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SISSEJUHATUS
Käesoleva töö eesmärgiks on koostada keskkonnamõju eelhinnang (KMHEH) projektile
„Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajandusliku uuringu ja tehnilise
eeluuringu teostamine“. Ühtlasi antakse vajadusel soovitusi võimalike tegevusvariantide
asukoha osas. KMHEH tellijaks on Civitta Eesti AS.
Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lg 1 nimetatud tegevuste hulka, mille korral tuleb
keskkonnamõju hindamine (KMH) algatada ilma selle vajadust põhjendamata. Küll aga
kuulub kavandatav tegevus „vee erikasutuse“ ja „energeetika“ valdkondade alla, mille puhul
tuleb vastavalt KeHJS § 6 lg 2 anda eelhinnang selle kohta, kas tegevusega kaasneb oluline
keskkonnamõju. KeHJS § 6 lg 3 on sätestatud kriteeriumid, mille alusel saab hinnata tegevuse
keskkonnamõju olulisust. KeHJS § 5 kohaselt on tegevus olulise keskkonnamõjuga, kui see
võib:
 eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust;
 põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi;
 seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.
Lähtuvalt AS-i Elering koostatud lihthanke (Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise
sotsiaalmajandusliku uuringu ja tehnilise eeluuringu teostamine) dokumentatsiooni (2014)
lisast 1 on pikas perspektiivis, aastani 2030, olenevalt koormuste kasvu stsenaariumist,
elektrivõrgu arenguks Hiiumaal kolm varianti (vt täpsemalt ptk 2):
 Variant 1 - Elektrilevi OÜ tugevdab olemasolevat keskpingevõrku Hiiumaal, sh
paigaldatakse pinge-reguleerimisseadmed.
 Variant 2 - Saaremaa ja Hiiumaa vahele ehitatakse lisaks olemasolevatele 35 kV
kaabelliinidele ka 110 kV elektriülekandeliin Leisi–Põhjata(Käina)-Kärdla.
 Variant 3 - mandri ja Hiiumaa vahele ehitatakse üks 110 kV kaabel (kaks
alamvarianti).
Käesoleva KMH eelhinnangu eesmärk ongi selgitada, kas projekti (sh variantide)
elluviimisega võib kaasneda olulist keskkonnamõju ning kas on vaja algatada keskkonnamõju
hindamine. Eelhinnang viiakse läbi vastavalt Euroopa Komisjoni 2005. a juhendile
“Keskkonnamõju hindamine. Eelhindamise juhend”, arvestades seejuures KeHJS § 6 lg 3
sätestatud kriteeriumeid. OÜ Alkranel poolt koostatavat tööd saavad Keskkonnaamet ja teised
haldusorganid kasutada täiendava materjalina edaspidistes menetlusetappides.
Käesolevas eelhinnangus keskendutakse loodus- ja kultuuriväärtustele ning inimeste heaolule
ja tervisele kaasnevale mõjule. Sotsiaal-majanduslikule keskkonnale (sh elektri
varustuskindlus, maakasutus jms) kaasnevaid mõjusid käsitletakse eraldi vastavas uuringus.
KMH eelhinnangu koostajateks on OÜ Alkranel keskkonnaekspert Alar Noorvee (KMH
litsents nr KMH0098) ja keskkonnaspetsialist Tanel Esperk.
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1. PROJEKTI PIIRKONNA KIRJELDUS
Tulenevalt projektiga käsitletavatest elektrivõrgu variantidest (vt Sissejuhatus) antakse
alljärgnevalt lühiülevaade lisaks Hiiumaa maismaale ka Hiiumaast ida ja lõuna suunda jääva
mereala ja Saaremaa põhjaosa ning Läänemaa lääneosa kohta (aluseks ptk 2).

1.1 Asukoht ja lühiiseloomustus
Loode-Eestis paiknev Hiiumaa (joonis 1.1) on Eesti saartest suuruselt teine saar.
Administratiivselt moodustab ta koos oma lähedal asetsevate laidude ning Kassari saarega
Hiiu maakonna. Hiiumaa pindala on ca 1000 km². Maakonna rannajoone pikkuseks on ligi
320 km. Hiiumaa kaugus mandri-Eestist on 22 km ja naabersaarest Saaremaast 6 km. Rootsi
rannikuni läänes jääb umbes 250 km ning Soome rannikuni põhja pool 120 km. Hiiu
maakonnas asub 4 omavalitsusüksust: Hiiu, Käina, Emmaste ning Pühalepa vald.

Joonis 1.1. Hiiumaa ja selle lähiümbrus. Lilla joonega on tähistatud Hiiumaa ja Saaremaa
vahelise elektrikaablite asukoht. Aluskaart: Maa-amet, 2014.
Statistikaameti andmebaasi andmetel (10.07.2014) elas Hiiumaal 1. jaanuar 2014. a seisuga
8589 elanikku. Seejuures näitab aastate lõikes statistika Hiiumaa elanike arvu vähenemist.
Näiteks 2013. a 1. jaanuari seisuga oli Hiiu maakonna elanike arv 8638 ja 2009. a 1. jaanuaril
oli Hiiumaal elanikke 8980 (joonis 1.2). Statistikaameti prognoosi järgi on aastaks 2030
Hiiumaa elanikkonna arv vähenenud 6534 inimeseni.
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Joonis 1.2. Hiiu maakonna rahvaarvu muutus 1. jaanuar 1990-2014 (allikas Statistikaameti
andmebaas, 10.07.2014).

