajutise lihtsa tammi (suurusjärk mõni kuupmeeter
pinnast) rajamist kraavi mõlemale poole paigaldatavat torustikku ja
kraavis oleva vee vajadusel ülepumpamine tööde ajal (selline lahendus on
võimalik veevaesel perioodil).

Töö nr. 1416/10, KSH aruanne
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Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

Foto 4.5. Tüüpiline vaade pikki elektriliini, mille serva kavandatakse
gaasitrassi.
KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Eritähelepanu tuleb pöörata ehitustööde lahenduste väljatöötamisele ja
konkreetsete tööoperatsioonide teostamisel Tuulna oja läbimisel.

Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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4.26 Lõik 24

Joonis 4.24. Planeeritava gaasitorustiku 24. lõigu keskkonnaaspektid.
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik kulgeb Keila valla territooriumil olemasoleva 110 kV
elektriõhuliini kaitsevööndiga paralleelselt, sellest põhja pool.
Vaadeldavas lõigus ei paikne gaasitorustiku läheduses eluhooneid.

Töö nr. 1416/10, KSH aruanne
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Kavandatav torustik kulgeb antud lõigus Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu järgses rohevõrgustikus.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
osaliselt nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m) ning
seega reostusohtlikkus on kõrge ning osaliselt keskmiselt kaitstud
(moreeni 10-20 m; savi, liivsavi 2-5 m) ning reostusohtlikkus on
(reostusjuhtumi korral) keskmine.
Vaadeldavas lõigus ületab gaasitorustik Tuulna oja. Oja pikkus on 7,7 km,
valgala 26,5 km2 ning suubub Treppojasse.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Gaasitrass rajatakse olemasoleva kõrgepingeliini tarbeks rajatud laia
metsasihi serva, mistõttu sisulist muutust rohevõrgustiku toimimises ei
toimu ka mõningase täiendava raadamise tõttu. Soovitav on gaasitrassi
tarbeks raadatava metsamaa hoida minimaalsena. Ehitustööd teostada
maksimaalselt juba metsavaba kõrgepingeliini kaitsevööndit kasutades
(materjalide ladustamine, ehitusmasinate manöövrid jms).
Täiendavad asjaolud kaasnevad töödega Tuulna oja läbimisel (analoogselt
ka muude kraavide läbimisel). Kaevetöödel ojas tuleb minimiseerida
kaevamisega pinnase ja setete suuremahuline sattumine vette ja
kandumine veega allavoolu. Soovitav on tööd ajastada veevaesele ajale,
kus oja võib olla praktiliselt kuivad. Veevaesel ajal tuleks võimalusel
rakendada näiteks ajutise lihtsa tammi (suurusjärk mõni kuupmeeter
pinnast) rajamist kraavi mõlemale poole paigaldatavat torustikku ja
kraavis oleva vee vajadusel ülepumpamine tööde ajal (selline lahendus on
võimalik veevaesel perioodil).
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.
KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Eritähelepanu tuleb pöörata ehitustööde lahenduste väljatöötamisele ja
konkreetsete tööoperatsioonide teostamisel Tuulna oja läbimisel.

Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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4.27 Lõik 25

Joonis 4.25. Planeeritava gaasitorustiku 25. lõigu keskkonnaaspektid.

Ala kirjeldus
Käsitletav lõik kulgeb Keila valla territooriumil olemasoleva 110 kV
elektriõhuliini kaitsevööndiga paralleelselt, sellest põhja pool.
Vaadeldavas lõigus ei paikne gaasitorustiku läheduses eluhooneid.

Töö nr. 1416/10, KSH aruanne
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Kavandatav torustik kulgeb antud lõigus Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu järgses rohevõrgustikus.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
osaliselt keskmiselt kaitstud (moreeni 10-20 m; savi, liivsavi 2-5 m) ja
reostusohtlikkus on keskmine ning osaliselt suhteliselt kaitstud (moreeni
20-50 m; savi 5-10 m) ja reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral)
madal.
Vaadeldavas lõigus ületab gaasitorustik Tuulna oja ning Klooga oja.
Tuulna oja pikkus on 7,7 km, valgala 26,5 km2 ning see suubub
Treppojasse. Klooga oja pikkus on 2,8 km, valgala 3 km2. Oja lähtub
Soodajärvest ja suubub Lahepera lahte.
Kavandatav gaasitorustik ületab käesolevas lõigus põhja-lõuna suunalist
raudteed.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Gaasitrass rajatakse olemasoleva kõrgepingeliini tarbeks rajatud laia
metsasihi serva, mistõttu sisulist muutust rohevõrgustiku toimimises ei
toimu ka mõningase täiendava raadamise tõttu. Soovitav on gaasitrassi
tarbeks raadatava metsamaa hoida minimaalsena. Ehitustööd teostada
maksimaalselt juba metsavaba kõrgepingeliini kaitsevööndit kasutades
(materjalide ladustamine, ehitusmasinate manöövrid jms).
Täiendavad asjaolud kaasnevad töödega Tuulna oja läbimisel (analoogselt
ka muude kraavide läbimisel). Kaevetöödel ojas tuleb minimiseerida
kaevamisega pinnase ja setete suuremahuline sattumine vette ja
kandumine veega allavoolu. Soovitav on tööd ajastada veevaesele ajale,
kus oja võib olla praktiliselt kuivad. Veevaesel ajal tuleks võimalusel
rakendada näiteks ajutise lihtsa tammi (suurusjärk mõni kuupmeeter
pinnast) rajamist kraavi mõlemale poole paigaldatavat torustikku ja
kraavis oleva vee vajadusel ülepumpamine tööde ajal (selline lahendus on
võimalik veevaesel perioodil).
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Eritähelepanu tuleb pöörata ehitustööde lahenduste väljatöötamisele ja
konkreetsete tööoperatsioonide teostamisel Tuulna oja läbimisel.

4.28 Lõik 26
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik kulgeb Keila valla territooriumil olemasoleva 110 kV
elektriõhuliini kaitsevööndiga paralleelselt, sellest põhja pool.
Vaadeldavas lõigus ei paikne gaasitorustiku läheduses eluhooneid.
Kavandatav torustik kulgeb antud lõigus Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu järgses rohevõrgustikus.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
osaliselt keskmiselt kaitstud (moreeni 10-20 m; savi, liivsavi 2-5 m) ja
reostusohtlikkus on keskmine ning osaliselt suhteliselt kaitstud (moreeni
20-50 m; savi 5-10 m) ja reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral)
madal.
Vaadeldavas lõigus ületab gaasitorustik mitmes asukohas Klooga oja,
samuti ristub see Klooga teega. Klooga oja pikkus on 2,8 km, valgala 3
km2, see lähtub Soodajärvest ja suubub Lahepera lahte. Ligikaudu 100 m
kaugusel kavandatavast gaasitorustikust lõunas paikneb Soodajärv.
Tegemist on umbjärvega, mille pindala on 5,1 ha.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Gaasitrass rajatakse olemasoleva kõrgepingeliini tarbeks rajatud laia
metsasihi serva, mistõttu sisulist muutust rohevõrgustiku toimimises ei
toimu ka mõningase täiendava raadamise tõttu. Soovitav on gaasitrassi
tarbeks raadatava metsamaa hoida minimaalsena. Ehitustööd teostada
maksimaalselt juba metsavaba kõrgepingeliini kaitsevööndit kasutades
(materjalide ladustamine, ehitusmasinate manöövrid jms).

Töö nr. 1416/10, KSH aruanne
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Joonis 4.26. Planeeritava gaasitorustiku 26. lõigu keskkonnaaspektid.
Täiendavad asjaolud kaasnevad töödega Klooga oja läbimisel (analoogselt
ka muude kraavide läbimisel). Kaevetöödel ojas tuleb minimiseerida
kaevamisega pinnase ja setete suuremahuline sattumine vette ja
kandumine veega allavoolu. Soovitav on tööd ajastada veevaesele ajale,
kus oja võib olla praktiliselt kuivad. Veevaesel ajal tuleks võimalusel
rakendada näiteks ajutise lihtsa tammi (suurusjärk mõni kuupmeeter
pinnast) rajamist kraavi mõlemale poole paigaldatavat torustikku ja

Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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kraavis oleva vee vajadusel ülepumpamine tööde ajal (selline lahendus on
võimalik veevaesel perioodil).
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

Foto 4.6. Tüüpiline vaade
kavandatakse gaasitrassi.

110

kV

elektriliinile,

mille

põhjaserva

KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Eritähelepanu tuleb pöörata ehitustööde lahenduste väljatöötamisele ja
konkreetsete tööoperatsioonide teostamisel Klooga oja läbimisel.

Töö nr. 1416/10, KSH aruanne
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4.29 Lõik 27

Joonis 4.27. Planeeritava gaasitorustiku 27. lõigu keskkonnaaspektid.
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik kulgeb Keila valla territooriumil olemasoleva 110 kV
elektriõhuliini kaitsevööndiga paralleelselt, sellest põhja pool.
Lähimad eluhooned paiknevad kavandatavast gaasitorustikust ligikaudu
180 m kaugusel põhjas Kersalu külas.

Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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Kavandatav torustik kulgeb antud lõigus Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu järgses rohevõrgustikus.
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus osaliselt keskmiselt kaitstud (moreeni 10-20 m; savi, liivsavi 2-5 m)
ja reostusohtlikkus on keskmine ning osaliselt nõrgalt kaitstud (moreeni
2-10 m; savi, liivsavi < 2 m) ning seega reostusohtlikkus on
(reostusjuhtumi korral) kõrge.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Gaasitrass rajatakse olemasoleva kõrgepingeliini tarbeks rajatud laia
metsasihi serva, mistõttu sisulist muutust rohevõrgustiku toimimises ei
toimu ka mõningase täiendava raadamise tõttu. Soovitav on gaasitrassi
tarbeks raadatava metsamaa hoida minimaalsena. Ehitustööd teostada
maksimaalselt juba metsavaba kõrgepingeliini kaitsevööndit kasutades
(materjalide ladustamine, ehitusmasinate manöövrid jms).
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.

Töö nr. 1416/10, KSH aruanne

Maagaasi D-kategooria torustiku Saue vallas, Keila vallas ja Keila
linnas paiknemise teemaplaneeringute KSH