1.2 Vesi ja pinnas (sh maardlad)
Hiiumaa on mandri-Eestist eraldatud Väinamerega, Vormsi ja Hiiumaa vahel paikneb Hari
kurk ning Saaremaa ja Hiiumaa vahel Soela väin. Väinamere veevahetus toimub läbi nelja
väina: Suur väin, Hari kurk, Soela väin ja Voosi kurk. Enamasti kujutab voolamine
Väinamere väinades endast edasi-tagasi võnkumist vastavalt tuule muutumisele. Seejuures
domineerib väinadest pikaajaliselt Hari kurgus väljavool (põhja suunatud hoovus)
Väinamerest ja Soela väinas sissevool (idasse suunatud hoovus; Alkranel OÜ jt, 2012-2014).
Hiiumaa ümbruses esinevad kergemad jääolud avameres ja raskemad jääolud Väinameres.
Perioodil 1949–2004 oli Heltermaal keskmine jääkattega periood ligikaudu neli kuud. Väga
külmadel talvedel võib Väinameres jääkatte kestus olla veelgi pikem. Jääkate võib
Väinameres kasvada 40–50 cm paksuseks, kohati isegi üle 60 cm. Lokaalselt võib ka väga
paksu jää korral esineda lähipiirkonnas tunduvalt õhemat jääd (Alkranel OÜ jt, 2012-2014).
Hiiumaa maismaal paikneb mitmeid seisu- ja vooluveekogusid ja arvukalt
maaparandussüsteeme. Maardlaid Hiiumaale kavandatava tegevuse alale või lähialale ei jää.
Samuti ei paikne Väinameres ja Vormsil maardlaid. Läänemaal jääb kavandatava tegevusega
hõlmatava ala lähedusse Valgevälja liivamaardla Valgevälja liivakarjäär. Saaremaal läbib
olemasolev 35 kV liin Meiuste liivamaardlat ja Leisi-Parasmetsa savimaardlat.
Eesti põhjavee kaitstuse kaardi 1:400 000 (Eesti Geoloogiakeskus OÜ, 2001) alusel jäävad
Hiiumaa idaosa, Vormsi, Läänemaa lääneosa ja Saaremaa põhjaosa alad suures osas kaitsmata
või nõrgalt kaitstud põhjaveega alale, kohati esinevad mainitud piirkonnas ka keskmiselt
kaitstud põhjaveega alad.

1.3 Looduskeskkonna ülevaade (sh kaitstavad loodusobjektid, Natura 2000
alad, roheline ja sinine võrgustik)
Piirkonnas esinevatest Natura 2000 aladest annab ülevaate lisa 1.
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1.3.1 Kaitstavad ja väärtuslikud loodusobjektid
Vastavalt EELISe (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister: Keskkonnaagentuur,
18.09.2014) andmetele (joonis 1.3) paikneb Hiiumaa, Läänemaa ja Saaremaa maismaa osas
mitmeid kaitse- ja hoiualasid, püsielupaiku ning kaitsealuste taime- ja loomaliikide kasvu- ja
elupaiku (vt ptk 3.3). Lisaks eelnevale paiknevad alal ka mitmed Natura 2000 linnu- ja
loodusalad (vt täpsemalt lisa 1), mille piirid kattuvad kaitse- ja hoiualade piiridega. Samuti
jäävad piirkonda mitmed ürglooduseobjektid (rahnud, Kärdla meteoriidikraater) ja
vääriselupaigad. Kaitstavad looduse üksikobjekte ja kohaliku omavalitsuse tasandil
kaitstavaid loodusobjekte kavandatavate variantide kaitsevöönditesse ei jää.
Ka Hiiumaad mandri-Eestist ja Saaremaast eraldaval merealal paikneb mitmeid kaitse- ja
hoiualasid ning püsielupaiku. Eraldi tasub siinkohal mainida Hiiumaast ida ja lõuna suunda
jäävat ulatuslikku Väinamere hoiuala (KLO2000340), mis on ühtlasi ka Natura 2000
Väinamere linnu- ja loodusala (vastavalt EE0040001 ja EE0040002) ning mille lääneservas
paikneb ka olemasolev Saaremaad ja Hiiumaad ühendav elektrikaabel (joonis 1.3). Samuti
tuleb siinkohal eraldi nimetada Hiiumaa lähimerealal paiknevad viiger- ja hallhüljeste
(vastavalt II ja III kaitsekategooria) püsielupaikasid (joonis 1.3). Projektiala piirkonda jäävaid
Natura 2000 alasid on põhjalikumalt käsitletud peatükis 3.1 ja lisas 1.

Joonis 1.3. Hiiumaal ja lähiümbruses paiknevad kaitse- ja hoiualad ning püsielupaigad.
Tulenevalt kaardi mõõtkavast ei ole joonise loetavuse huvides esitatud pindalaliselt
väiksemaid kaitseväärtust omavaid objekte (kaitsealuste taime- ja loomaliikide kasvu- ja
elupaigad, vääriselupaigad jt). Alus: EELIS, 18.09.2014 ja Maa-amet, 2014.
1.3.2 Roheline ja sinine võrgustik
Hiiumaa ja selle lähiümbruse roheline ja sinine võrgustik on määratud Hiiu
maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringuga
Asutust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused (2006). Analoogsete teemaplaneeringutega on määratud ka Läänemaa ja
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Saaremaa roheline võrgustik. Käesoleval hetkel toimub uute maakonnaplaneeringute
koostamine.
Roheline võrgustik on suhteliselt looduslikus seisundis olevate, ekstensiivselt kasutatavate
alade seostatult toimiv süsteem, mis aitab hoida looduslikku mitmekesisust ja keskkonna
stabiilsust. Ta koosneb suurematest tuumikaladest (metsad, sood) ja neid ühendavatest
kitsamatest koridoridest. Võrgustiku tuumaladeks on sobiva pindala ja paigutusega loodus- ja
keskkonnakaitseliselt väärtuslikud biotoobid (elupaigad), samuti alad, mis täidavad teatud
puhvrirolli väliste keskkonnamõjude suhtes. Tuumalad on omavahel ühendatud koridoridega,
milleks on enamasti maastiku joonelemendid – jõeorud ja lammialad, samuti omavahel
ühendatud metsaosad ja metsasaared. Koridorid ühendavad struktuuri tervikuks, kus on
võimalik liikide levik ja asurkondade genofondi vahetus ning sedakaudu lokaalsete
looduskahjustuste korvamine ja mitmekesisuse taastootmine. Hiiumaa, Läänemaa ja
Saaremaa on teemaplaneeringute alusel kaetud rohelise võrgustiku süsteemiga, mis hõlmab
endas suuremaid metsamassiive, soid, veekogude kaldaid, rannikualasid jt elupaiku.
Eraldi on Hiiumaa teemaplaneeringuga määratud sinine võrgustik Hiiumaa ümber asuvas
merekeskkonnas. Teemaplaneeringu alusel kulgeb sinivõrgustiku koridor nr 1 Hiiumaa
edelaosast üle Soela väina kuni Vilsandini. Koridor on oluline linnustiku ja kalade
liikumispiirkond (Hiiumaa ja Saaremaa rannikuveed). Sinivõrgustiku koridor nr 2 kulgeb
Käina lahest üle laidude kuni Väikese väinani. Tegemist on linnustiku ja viigerhüljeste
levikualaga, samuti agariku kontsentratsiooniala. Tuulehaugi, ahvena, haugi, säina ja räime
koelmuala. Sinivõrgustiku koridor nr 3 kulgeb Käina lahest üle laidudekaare kuni Matsalu
laheni. Sarnaneb koridorile nr 2, kuid lisandub tähtsus üliväärtuslike haugi, koha, ahvena
kudemisalade näol Matsalus. Sinivõrgustiku koridor nr 4 kulgeb Kirde-Hiiumaalt üle Vormsi
lõunaranniku kuni Haapsalu tagalaheni. Hüljeste leviala ja linnustiku koridor. Lesta, räime,
haugi, ahvena ja koha kudemisala. Käesoleva töö valguses omavad sinivõrgustiku
koridoridest tähtsust eelkõige koridorid 1 ja 4.