145

4.30 Lõik 28

Joonis 4.28. Planeeritava gaasitorustiku 28. lõigu keskkonnaaspektid.
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik kulgeb Keila valla territooriumil olemasoleva 110 kV
elektriõhuliini kaitsevööndiga paralleelselt, sellest põhja pool.
Lähim eluhoone paikneb kavandatavast gaasitorustikust ligikaudu 140 m
kaugusel põhja pool Kersalu külas.
Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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Kavandatav gaasitrass ristub pärandkultuuri objektiga Madise-Põllküla
vana maantee, mis on 1735 m pikkune tee. Alumine osa teest ei ole
sõidetav, ülemine osa teest on heas korras. Seal asuvad paekivist majad
ja kõrvalhooned ning kiviaiad.
Kavandatav torustik väljub antud lõigus Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu järgsest rohevõrgustikust.
Kavandatavast gaasitrassist ligikaudu 500 m kaugusele põhja poole
jäävad III kaitsekategooria loomaliikide elupaigad – suur-mosaiikliblikas
(Euphydryas maturna) ja teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia).
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus osaliselt nõrgalt kaitstud (moreeni 2-10 m; savi, liivsavi < 2 m)
ning seega reostusohtlikkus on kõrge ja osaliselt kaitsmata (alvarid,
moreeni < 2 m) ning seega reostusohtlikkus on (reostusjuhtumi korral)
väga kõrge.
Kavandatav gaasitrass ületab vaadeldavas lõigus Põllküla-Madise teed.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Gaasitrass rajatakse olemasoleva kõrgepingeliini tarbeks rajatud laia
metsasihi serva, mistõttu sisulist muutust rohevõrgustiku toimimises ei
toimu ka mõningase täiendava raadamise tõttu. Soovitav on gaasitrassi
tarbeks raadatava metsamaa hoida minimaalsena. Ehitustööd teostada
maksimaalselt juba metsavaba kõrgepingeliini kaitsevööndit kasutades
(materjalide ladustamine, ehitusmasinate manöövrid jms).
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.

KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass antud lõigus kaasa märkimisväärset negatiivset
keskkonnamõju.
Tööd pärandkultuuri objekti Madise-Põllküla vana maantee piirkonnas
tuleb
kooskõlastada
Muinsuskaitseametiga
ka
edaspidi
täpsete
tööprojektide selgumisel.

Töö nr. 1416/10, KSH aruanne
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4.31 Lõik 29

Joonis 4.29. Planeeritava gaasitorustiku 29. lõigu keskkonnaaspektid.
Ala kirjeldus
Käsitletav lõik kulgeb Keila valla territooriumil olemasoleva 110 kV
elektriõhuliini kaitsevööndiga paralleelselt, sellest põhja pool ning edasi
suundub
Paldiski
linna
territooriumile,
kuhu
kavandatakse
kompressorjaam ning potentsiaalne ühendus läbi Soome lahe Soome
rannikule.

Töö nr 1416/10, KSH aruanne
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Lähim eluhoone paikneb kavandatavast gaasitorustikust ligikaudu 40 m
kaugusel Kersalu külas.
Kavandatava gaasitrassi läheduses kulgeb Madise-Põllküla vana maantee
(pärandkultuuri objekt). Ligikaudu 350 m kaugusel gaasitrassist paikneb
veel pärandkultuuri objekt Madise-Põllküla vana maanteebetoonist km
post, mis on vanaks teetähiseks ning on hästi säilinud.
Kavandatavast gaasitrassist ligikaudu 600 m kaugusele kirde suunas
jäävad III kaitsekategooria loomaliikide elupaigad – suur-mosaiikliblikas
(Euphydryas maturna) ja teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia).
Maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on käsitletavas
lõigus kaitsmata (alvarid, moreeni < 2 m) ning seega reostusohtlikkus on
(reostusjuhtumi korral) väga kõrge.

Potentsiaalsed mõjud ja võimalikud leevendusmeetmed (ettepanekud
edasiseks)
Lähim elamu on gaasitrassist minimaalselt ca 55 meetri kaugusel teisel
pool Tallinn-Paldiski maanteed, mis ehitusaegsel perioodil ei pruugi olla
piisav kõigi häiringute (st ebamugavuste, mitte normide ületamine)
vältimiseks.
Ehitusaegsed
häiringud
võivad
avalduda
eeskätt
ehitusmasinate mürana ja tolmuna. Kõiki aspekte on võimalik hea
töökorralduse
(töö
aeg,
seadmete
korrasolek,
tolmutõrje
niisutamisega/kastmisega,
teavitus/info
jpm)
ja
naabritega
konstruktiivses koostöös minimiseerida ja tagada vastastikku arusaav ja
aktsepteeritav olukord.
Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on väga oluline jälgida
kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada maksimaalselt meetmeid
(tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja tankimine selleks kohandatud alal
ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika olemasolu jne), et vähendada reostuse
ohtu põhjaveele.
Gaasitrassi hilisem ekspluateerimine ei põhjusta negatiivseid mõjusid
pinna- ja põhjaveele. Tegemist on suletud süsteemiga, mis ei põhjusta
soojusemissiooni, vibratsiooni ega emiteeri keskkonda kahjulikke aineid.
KSH seisukoht
Normaalsel ehituse organiseerimisel ja ekspluatatsioonil ei too planeeritav
gaasitrass
antud
lõigus
kaasa
märkimisväärset
negatiivset
keskkonnamõju.
Arvestades elamuala lähedust gaasitrassile on vajalik eeskujulik
ehitajapoolne töökorraldus ja koostöö naabritega.
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5. Alternatiivide võrdlus ning
negatiivse
keskkonnamõju
leevendamiseks
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meetmed olulise
vältimiseks
ja

Mõjude leevendamise eesmärgiks on vältida või vähendada igasugust
potentsiaalset negatiivset mõju keskkonnale. Tihti on konkreetse mõju
leevendamiseks olemas erinevaid alternatiive/variante. Sobivaimate
leevendusmeetmete valimine peaks toimuma planeerimis/projekteerimisja keskkonnaspetsialistide koostööna. Kasutatav meede peaks olema
majanduslikult teostatav ning parim võimalik. Sobiva leevendusmeetme
valimine üksi ei taga veel soovitavat tulemust. Meetme korrektse
rakendamise kindlustamiseks on vajalik koostöö ja järelevalve, millele ei
pöörata sageli piisavalt tähelepanu. Iga kavandatava tegevuse puhul, mis
võib halvendada keskkonda, tuleb järgida ennetusprintsiipi: mõjust
tuleneva keskkonnakahju likvideerimisele keskendumise asemel tuleb
püüda mõju vältida/ennetada. Mõjude leevendamisega, meetmete
väljatöötamise ja rakendamisega, tuleb arvestada kõikides projekti
etappides:
nii
planeerimisel,
kavandamisel,
ehitamisel
kui
ka
hooldustöödel.
KSH teostamisel, mis toimus sama-aegselt ja sisuliselt planeeringu
koostamisega integreeritud protsessina, hinnati kõiki planeeringu
koostamisel kujunevaid alternatiive (nt erinevad asukohad lõikudes ja
tehnilised variandid/kirjeldused) ning anti pidevalt keskkonnamõju hindaja
poolne sisend (informatsioon, teadmised, ettepanekud, arvamused,
seisukohad
jne)
planeeringu
alternatiivide/variantide/lahenduste
kujundamiseks.
Kavandatava tegevuse hindamisel oli võrdlusbaasiks nn 0-alternatiiv ehk
tavapärase tõenäolise olukorra jätkumine ilma kavandatava tegevuseta.
Märkimisväärseimate töös käsitlemist leidnud alternatiividena toome välja
alljärgnevad:
• Gaasitrassi paiknemine Keila linnas raudteest põhja pool või lõuna
pool Keila vallas.
• Gaasitrassi Keila linnast lõuna poolt kulgemise asemel trassi
leidmine põhja poolt linna.
• Lokaalsed
asukohaalternatiivid
muinsuskaitseliste
objektide
läheduses.
• Gaasitrassi täpne valik Otu turbamaardla piirkonnas ja seda läbides
tagamaks minimaalne maavara kahjustamine tasakaalus muude
asjaoludega.
• Lokaalsed asukohaalternatiivid arvestades maaomanduse küsimusi
(katastripiiride järgimine, maaüksuste väiksem arv jms).
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Lisaks planeeringlahendusse integreeritud negatiivse keskkonnamõju
vältimise
ja
leevendamise
meetmetele
teeb
KSH
ettepaneku
teemaplaneeringute järgse tegevuse realiseerumisel järgida alljärgnevaid
leevendavaid meetmeid:
•

Ehitustööde teostamine elamute läheduses. Mitmes kohas
paiknevad elamud kavandatavast gaasitrassist vähem kui 100
meetri kaugusel (minimaalselt ca 50 m), mis ehitusaegsel perioodil
ei pruugi olla piisav kõigi häiringute (st ebamugavuste, mitte
normide ületamine) vältimiseks. Ehitusaegsed häiringud võivad
avalduda
eeskätt
ehitusmasinate
mürana,
tolmuna
ja
liikluskorralduslike muudatustena. Kõiki aspekte on võimalik hea
töökorralduse
(töö
aeg,
seadmete
korrasolek,
tolmutõrje
niisutamisega/kastmisega, teavitus/info jpm) ja naabruskonna
elanikega konstruktiivses koostöös minimiseerida ja tagada
vastastikku arusaav ja aktsepteeritav olukord.
Tundlikes lõikudes kus elamualad asuvad gaasitrassi läheduses on
ehitustööde ajal vajalik eeskujulik ehitajapoolne töökorraldus ja
koostöö naabruskonnaga.

•

Veererežiim. Paljudes kohtades kulgeb gaasitrass paralleelselt mõne
infrastruktuurielemendiga, millel on vee liikumist mõjutav iseloom,
mida
on
kujundatud
läbi
vastavate
lahenduste
(vertikaalplaneerimine,
kraavid,
truubid
jms).
Olemasoleva
teetammi/raudtee suhtes paralleelse gaasitorustiku rajamisel
teetammiga/raudteega ristisuunaline pinna- ja põhjavee liikumine
on tõenäoliselt täiendavalt vähe mõjutatud ja eeldatavad
muudatused veerežiimis on vähesed. Gaasitrassi tehnilise projekti
koostamisel tuleb täpsustada veerežiimi toimimist ja töötada välja
konkreetsed
tehnilised
lahendused
(näiteks
olemasoleva
tee/raudtee truubiga ligikaudu samasse kohta gaasitrassi kohal
tuleb tõenäoliselt rajada samuti truup või kraav).

•

Jõgede ja ojade ületamine. Pika joonobjekti trassivalikul ei ole
võimalik täielikult vältida jõgede, ojade ja kraavide ületamisis.
Ületamised teostatakse veekogude põhjast.
Keila jõe näol on tegemist aastaringselt märkimisväärse
vooluhulgaga jõega, mistõttu ei ole võimalik veevoolu täielikult
takistada või üle pumbata, nagu see on võimalik kraavide/ojade
puhul. Tänaseks ei ole üksikasjalikult selge tööde teostamise
tehnoloogia jõest läbimisel, kuid ilmselgelt tuleb rakendada
meetmeid minimiseerimaks pinnase teisaldamisega (kaevamine jm)
pinnase ja setete suuremahulist sattumine vette ja kandumine
veega allavoolu. Mistahes konkreetset ehituslikku meetodit
kasutades on arukas teha seda pärast kevadist suurvett kevadsuvisel madalvee perioodil väljaspool Keila jõe kontekstis
olulisimate kalaliikide kudemisperioodi (sügisel).
Keila jõest gaasitrassiga läbimineku tööprojekt või tööde teostamise
kava (olenevalt, millisel viisil dokumentatsioon koostatakse), millest
on võimalik tuvastada tööde elluviimise viis on KSH soovitusel
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vajalik kooskõlastada Keskkonnaametiga,
taotleda vee-erikasutusluba.