1.4 Väärtuslik maastik, kultuurimälestised ja veealused kultuuriväärtusega
asjad (laevavrakid)
Hiiumaa, Läänemaa, Saaremaa rannikualadel paikneb mitmeid väärtuslikke maastikke (Hiiu,
Lääne, Saare maakonnaplaneeringute teemaplaneeringud Asutust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused). Seejuures paiknevad:
 Hiiumaal: lõunaosas Viiri-Emmaste-Tilga riikliku tähtsusega väärtuslik maastik,
Hiiumaa kaguosas Kagu-Hiiumaa (maakondliku tähtsusega), Käina põllumaastik koos
kihelkonnakeskusega (maakondliku tähtsusega), Jausa (maakondliku tähtsusega) ning
Hiiumaa kirdeosas Hiiessaare-Kukka (maakondliku tähtsusega) ja Paluküla
(maakondliku tähtsusega) väärtuslikud maastikud.
 Läänemaal Vormsi saare (riikliku tähtsusega), Ramsi-Einbi (maakondliku tähtsusega),
Hobulaiu (maakondliku tähtsusega), Paralepa-Pullapää-Topu (riikliku tähtsusega)
väärtuslikud maastikud.
 Saaremaal Metsküla (kohaliku tähtsusega), Laugu-Nurme (kohaliku tähtsusega) ja
Leisi (maakondliku tähtsusega) väärtuslikud maastikud.
Maa-ameti kaardirakenduse (2014) alusel paiknevad kavandatava tegevuse piirkonnas
järgmised kultuurimälestised: Hiiumaal Kukka tuulik ja Pühalepa kalmistu ning Läänemaal
Ungru mõis. Merealal paikneb mitmeid veealuseid kultuuriväärtusega asju (laevavrakke)
(joonis 1.4), samas muinsuskaitsealuseid laevavrakke kavandatava tegevuse piirkonda ei jää.
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Joonis 1.4. Hiiumaal ja lähiümbruses paiknevad kultuurimälestised ja veealused
kultuuriväärtusega asjad (laevavrakid). Alus: Maa-amet, 2014.
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2. KAVANDATAVA TEGEVUSE KIRJELDUS
Lähtuvalt AS-i Elering koostatud lihthanke (Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise
sotsiaalmajandusliku uuringu ja tehnilise eeluuringu teostamine) dokumentatsiooni (2014)
lisast 1 on pikas perspektiivis, aastani 2030, olenevalt koormuste kasvu stsenaariumist,
elektrivõrgu arenguks Hiiumaal kolm varianti:
 Variant 1 - Elektrilevi OÜ tugevdab olemasolevat keskpingevõrku Hiiumaal, sh
paigaldatakse pinge-reguleerimisseadmed. Tegevus toimub olemasoleva 35 kV liini
trassikoridoris (joonisel 2.1 lõik 1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-5-4). Seega on tegemist
tehnilise ümberkorraldusega, mille käigus kaitsevööndi ulatus ei muutu. Eelnevat
arvestades ei ole looduskeskkonnale olulisi muutusi võrreldes praeguse olukorraga ette
näha ning seetõttu ka täpsemalt ei käsitleta.
 Variant 2 - Saaremaa ja Hiiumaa vahele ehitatakse lisaks olemasolevatele 35 kV
kaabelliinidele ka 110 kV elektriülekandeliin Leisi–Põhjata(Käina)-Kärdla. Joonisel
2.1 lõigul 1-2-3-4-5 ehitatakse välja uus liin (110 kV pinge ülekandmiseks)
olemasoleva liini (35 kV) kõrvale.
 Variant 3 - mandri ja Hiiumaa vahele ehitatakse üks 110 kV kaabel. Liin ehitatakse
välja joonisel 2.1 toodud lõikudes kas 6-13-14 (alamvariant a) või 7-11-12
(alamvariant b), vastavalt otstarbekusele. Esimene neist ühendatakse Käina (4, joonis
2.1) alajaama, teine Kärdla (10, joonis 2.1) alajaama. Mõlemad alamvariandid
kulgeksid üle Vormsi. Ehitamisega on võimalik alustada peale Lääne-Eesti
elektrivõrgu tugevdusi, mille orienteeruv valmimine on 2025.
Lähtuvalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.03.2007 määrusest nr 19
Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord esinevad
kavandatavate liinide korral järgmised kaitsevööndid:
 110 kV õhuliini kaitsevöönd maismaal on 25+25 m;
 110 kV veekaabelliini kaitsevöönd on 100+100 m.
 kohtades, kus kavandatav 110 kV õhuliin hakkab kulgema olemasoleva 35 kV õhuliini
kõrval, tuleb kaitsevööndit ehk trassikoridori laiendada 25 m.