tõenäoliselt

151

on

vaja

Ojade ja kraavide läbimisel tuleb kaevetöödel ojas/kraavis
minimiseerida kaevamisega pinnase ja setete suuremahuline
sattumine vette ja kandumine veega allavoolu. Soovitav on tööd
ajastada veevaesele ajale, kus ojad/kraavid võivad olla praktiliselt
kuivad. Veevaesel ajal tuleks võimalusel rakendada näiteks ajutise
lihtsa tammi (suurusjärk mõni kuupmeeter pinnast) rajamist
oja/kraavi mõlemale poole paigaldatavat torustikku ja ojas/kraavis
oleva vee vajadusel ülepumpamine tööde ajal (selline lahendus on
võimalik veevaesel perioodil).
•

Metsa raadamine ja rohevõrgustik. Gaasitrass läbib paljudes
lõikudes metsaala (mis kohati on ka rohevõrgustiku osa), millel on
vajalik raadamine töömaa ulatuses. Kuna kohati on tegemist ka
rohevõrgustiku osaga, siis on vajalik hoida töömaa ulatus
minimaalne. Töömaa laiuseks on eelduslikult arvestatud kuni 20,7
meetrit.
Gaasitrassi ehitamisel rohevõrgustikus eksisteerib ehitusaegne
mõju rohevõrgustikule, kuid seda on töökorralduslikult võimalik ja
vajalik minimiseerida ning see on mööduv. Töid rohevõrgustikus on
planeeringuga üritatud minimiseerida kuid täielikult vältida ei ole
seda võimalik. Kuna gaasitrass on suhteliselt kitsas ja alale
kasvavad rohtaimed, siis ei kujune see pärast ehitustööde lõppu
barjääriks ega häirivaks elemendiks rohevõrgustikus. Seega ei teki
ekspluatatsiooni ajal reaalset takistust rohevõrgustiku toimimises
konkreetses kohas ja piirkonnas.
Vajalik on raietööde ja ehitustööde teostamisel tundlikes lõikudes
võimalusel vältida nn raierahu perioodi (kevadine loomade-lindude
poegimisaeg).

•

Muinsuskaitse. Olenevalt gaasitorustiku täpsest asukohast ja tööde
teostamisest eksisteerib/eksisteeris võimalus mõningate objektide
võimalikuks kahjustamiseks. Läbi detailsema käsitluse töötati välja
võimalikult säästvad asukohalahendused häiringutest/kahjustustest
hoidumiseks.
Gaasitorustiku
rajamisel
tuleb
järgida
muinsuskaitseseadusest tulenevaid nõudeid. Soovitame täiendavat
koostööd Muinsuskaitseametiga ka ehitustööde teostamisel.

•

Tähelepanu ehituse ajal reostusjuhtumine vältimiseks ja häiringute
minimiseerimiseks. Torustiku paigaldamisel ja ekspluatatsioonil on
väga oluline jälgida kehtestatud nõudeid. Samuti tuleb kasutada
maksimaalselt meetmeid (tehnika korrashoid, tehnika hooldus ja
tankimine selleks kohandatud alal ja viisil, ohutus- ja tõrjetehnika
olemasolu jne), et vähendada ehitustööde ja remonditööde
teostamisel reostuse ohtu põhjaveele.
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•

Tuleohutus ja riskid. Mistahes tehnilisel viisil gaasitrassi rajades,
peab torustik olema stabiilne, vältimaks ebasoovitavaid vajumisi,
mis võiksid kaasa tuua deformatsioonid ja lekked ning luua ohtliku
(turbamaardla puhul kõrgendatud tuleoht) olukorra. Samuti peab
olema võimalik gaasitrassi operatiivselt sulgeda, kui lähikonnas
tekib näiteks turbatulekahju.
Gaasitrassi muu juurdepääsuga halvasti varustatud osades
soovitame rajada (konkreetne lahendus töötada välja tehnilises
projektis) gaasitrassi selliselt, et kaitsevööndis oleks vajadusel
võimalik liikuda tuletõrjetehnikaga (masinad massiga orienteeruvalt
kuni 8 tonni). Loomulikult peab perioodiline gaasitrassi seire ja
kaitsevööndi hooldus tagama liikumisvõime säilimise. Selliselt
tagatakse kogu kõrgendatud tuleohuga piirkonnas hea juurdepääs
päästetehnikale ja kustutustööde efektiivsus.
Vastavate teemade osas tuleb täiustada gaasiettevõtte riskide
ohjamise kava.

•

Turbamaardla. Gaasitrassi valikul maardla piirkonnas läbiminekul on
maksimaalselt arvestatud vajadusega mitte halvendada maavara
seisundit. Siiski paikneb gaasitrass ca 2 km pikkuselt Ohtu
turbamaardlas. Gaasitrassi ohutu paigaldamise tagamiseks võib
osutuda vajalikuks turba väljakaevamine trassi vööndist ning
tagasitäitmine ehitustehniliselt stabiilsema pinnasega (liiv, kruus
jms). Selliselt käitudes on mõistlik eemaldatav turvas ka
ratsionaalselt kasutada, mis väldib maavara asjatu raiskamise. Kui
ehitustehniliselt osutub otstarbekamaks stabiliseerida gaasitrassi
alune pinnas turvast täielikult eemaldamata (näiteks võrkude,
restide, muude alusplaatide vms kasutamisega), siis ka see on
aktsepteeritav sest selliselt kaevandamiseks kättesaamatuks jääv
turba kogus on marginaalne. KSH töörühm leiab, et kaevandatava
turbavaru vähenemine on vähene ja sisuliselt ei kahjusta maavara
maapõueseaduse mõtte kohaselt. Loomulikult tuleb gaasitrassi
edasise täpsema tehnilise projekti väljatöötamisel ja ehitamisel
rakendada meetmeid, mis minimiseeriksid maavaravarule kahju.

•

Kaitsealused taimeliigid Keila linnas raudtee äärses piirkonnas.
Arvestades kaitsealuste liide kasvukohti, tuleb antud lõigus
kasutada töömaaks minimaalselt võimalikku ala. Maksimaalselt on
lubatud antud lõigus kasutada 20,7 meetri laiust (st 10 meetrit
gaasitrassist mõlemale poole) töömaa koridori. Töömaa koridorist
väljaspool ei tohi toimuda mingeid tegevusi – sealhulgas näiteks
liikumine masinatega (ja ka jalgsi), materjalide ja esemete
ladustamine/hoidmine ning muu. Vajadusel võib töömaad laiendada
gaasitrassi ja raudtee vahelises tsoonis (st mitte gaasitrassist põhja
poole kaitsealuste liikide kasvukohtadele), eriti juhul kui selle võrra
on võimalik kasvõi mõnevõrra vähendada töömaa laiust
gaasitrassist põhja pool (näiteks kui tehniliselt on võimalik ja
töömaa kujundtakse 4 meetri laiusena gaasitrassist põhja pool ja
20 meetri laiusena gaasitrassi ja raudtee vahele, siis on see
positiivne).
Soovitame ehitustööde käigus (torustiku arendaja poolt ja
finantseerimisel) kaasata asjatundlik vaatleja (näiteks Eesti
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Orhideekaitse Klubi esindaja), kes koostöös arendaja, ehitaja,
ehitusjärelvalve
ning
vajadusel
keskkonnainspektsiooni
ja
keskkonnaametiga jälgiks, et reaalsel tööl ei toimuks kokkulepituga
võrreldes rikkumisi, samuti saaks vaatleja teha vajadusel muid oma
spetsiifilisi
teadmisi
kasutades
ettepanekuid
parimaks
töökorralduseks ja lõpptulemuseks.
Kaitsealuste taimeliikide hävitamise vältimiseks on võimalik
rakendada
kaitsealuse
liigi
ümberasutamist
(vastavalt
Looduskaitseseaduses §58 lg 5 ja 6 põhjal). Käesoleva KSH
koostaja ei pea seda antud juhtumil põhjendatuks (sest II
kaitsekategooria taimeliike ei kahjustata ning III kaitsekategooria
taimeliikide puhul ei toimu kahjustus määral, mis ohustaks liikide
säilimist selles elupaigas). Kui ümberasustamist peetakse siiski
vajalikuks, siis on seda võimalik teostada.
Ümberistutamise
vajaduse
täpsustamiseks
tuleks
teostada
trassikoridori (20,7 m töömaa) ülevaatus käpaliste määramiseks
soodsal ajal (juunis) ja kui sellelt alalt leitakse käpaliste isendeid,
tuleks need ümber istutada alale, mis jääb ehitustöödest
puutumata. Rõhutame, et tegemist on täiendava leevendava
meetmega, mistõttu planeeringu ega KSH menetlusprotsessi ei ole
vajalik peatada ega aeglustada vastavate
tööde teostamiseni.
Käpaliste täpsustav ülevaatus ja ümberistutamine võiks toimuda
suvel vahetult enne ehitustööde algust (mitte mitu aastat varem).
Teoreetiliselt võib märgalale mõnevõrra kuivendavalt mõjuda
gaasitoru kaevis (ka pärast liivaga tagasitäitmist), kui see läbib
pinnakatte ja muud ülemised kihid kuni lubjakivini ja see lubjakivi
on antud asukohas intensiivselt vett filtreeriv. Projekteerimise ja
ehitustööde käigus (mil teostatakse ka ehitusgeoloogilised
uuringud) tuleb täpsustada gaasitoru paiknemist lubjakivi suhtes ja
süvendi sellesse ulatumise korral ka lubjakivi filtreerumisomadusi.
Kui torustiku paigaldamiseks vajalik kaevis ulatub intensiivselt
filtreeruva lubjakivini, siis tuleb rakendada ehitusprojekti kaudu
meetmeid (st vettpidava materjali paigaldamine) vee filtruurumise
takistamiseks torustiku asukohast lubjakivisse.

6. Seire vajadus
Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite
järjepidev
jälgimine,
mille
põhieesmärk
on
prognoosida
keskkonnaseisundit
ja
saada
lähteandmeid
programmidele,
planeeringutele
ja
arengukavade
koostamiseks.
Keskkonnaseire
kavandamisel on eesmärk seostada käesoleva projektiga haakuv
seirevajadus maksimaalselt juba toimuva seire, keskkonnategevuse ja
uuringutega.
Gaasitorustiku ekspluatatsiooni perioodil viib ettevõte perioodiliselt läbi
gaasitorustiku tehnilise korrasoleku kontrolli/seiret kasutades selleks

Töö nr 1416/10, KSH aruanne

154

Maagaasi D-kategooria torustiku Saue vallas, Keila vallas
ja Keila linnas paiknemise teemaplaneeringute KSH