Joonis 2.1. Kavandatava tegevuse variantide (numeratsioon eelnevas tekstiosas) paiknemine
Natura 2000 alade suhtes. Alus: Maa-amet, 2014.
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Käesoleval hetkel ei ole teada, milliseid tehnilisi lahendusi erinevate variantide korral
kasutatakse. Sõltuvalt asukohast on põhimõtteliselt kasutatavad kolm üldist lahendust:
1. õhuliin;
2. maakaabelliin;
3. veealune kaabelliin.
1. Õhuliini rajamisel kasutatakse metallsõrestikmaste, milledega tagatakse juhtmetele
nõutav ohutu gabariit maa ja kõigi sellel asuvate rajatisteni. Liinitrassi pöördekohtadel
kasutatakse vabalt seisvaid metallsõrestikmaste. Liinitrassi sirglõikudel kasutakse
võimaluse ka tõmmitsatega metallsõrestikmaste.
Metallsõrestikmastid
ja
tõmmitsad
kinnitatakse
maasse
raudbetoonist
seenvundamentidega, millede paigaldussügavus on kuni 3 m maapinnast. Soisel
pinnasel võidakse täiendavalt kasutada vundamentide all paigaldatavaid puidust
“parvesid” ehk siis parvvundamente ning pinnase parandamiseks rajada ka
kupitsvundamente, mis sisuliselt tähendab mineraalse täitepinnase kuhjamise teel
kõrgemale tõstetud seenvundamente, millised on pealt kaetud vajalikus koguses
mineraalse pinnasega (AS Maves, 2007).
2. Maakaabelliini rajamistööde käigus paigaldatakse kaabel vähemalt 1,5 meetri
sügavusele maasse. Kaevatava osa laius on ca 3,5 m. Väljakaevatud pinnas
paigutatakse ühele poole kraavi äärde paari meetri laiuse vaaluna. Kraavi põhja
pannakse liivapadi. Seetõttu viiakse osa väljakaevatud pinnast minema ja asemele
tuuakse liiv. Kaablid kaetakse betoonplaatidega. Masinate liikumine tööde ajal toimub
mõlemal pool kraavi ca 10 m laiusel ribal (AS Maves, 2009).
3. Järgnevalt on antud lühiülevaade võimalikest veealuse kaabli paigaldamise
meetoditest lähtuvalt OÜ Hendrikson & Ko (2010) tööst:
Kaabli paigaldamise (sh pinnasesse matmise) meetodid
Merekaablite paigaldamiseks kasutatakse vastavaid kaablipaigaldusaluseid (laevu).
Piki väljavalitud kaabli trassi paigutatakse kaabel mere põhja aeglaselt liikuvalt
laevalt, kerides kaabli valmistaja juures poolidele paigutatud kaablit, seda järk-järgult
valitud asukohta uputades.
Ajalooliselt on elektrikaableid paigaldatudki neid lihtsalt merepõhjale uputades (ning
vajadusel
rannikuäärsete
lõikude
kindlustamist).
Käesoleval
ajal
on
kaablipaigaldustehnoloogia arenemas suunas, kus kaabli merepõhjale laskmisele
lisandub selle kogu pikkuses kaitsmine võimalike vigastuste eest. Sagedasemaseks
meetodiks on kaabli matmine põhjasetetesse, mis aitab vältida võimalikke kahjustusi
(majanduslikku mõju) ning millega leevendatakse ühtlasi ka keskkonnamõjude
avaldumist (elektromagnetkiirguse ja võimaliku soojusenergia ülekande vähenemine
kaabli ümbruses). Kaabli kaitsmine kahjustuste eest vähendab lisaks ka tõenäosust, et
vajalik on kaablite remontööd, mis omakorda vähendab kaabli ekspluateerimisel
kaasneda võivaid keskkonnamõjusid (nt langeb hooldustööde käigus heljumi kanne
veesambasse).
Seega saab kaabli paigaldamise jagada kaheks etapiks – kaabli uputamine merepõhjale
ja kaabli kaitsmine süvistades see merepõhja seteteisse. Mõlemad etapid võivad
toimuda üheaegselt – kaablipaigaldusaluse abil maetakse kaabel samaaegselt setetesse
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selle merepõhjale laskmisega. Samuti võib kaabli uputamine merepõhja ning selle
süvistamine setetesse toimuda ka ajaliselt eraldatud tööetappidena – kaabel lastakse
merepõhja, millele järgneb selle süvistamine setteisse. Seejuures on kaabli settesse
süvistamiseks erinevad võimalused, milleks võivad olla:
a) kündmine;
b) veejoaga uhtumine (water jeting);
c) merepõhja kraavi kaevamine (kaabli kaeviku ettekaevamine);
d) kõva põhja korral vajadusel lõhkamine;
e) muu kaablikaitse paigaldamine.
Kaabli matmise piisavaks sügavuseks, mis kaitseb kaablit põhiliste väliste mõjude
(kalastusvahendid, ankrud jms) eest peetakse üldjuhul 1–1,5 m. Põhjasetetesse
matmise edukus ja meetodid sõltuvad suuresti merepõhja geoloogiast.
a. Kaabli paigaldamine kündmise abil
Kaablite merepõhja paigaldamiseks kasutatakse laeva taga lohistatavat nn atra, mis
liigub merepõhjas jalastel, roomikutel või ratastel. Nn adra ülesanne on tekitada
merepõhja piisav lõhe, et kaabel tekitatud lõhesse paigaldada. Adra ehitus on selline,
et võimalikult väikese takistuse juures saavutada kaablile piisav vagu. Mõnikord
paigaldab kaabli vakku masin (nn ader) samaaegselt vao tõmbamisega.
Kaabli paigaldamise adral on võrreldes põllumajandusadraga väga oluline erinevus.
Kui põllumajandusatrade eesmärgiks kasvupinnase ümberpööramine ja sisuliselt selle
segamine/kobestamine, siis kaabli paigaldamise adra eesmärgiks on kaabli
paigaldamine põhjasetetesse selliselt, et seesama põhjasete jääks maksimaalselt kaabli
kohale alles ja eesmärk on, et põhjasete ei pöörataks ega kobestataks (kuna seeläbi
võib pinnas minema kanduda ja kaablit kaitsev efekt sellevõrra väheneda). Sisuliselt
soovitakse kaabli paigaldamisel merepõhja pinnast vaid korraks ja minimaalses
ulatuses kergitada ning kaabel moodustatavasse kanalisse suunata, et põhjasete kataks