muuhulgas toru sisemuses liikuvat testseadet. Nimetatud seire on väga
oluline, kuid see ei ole käsitletav keskkonnaseire osana.
Soovitused keskkonnaseire teostamiseks
Ehitusaegne seire. Soovitame ehitusaegse keskkonnakahjude
vältimise meetmena nõuet ehitusettevõtjal tööplaani osana
koostada ja rakendada keskkonnahoiu kava.
Ehitajapoolne
keskkonnahoiu
kava
(sisluliselt
väljavõte
ehitusprojektist ja tööde teostamise kavast) peab sisaldama
kirjeldust meetmetest, mida ehitamise
ajal rakendatakse
negatiivsete keskkonnamõjude vältimiseks ja minimiseerimiseks.
Konkreetne ehitajapoolse keskkonnahoiu kava sisu sõltub
ehitusprojektist (mida ei ole veel koostatud) ja ehitaja poolt valitud
ehitustehnikast/tehnoloogiast, mistõttu täpse kava saab ehitaja
koostada alles pärast ehitushanke võitmist (või eelnõuna
ehitushanke etapis pakkumise koosseisus). Keskkonnahoiu kava
peab minimaalselt sisaldama järgimis punkte:
• Kasutatava tehnika (masinate, seadmete) loetelu/kirjeldus ja
kohustus tagada nende tehniline korrasolek.
• Ehitustööde naabruses (võimalikus häiringualas) asuvate
elanike informeerimise kava ja häiringute minimiseerimise
meetmete kava.
• Meetmete kirjeldus tööde teostamise garanteerimisest
ehituseks ettenähtud töö tsoonis.
• Meetmete kirjeldus müra ja tolmu vähendamiseks.
• Meetmete kirjeldus tuleohutuse vähendamiseks.
• Meetmete
kirjeldus
reostusohu
(näiteks
õlireostus
seadmetest/masinatest) vältimiseks.
• Meetmete kirjeldus veekogude läheduses (jõed, ojad,
kraavid) töötamisel.
• Väljakaevatud
pinnase
hoiustamise
ja
kohapeal
taaskasutamise või nõuetekohase teisaldamise kava.
• Ülevaade
tööde
teostamisel
toimivast
töökorralduse
juhtimisest,
sh
keskkonnaalaste
küsimuste
(keskkonnahoiukava
täitmine)
eest
vastutajatest
ametikoha/persooni
tasandini
(nn
Ehitajapoolne
keskkonnaekspert/spetsialist).
• Muud asjakohased teemad vastavalt ehitusprojektile ja tööde
teostamise kavale.
Ehituse omanikujärelvalve koosseisus tuleb teostada keskkonnahoiu
kava järgimine, samuti võimalike kõrvalekaldumiste kontrollimine
normaalsest
ehitustööde
korraldamisest.
Omanikujärelvalve
koosseisus toimuv keskkonnahoiukava täitmise järgimine peab
olema teostatud vastavat kompetentsi omava eksperdi poolt (nn
Ehitusjärelvalve
keskkonnaekspert/spetsialist)
ja
ettenähtud
töömaht peab olema piisav sisulise töö teostamiseks. Soovitame et
keskkonnahoiukava
täitmist
järgivale
keskkonnaeksperdile
esitatavad kvalifikatsiooninõuded oleksid järgmised (loodusteaduslik
kõrgharidus, KMH litsents, varasem infrastruktuuri ehitusjärelvalves
keskkonnaeksperdina/spetsialistina
osalemise
kogemus).
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Keskkonnahoiukava täitmise järgimiseks on vajalik minimaalselt 3
eksperdi tööpäeva kuus kogu ehitusperioodi ajal, mis sisaldab
ehitusobjektil käimist, osalemist vajalikel nõupidamistel ning
kirjalike dokumentide koostamist (näiteks kirjalikult vormistatud
ettekirjutused ehitajale keskkonnahoiukava täitmisel esinevate
rikkumiste
kõrvaldamiseks
ja
avalikustatavad
seire
poolaastaraportid).
Keskkonnahoiukava täitmisel ja selle kontrollimisel on mõõdetavaks
indikaatoriks keskkonnahoiukava täitmise määr (ideaalis täismahus,
100%) ning omanikujärelvalve käigus keskkonnahoiukava täitmise
puuduste
mitteesinemise
tõestamine
(st
vajakajäämiste
puudumine, arv 0).
Järelvalve käigus tuleb koostada seireraportid (1 kord poole aasta
jooksul) ja avalikustada need vähemalt järelvalve teostaja
kodulehel (soovitavalt ka gaasitrassi arendaja kodulehel).
Keila linnas raudtee äärses kaitsealuste taimede kasvukohas
teostatavatel töödel soovitame ehitustööde käigus (torustiku
arendaja poolt ja finantseerimisel) kaasata asjatundlik vaatleja
(näiteks Eesti Orhideekaitse Klubi esindaja), kes koostöös arendaja,
ehitaja, ehitusjärelvalve ning vajadusel keskkonnainspektsiooni ja
keskkonnaametiga jälgiks, et reaalsel tööl ei toimuks kokkulepituga
võrreldes rikkumisi, samuti saaks vaatleja teha vajadusel muid oma
spetsiifilisi
teadmisi
kasutades
ettepanekuid
parimaks
töökorralduseks ja lõpptulemuseks.
Kõige otstarbekam on kui asjatundlik botaaniliste väärtuste
ekspert/spetsialist kaasatakse ehitusjärelvalve käigus toimuva
keskkonnahoiukava
kontrollimise
protsessi
(täiendava
ekspert/spetsialistina).
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7. Ülevaade KSH koostamisel ilmnenud raskustest
Keskkonnamõjude hindamised põhinevad peamiselt olemasolevatel
andmetel, mis on kogutud erinevatest ametlikest allikatest ning
avalikkuselt. Sellisena võib informatsioon olla täpne ja õige, kuid
tõenäoliselt mitte kõikehõlmav.
KSH töögrupi hinnangul ei esinenud KSH teostamisel märkimisväärseid
raskusi ning koostöö erinevate osapooltega kulges asjalikus ja
konstruktiivses õhkkonnas.
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8. Kokkuvõte ja lõppjäreldused
Kokkuvõte
Käesolev töö on teostatud eesmärgiga aidata kaasa maagaasi Dkategooria torustiku Saue vallas, Keila vallas ja Keila linnas paiknemise
teemaplaneeringute parima võimaliku lahenduse väljatöötamisele ja
seeläbi
kõigi
osapoolte
huvide
maksimaalselt
tasakaalustatult
arvestamisele.
Teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on
teemaplaneeringute
elluviimisega
kaasneva
keskkonnamõju
prognoosimine, negatiivsete mõjude leevendamiseks ning võimalusel
positiivsete mõjude suurendamiseks vajalike meetmete välja töötamine,
vajadusel keskkonna kvaliteedi seireks ettepanekute tegemine ning
keskkonnakaalutluste esitamine planeeringu koostamisel.
Kuna gaasitrassi näol on tegemist mitmeid omavalitsusi läbiva
joonobjektiga,
mille
võimalik
mõju
ei
ole
üldjuhul
seotud
haldusterritoriaalsete piiridega, siis on käesolev KSH aruanne koostatud
ühisena kõigi kolme omavalitsuse jaoks. Selline esitlusviis tagab
keskkonnamõju hindamise parima esitluse ja väldib asjatud samasisulise
informatsiooni dubleerimist. Seega on formaalselt tegemist kolme KSH
aruandega.
Tulenevalt menetlusprotsesside erinevast kiirusest on käesolev aruanne
heakskiitmisele esitamiseks koostatud vaid Saue valla ja Keila linna osas,
kus on toimunud aruande avalikud arutelud.
Keila valla osas on menetlusprotsess vähemalt 1 kuu võrra hilisem ja
kuna Saue vald ning Keila linn soovivad teemaplaneeringutega võimalikult
kiiresti edasi liikuda (võimalik kehtestamine detsembris 2012), siis
esitataksegi KSH aruanne heakskiitmisele eraldi kahes variandis (esmalt
käesolev Saue valla ja Keila linna KSH aruanne ning edaspidi Keila valla
KSH aruanne). Aruande sisus ja struktuuris on aga mõlemal juhul esitatud
materjal kõigi kolme omavalitsuse osas, st formaalsetest põhustest
tulenevalt ei ole hakatud KSH aruannet „tükeldama“.
KSH toimus paralleelselt teemaplaneeringute koostamisega. Planeeringute
koostaja, koostamise korraldajate ja keskkonnamõju hindaja vahel toimus
pidev infovahetus ja planeeringute osaline korrigeerimine vastavalt KSH
soovitustele.
Seega toimus planeeringu koostamine integreeritud protsessina, milles ka
KSH poolt hinnati kõiki planeeringu koostamisel kujunevaid alternatiive (nt
erinevad asukohad lõikudes ja tehnilised variandid/kirjeldused) ning anti
pidevalt keskkonnamõju hindaja poolne sisend (informatsioon, teadmised,
ettepanekud,
arvamused,
seisukohad
jne)
planeeringu
alternatiivide/variantide/lahenduste kujundamiseks.
Märkimisväärseimate töös käsitlemist leidnud alternatiividena toome välja
alljärgnevad:
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•

Gaasitrassi paiknemine Keila linnas raudteest põhja pool või lõuna
pool Keila vallas.
Gaasitrassi Keila linnast lõuna poolt kulgemise asemel trassi
leidmine põhja poolt linna.
Lokaalsed
asukohaalternatiivid
muinsuskaitseliste
objektide
läheduses.
Gaasitrassi täpne valik Otu turbamaardla piirkonnas ja seda läbides
tagamaks minimaalne maavara kahjustamine tasakaalus muude
asjaoludega.
Lokaalsed asukohaalternatiivid arvestades maaomanduse küsimusi
(katastripiiride järgimine, maaüksuste väiksem arv jms).

•
•
•

•

Käesolevas KSH aruandes on keskkonnamõju hindamine esitatud nö
kahes võtmes, esmalt peatükis 3 keskkonna valdkondade kaupa ning
seejärel peatükis 4 ruumiliselt lõikudeks jaotatud gaasitrassi lõikude
(üldjuhul 1 km) kaupa.
Ligikaudu 30 kilomeetri pikkuse joonobjekti (mille katkestamine ei ole
võimalik) rajamine negatiivseid keskkonnamõjusid täielikult vältides ei ole
võimalik. Paratamatult esineb sellisel vahemaal arvukalt väärtusi, alasid,
objekte ja huvisid, millest üle-mööda-ümber minekut ei ole alati võimalik
teostada. Näiteks rohevõrgustiku elemendid, elamud, veekogud, maardlad
ja teised infrastruktuurid. Planeeringu ja KSH üheks olulisimaks
eesmärgiks oligi leida kõiki huvisid tasakaalustatult arvestav optimaalne
gaasitorustiku trass, mis oleks ka tehniliselt võimalik ja majanduslikult
võimekas.
Enamuse negatiivsete mõjude korral oli neid kas võimalik suuremal või
vähemal määral vältida või vähendada. Paljudele asjaoludele juhiti
tähelepanu nendega edasiseks arvestamiseks järgnevates tööde
teostamise etappides (projekteerimine, ehitamine, ekspluatatsioon).

Lõppjäreldus
KSH töögrupi hinnangul on maagaasi D-kategooria torustiku rajamine
teemaplaneeringutega ette nähtud asukohta Saue vallas, Keila vallas ja
Keila linnas aktsepteeritav. Torustiku rajamise ja ekspluateerimisega ei
kaasne olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale ega sotsiaalsele
keskkonnale.
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LISAD

1. KSH programm ja selle menetlusdokumentatsioon (KSH
programmi lisad)
Dokument eraldiseisva failina.
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2. KSH aruande avaliku väljapaneku ja aruteluga seotud
materjalid
SAUE VALD
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3. Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni kirjad Keila
Linnavalitsusele,
Saue
Vallavalitsusele
ja
Keila
Vallavalitsusele planeeringute kooskõlastamise etapis
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