peale kaabli paigaldamist kaabli.
Osadele atradele on lisatud veejoa pead ja/või vibratsiooni tekitavad lisaseadmed
(parem pinnase läbitavuse huvides) ning kõvemat pinnast purustavad n.ö hambad.
Problemaatiline võib adra kasutamine olla kivise merepõhja puhul, kuna kivid võivad
atra kavandatavast trassist kõrvale juhtida. Pehme merepõhja puhul (liiv, savi, muda)
tekitab ader vaid ajutise vao ja setted langevad paigaldatud kaabli peale tagasi.
b. Kaabli paigaldamine veejoa uhtumise (water jet) abil
Kaabli paigaldamine merepõhja võib toimuda samuti nö „puhumise“ („uhtumise“)
meetoditega. Antud meetodi puhul on tegemist tugeva survega veejugade suunamisega
vajaliku kaablitrassi asukohta, kus veejoad tekitavad merepõhja kaabli paigaldamiseks
vajaliku süvendi. Kaabel vajub lagundatud pinnasesse ja mattub selle alla (sete vajub
tagasi kaabli peale).
Water jet’id on kõige lihtsamal juhul (sarnaselt eelpool kirjeldatud adrale) paigutatud
jalastele ja seda tõmmatakse soovitud marsruudil mööda merepõhja laevaga. Meetod
on kasutatav pehmete ja pudedate setete puhul nagu seda on liivad, kruusad ja
pehmemad, kuni keskmise tugevusega savid. “Puhumine“ paiskab võrreldes kaabli
kündmisega veemassiivi enamasti rohkem põhjasetteid. Kasutatakse samuti kaabli
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merepõhja süvistamise võimalusi, kus ühes seadmes on ühendatud mõlemad nimetatud
tehnoloogiad (puhumine ja kündmine).
c. Merepõhja kaabli paigaldamiseks kraavi kaevamine
Tingimustes, kus merepõhjas domineerivad kõvad savid või moreeni raskemad osad
(rahnud) on saha ja/või veejoaga uhtumise tehnoloogia kasutamine raskendatud ning
see ei pruugi anda vajalikku kaabli kaitse tulemust.
Seetõttu võib kõva merepõhjaga vees osutuda vajalikuks kaablile kraavi rajamine
mõnda muud tehnikat kasutades – näiteks spetsiaalsed ekskavaatorid (näiteks üles
seatuna vastavale merepõhjale toetuvale või kinnitatud alusele), pinnasefreesid vms.
Selliselt mehaanilisel moel merepõhja kraavi kaevates ei kaasne eeldatavalt oluliselt
heljumi teket, sest kõva kaevatav materjal ei ole heljumi tekkeks soodne (kõva savi,
rahnud jms).
Pehmete põhjasetete korral pole kraavi kaevamine kaabli paigaldamiseks otstarbekas.
d. Lõhkamine
Lõhkamist on sobiv kaaluda vaid juhul kui mere põhjasetted on sellise tugevusega, et
muude ja enamlevinud (eelpool kirjeldatud lahendused, mis töötavad pehmemate
setete korral) meetoditega ei ole võimalik süvendit tekitada, puuduvad võimalused
rakendada muid kaablikaitse meetodeid (matmine betoonmadratsite või pinnase alla)
ning kui kaabli matmine merepõhja on kindlasti vajalik kaabli kaitse vms eesmärgil.
Lõhkamine ei ole keskkonnakaitseliselt seisukohalt eelistatuim valik. Plahvatusest
tulenev kõrge helirõhk ja lööklaineid võivad põhjustada raskeid vigastusi
mereelustikule (nt kalad ja hülged). Kahjustuste täpne olulisus sõltub sellest, kui suur
on plahvatuse laeng ja kui lähedal on isend plahvatusele. Samuti kasutatavast
tehnoloogiast
ja
rakendatavatest
leevendusmeetmetest.
Lähtudes
keskkonnakaitselistest kaalutlustest, ei ole lõhkamise meetod soovitatav.
e. Süvistamata kaabli kaitsmine kõva substraadi alla matmisega
Kasutatakse erinevad võimalusi nagu betoonmadratsid, liiva/kruusakotid või kivid
vms. Seda meetodit kasutatakse nii esmase kaablikaitse meetodina riskantsemates
piirkondades kui ka näiteks teiste kaablitega ristumisel. Viimasel juhul asetatakse
betoonmadrats olemasolevale kaablile, selle peale uus kaabel, millele omakorda
asetatakse peale teine betoonmadrats. Selline lahendus tagab kaablite vahel piisava
eraldatuse ja tagab samal ajal kaablite füüsilise kaitse.
Tegemist on selliste meetodite kasutamisel uue kõva substraadi paigaldamisega
merepõhja. Uue kõva substraadi lisamist kaablitrassile vajalikesse kohtadesse võib
pidada väheolulise keskkonnamõjuga tegevuseks.
Käesolevas eelhinnangus on eeldatud, et asukohtades, kus kavandatav liin hakkab kulgema
olemasoleva liiniga paralleelselt kasutatakse ka vastavat olemasoleva liiniga sarnast tehnilist
lahendust (nt õhuliini korral õhuliin, veealuse kaabli korra veealune kaabel jne). Täpne
lahendus selgitatakse välja tehnilise projekti teostamise käigus.
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3. KAVANDATAVA TEGEVUSE ELLUVIIMISEGA KAASNEVA
VÕIMALIKU OLULISE KESKKONNAMÕJU ANALÜÜS
Peatükis käsitletakse olemasoleva olukorra ja kavandatava tegevuse kirjelduse põhjal
ilmnenud asjaolusid ja nendega kaasneda võivat võimalikku olulist keskkonnamõju.
Käesolevas eelhinnangus keskendutakse loodus- ja kultuuriväärtustele ning inimeste heaolule
ja tervisele kaasnevale mõjule. Sotsiaal-majanduslikule keskkonnale kaasnevaid mõjusid
käsitletakse eraldi vastavas uuringus. Seejuures on eelhinnang antud ainult variantidele 2
ja 3 (sh alamvariandid), vt täpsemalt peatükk 3.1.
Alljärgnevates peatükkides on eelhinnang tegevusega kaasnevate mõjude kohta antud
lähtuvalt Natura eelhindamise (ptk 3.1 ja lisa 1) tulemusena variant 3 korrigeeritud
alamvariantide asukohtadest (joonis 3.1).

3.1 Natura eelhinnangu kokkuvõte
Täismahus Natura eelhinnang on esitatud lisas 1. Alljärgnevalt on esitatud eelhinnangu
kokkuvõte ja olulisemad järeldused:
Natura eelhindamise tulemusena selgusid järgmised asjaolud ja järeldused:
1. Variant 1. Tegevusega toimub tehniline ümberkorraldus, mille käigus olemasoleva 35
kV liini kaitsevööndi ulatus ei muutu. Eelnevat arvestades ei ole looduskeskkonnale
(sh Natura 2000 aladele) olulisi muutusi võrreldes praeguse olukorraga ette näha ning
seetõttu ka täpsemalt ei käsitletud.
2. Variant 2. Variant 2 puhul jäävad perspektiivse liini kaitsevööndisse või piirnevad
sellega järgmised Natura 2000 alad: Pammana loodusala, Väinamere linnu- ja
loodusala ning Jausa loodusala. Tegevusega läbitakse loodusalade piires mitmeid
elupaigatüüpe (sh esmatähtsad), linnustiku jaoks olulist (sh I kaitsekategooriasse
kuuluv niidurüdi) Rannaküla ümbruse rannaniitu ning euroopa naaritsa elupaika.
Samuti on Soela väina piirkond ja rannikualad olulised rändlindude peatus- ja
toitumiskohad (nt mustvaeras (Melanitta nigra)) ning ka sulgimispiirkonnad (nt
kühmnokk-luik (Cygnus olor)). Eelnevat ja asjaolu, et käesoleva hetkel ei ole teada
detailsed liini rajamise tingimused (sh mastide paiknemine), arvestades ei saa välistada
uue liini rajamisel negatiivse mõju esinemist Pammana loodusala, Väinamere linnu- ja
loodusala ning Jausa loodusala terviklikkuse ja liikide soodsa seisundi säilimisele.
Seetõttu on vajalik projekteerimise käigus läbi viia Natura asjakohane hindamine.
Sõltumata eelnevast tuleb võimalike Väinamere loodus- ja linnualale avalduvate
mõjude vähendamiseks uue liini rajamine ja kaitsevööndi laiendamine ette näha
olemasolevast liinist sõltuvalt asukohast põhja või lääne suunda ehk loodus- ja
linnuala piirist eemale.
3. Variant 3. Variant 3 puhul jäävad perspektiivse liini kaitsevööndisse või piirnevad
sellega järgmised Natura 2000 alad: Väinamere loodusala ja Väinamere linnuala.
Tegemist on ulatuslike aladega, kus esineb mitmeid olulisi elupaigatüüpe, kaitsealuste
imetajate ja lindude elupaiku ning taimede kasvukohti ning mida läbivad mõlemad
alamvariandid.
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Eesmärgiks tuleb seada esmatähtsate ja/või esinduslike elupaigatüüpide kahjustamise
vältimine (eriti metsa elupaikade puhul) ja läbimine minimaalses mahus (kohtades,
kus vältimine pole võimalik). Samuti võimalusel vältida piirkondi, kus ulatuslikul
lõigul paiknevad lähestikku mitmed kaitsekorralduslikult olulised elupaigatüübid (sh
esmatähtsad). Lisaks tuleb vältida I kaitsekategooria linnuliikide elupaiku. Eelnevaid
tingimusi arvestades tuleb teha alamvariantide trasside kulgemises järgmised
muudatused (joonis 3.1):
1. Alamvariant A: Vältida Hiiumaal asuva Kukka lahe läbimist. Kavandada liin
väljaspool Paslepa (Läänemaa) lahte. Vältida Kudani küla (Läänemaa)
piirkonda jäävat elupaigatüübi 7230 ala. Vältida Möldri mere läbimist.
2. Alamvariant B: Vältida Vahtrepa külas Hiiumaal elupaigatüüpide 6270* ja
9070 läbimist. Vältida Vormsi juures Hullo lahe ja Sviby lahe piirkonda
jäävaid laide ja esmatähtsaid elupaigatüüpe.
Eeltoodud muudatustega arvestamisel on võimalik jätkata uue liini mõlema
alamvariandi asukoha menetlemisega. Seejuures tuleb aga täpsemate mõjude ja
tingimuste määratlemiseks sõltumata alamvariandist projekteerimise etapis läbi viia
Natura asjakohane hindamine.

Joonis 3.1. Kavandatava tegevuse ja variant 3 alamvariantide alternatiivsete asukohtade
paiknemine Natura 2000 alade suhtes. Alamvariant a lõuna poolse alternatiivse asukoha (lilla
joon) valikul on arvestatud olemasoleva keskpingeliini (osaliselt maakaabelliini) asukohaga.
Alus: Maa-amet, 2014.
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Koondmõjusid arvestades on variantidest eelistatud variant 1. Samas eelnevalt mainitud
tingimusi arvestades on võimalik edasi menetleda ka teisi variante (2 ja 3 (korrigeeritud
asukohas)), viies seejuures projekteerimise etapis läbi Natura asjakohase hindamise.
Joonisel 3.1 toodud variant 3 alamvariantide tähistamisel on kasutatud edaspidi järgmist
sõnastust:
1. Variant 3 alamvariant A1 – tähistab põhja poolsemat varianti ehk joonisel sinine joon;
2. Variant 3 alamvariant A2 – tähistab lõuna poolsemat varianti ehk joonisel lilla joon.

3.2 Vesi ja pinnas (sh maardlad)
Veekeskkonnale avalduvad mõjud on seotud eelkõige veealuse kaabli paigaldamisega
kaasneva heljumi leviku ja veekvaliteedi halvenemisega. See juures sõltub mõjude ulatus
konkreetsest kasutatavast tehnoloogiast (vt ptk 2). Tegemist on lühiajalise mõjuga, mida on
võimalik vähendada kasutades vähem heljumit tekitavaid tehnoloogiaid, nt kaabli
paigaldamine kündmise abil. Eelduslikult ei ole Hiiumaa ümbruse merepõhja setted
saastunud, mida kinnitavad Hiiumaast põhja ja lääne suunas paiknevatel madalatel tehtud
raskmetallide ja üldnaftaproduktide uuringud (Kask&Kask, 2007). Seetõttu ei ole ette näha
merepõhja setetest saasteainete levikut veealuse kaabli paigaldamisel.
Hiiumaa ümbruse merealal on valdavalt levinud liivane põhi. Seega on kaabli paigaldamine
kündmise meetodit kasutades eelduslikult võimalik. Tegevusvariantidest tuleb veealust kaablit
paigaldada kõige vähem variant 2 korral (ca 5,5 km). Variant 3 alamvariantide vastavad
veealuse kaabli pikkused on: A1 (ca 20 km), A2 (ca 17 km) ja B (ca 24 km). Kuigi
tegevusega kaasnev mõju on lühiajaline, toimub see kõikide käsitletavate variantide korral
Väinamere hoiuala piires, mistõttu tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamine (KMH).
Hoiualal levivate liivamadalate ja karide elupaigatüübis ehitustegevusele eelnevalt mõju
hindamise vajadusele on juhitud tähelepanu ka Väinamere hoiuala mereosa, Kadakalaiu
viigerhülge, Pujuderahu hallhülge ja Selgrahu hallhülge püsielupaikade (osa Väinamere
linnu- ja loodusalast) kaitsekorralduskavas 2013–2022.
Kavandatava tegevuse maismaa alale jääb mitmeid maaparandussüsteeme, mille toimimisele
võib kaasneda negatiivne mõju vaid olukorras, kui kavandatav mast jääb
maaparandussüsteemiga kaetud alale. Täpsed mastide paiknemise asukohad ja tingimused
maaparandussüsteemide toimimise tagamiseks tuleb selgitada välja projekteerimise etapis.
Variantide asukohad maismaal jäävad valdavalt kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega
aladele. Seejuures läbib variant 2 kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alasid võrreldes
variandi 3 alamvariantidega vähem (osaliselt läbib variant 2 Hiiumaa kagu- ja lõunaosas
suhteliselt kaitstud põhjaveega alasid). Põhjaveele võib negatiivne mõju kaasneda eelkõige
ehitustegevuse käigus, seoses võimalike leketega ehitusmasinast. Siiski, võttes arvesse
tööohutusnõudeid ja vastavaid keskkonnanõudeid, pole olulist mõju ette näha.
Variant 2 läbib Saaremaal paiknevaid Meiuste liivamaardlat ja Leisi-Parasmetsa savimaardlat.
Vastavalt maapõueseaduse § 62 tuleb tagada arvelevõetud maavara ja maavaravaru
kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs maavaravarule. Kavandatav tegevus toimub
olemasoleva 35 kV liini kaitsevööndis, seejuures toimub uue liini rajamisel kaitsevööndi
laiendamine. Kaitsevööndi laiendamine ei kahjusta maavara ja maavaravaru
kaevandamisväärsena säilimist ega takista juurdepääsu maavavarule. Küll aga võib negatiivne
mõju, mis võib olla ühtlasi kumuleeruv olemasoleva 35 kV liiniga kaasneda mastide
püstitamisel maardlaalale. Arvestades kavandatava liini mastide vahekaugust (keskmiselt 250
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m) esineb reaalne mastide püstitamise vajadus eelkõige Leisi-Parasmetsa savimaardla
läbimisel, teiste maardlate puhul on võimalik eelduslikult mastid kavandada maardla piiridest
välja. Täpsemad tingimused ja võimalused tuleb välja selgitada projekteerimise etapis KMH
käigus.
Variant 3 alamvariant B lähedusse jääb Läänemaal paiknev Valgevälja liivakarjäär. Kuna
karjäär jääb kavandatava liini kaitsevööndist minimaalselt 90 m kaugusele, siis ei ole
kavandatava tegevusega olulist negatiivset mõju ette näha.
Kokkuvõtvalt eelnevaid aspekte arvestades on variantidest mõnevõrra eelistatum variant 3
alamvariant A2 (veealuse kaabli rajamise pikkus variantidest keskmine; ei läbi maardlaid),
samas ei esine ka teiste variantide edasist menetlemist välistavaid asjaolusid. Nii variant 2
kui ka 3 (mõlemad alamvariandid) korral tuleb projekteerimise etapis läbi viia KMH.

3.3 Kaitstavad loodusobjektid
3.3.1

Kaitsealad ja hoiualad

Variant 2
Variant 2 korral jäävad kavandatava liini kaitsevööndisse või piirnevad sellega järgmised
kaitse- ja hoiualad: Pammana hoiuala (KLO2000222) ja Väinamere hoiuala (KLO2000340
(Hiiu), KLO2000339 (Saare)).
Pammana hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud
elupaigatüüpide - rannikulõugaste (1150*), soolakuliste muda- ja liivarandade (1310),
väikesaarte ning laidude (1620), rannaniitude (1630*), hallide luidete (2130*), metsastunud
luidete (2180), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*, orhideede oluliste kasvualade),
lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*), sinihelmikakoosluste (6410) ja puiskarjamaade
(9070) kaitse ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I lisas nimetatud liigi - naaskelnoka
(Recurvirostra avosetta) elupaikade kaitse.
Pammana hoiuala kaitse-eesmärgid kattuvad elupaigatüüpide osas Pammana loodusala
vastavate kaitse-eesmärkidega ning vastavat mõju on hinnatud lisas 1. Lisa 1 alusel saab
kokkuvõtvalt välja tuua, et olemasolev ja sellega paralleelselt rajatav liin ning nende
kaitsevöönd läbib Pammana hoiualal mitmeid elupaigatüüpe, millest osad on esmatähtsad ja
hoiualal vähelevinud. Hetkel ei ole teada uue liini rajamise detailsed tingimused ja tehnilised
lahendused. Eelnevat arvestades ei saa välistada negatiivse mõju esinemist Pammana
loodusala terviklikkuse ja elupaikade soodsa seisundi säilimisele ning vajalik on
projekteerimise käigus Pammana hoiuala piires läbi viia KMH.
Pammana hoiuala kaitse-eesmärgiks on ka naaskelnoka (Recurvirostra avosetta; II
kaitsekategooria) elupaikade kaitse. EELISe andmetel registrisse kantud naaskelnoka elupaiku
Pammana hoiualal kavandatava tegevuse piirkonnas ei asu. Samas ELF-i inventuuride
(EELIS, 18.09.2014) alusel võib naaskelnoka pesitsuspaiku leida Pihlalaiul ja Suurlaiul.
Mõlemaid mainitud laide läbib ka kavandatav liin. Ohuks on eelkõige häirimine pesitsus- ja
rändepeatuskohtades. Kuna tegemist on II kaitsekategooria liigiga, tuleb projekteerimise
käigus läbi viia KMH selgitamaks välja võimalikud liini koridori jäävad naaskelnoka pesitsusja rändepeatuspaigad ning vajadusel seada vastavad leevendavad meetmed.
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Väinamere hoiuala kaitse-eesmärgid kattuvad Väinamere loodus- ja linnuala kaitseeesmärkidega ning vastavat mõju on hinnatud Natura eelhindamise käigus (lisa 1). Lisa 1
alusel saab kokkuvõtvalt välja tuua, et olemasolev ja sellega paralleelselt rajatav liin ning
nende kaitsevöönd läbib Väinamere hoiualal mitmeid elupaigatüüpe, millest osad on
esmatähtsad. Rannaküla ümbruse rannaniidud on määratud linnustiku jaoks esmatähtsateks
hooldamist vajavateks aladeks ning rannaniit on määratud ka kui oluline pesitsusala I
kaitsekategooriasse kuuluva niidurüdi jaoks. Lisaks on rannaniidud olulised ka teiste
linnuliikide pesitsusalana. Samuti on Soela väina piirkond ja rannikualad olulised rändlindude
peatus- ja toitumiskohad (nt mustvaeras (Melanitta nigra)) ning ka sulgimispiirkonnad (nt
kühmnokk-luik (Cygnus olor)). Hetkel ei ole teada uue liini rajamise detailsed tingimused ja
tehnilised lahendused. Eelnevat arvestades ei saa välistada negatiivse mõju esinemist
Väinamere hoiuala terviklikkuse ja elupaikade soodsa seisundi säilimisele ning vajalik on viia
projekteerimise käigus Väinamere hoiuala piires läbi KMH. Sõltumata eelnevast tuleb
võimalike Väinamere hoiualale avalduvate mõjude vähendamiseks uue liini rajamine ja
kaitsevööndi laiendamine ette näha olemasolevast liinist sõltuvalt asukohast põhja või
lääne suunda ehk hoiuala piirist eemale.
Variant 3
Variant 3 korral jäävad kavandatava liini kaitsevööndisse või piirnevad sellega järgmised
kaitse- ja hoiualad: alamvariandid A1 ja A2 (Väinamere hoiuala (KLO2000340 (Hiiu),
KLO2000241 (Läänemaa)), Vormsi maastikukaitseala (KLO1000220), Silma looduskaitseala
(KLO1000197), Karjatsimere hoiuala (KLO2000256) ja alamvariant B (Väinamere hoiuala
(KLO2000340 (Hiiu), KLO2000241 (Läänemaa)) ja Vahtrepa maastikukaitseala
(KLO1000238)).
Eelnevalt toodud kaitse- ja hoiualade kaitse-eesmärkides loetletud elupaigatüübid ja liigid
kattuvad Väinamere linnu ja loodusala kaitse-eesmärkides loetletud vastavate elupaigatüüpide
ja liikidega. Kavandatava tegevusega kaasnevat mõju on hinnatud lisas 1. Lisa 1 alusel tuleb
sõltumata alamvariandist läbi viia projekteerimise etapis KMH, kuna kaitsekorralduslikult
oluliste elupaigatüüpide täielik vältimine ei ole võimalik. Lisaks on laiud ja rannikuäärsed
rannaniidud olulised linnuliikide pesitsusalana. Väinamere hoiuala mereosa
kaitsekorralduskava aastateks 2009-2018 (Kuris, 2009) alusel on Väinamere laiud oluliseks
pesitsusalaks vähemalt 31 linnuliigile. Samuti on Vormsi ümbruse piirkond ja rannikualad
olulised rändlindude peatus- ja toitumiskohad (nt mustvaeras (Melanitta nigra), väikeluik
(Cygnus columbianus bewickii), aul (Clangula hyemalis) jt) ning ka sulgimispiirkonnad (nt
kühmnokk-luik (Cygnus olor)). Mõju on seotud eelkõige ehitusaegse häirimisega
ehitustegevuse käigus.
Vormsi maastikukaitseala kaitse-eesmärgiks on Lääne-Eesti saarestiku omapärase ja kergesti
haavatava loodusmaastiku ning piirkonnale iseloomulike ohustatud pärandkultuurmaastike
kaitse. Alamvariandid A1 ja A2 lõikavad Vormsi maastikukaitseala kitsalt servalal. Kuna
antud asukohas rajatakse liin eelduslikult maa-aluse kaablina, siis ei ole olulist pikaajalist
mõju maastikukaitseala loodusmaastiku säilimisele ette näha.
Silma looduskaitseala kaitse-eesmärgiks on Haapsalu lahe ja Noarootsi poolsaare
jäänukjärvede ja roostike -- rahvusvahelise tähtsusega veelindude rändepeatus-, pesitsus- ja
sulgimispaikade kaitse ning ohustatud poollooduslike koosluste, rannaniitude säilitamine ja
taastamine. Antud kaitse-eesmärk kattub samuti üldjoontes Väinamere linnu- ja loodusala
kaitse-eesmärkidega. Seega on ka Silma looduskaitse ala kaitse-eesmärkide täitmise osas
asjakohased lisas 1 toodud Natura eelhinnangu järeldused.
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Kokkuvõtvalt tuleb sõltumata alamvariandist läbi viia projekteerimise etapis KMH.
3.3.2 Kaitsealused taime- ja loomaliigid ning püsielupaigad
Alljärgnevalt on antud eelhinnang väljaspool kaitse- ja hoiualasid paiknevatele või kaitse- ja
hoiualadel paiknevate, kuid kaitse-eesmärgiks mitteolevate kavandatava tegevuse
kaitsevööndisse või sellega piirnevatele kaitsealuste taime- ja loomaliikide kasvu- ja
elupaikadele kaasneva mõju kohta (tabelid 3.1, 3.2 ja 3.3). Samuti on tabelites käsitletud
võimalikke mõjusid püsielupaikadele.
Veekogudega seotud kaitsealuseid liike: harilik hink (Cobitis taenia; III kategooria), harilik
võldas (Cottus gobio; III kategooria) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossiilis; III kategooria)
EELISe andmetel kavandatava liini (variandid 2 ja 3) kaitsevööndisse ei jää. Väinamere
hoiuala mereosa, Kadakalaiu viigerhülge, Pujuderahu hallhülge ja Selgrahu hallhülge
püsielupaikade (osa Väinamere linnu- ja loodusalast) kaitsekorralduskava 2013–2022
(Keskkonnaamet, 2012) alusel on Väinameri tüüpiliseks elupaigaks hingule, kes on arvukas
madalates taimestikurikastes lahtedes. Võldast esineb, kuid Väinamere hoiuala ei ole tema
jaoks kõige olulisem ala. Vingerjas on Väinameres haruldane. Seega võib liini variantide
koridorides esineda eelkõige hinku, kellele võib mõju avalduda seoses ehitustegevusega
(veekvaliteedi halvenemine). Tegemist on lühiajalise mõjuga ning arvestades, et hink on
piirkonnas arvukas ei ole olulist mõju liigi seisundile ette näha.
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Tabel 3.1. Väljaspool kaitse- ja hoiualasid paiknevad kavandatava tegevuse (variant 2) kaitsevööndisse või sellega piirneval alal paiknevad
kaitsealuste taime- ja loomaliikide kasvu- ja elupaigad ning püsielupaigad.
Nr. Kaitsealune taime- või
Kaitse
Võimalik mõju
loomaliik, püsielupaik
kategooria
1

2

Harilik porss (Myrica
gale),
vööthuulsõrmkäpp
(Dactylorhiza fuchsii),
kahelehine
käokeel
(Platanthera bifolia),
suur käopõll (Listera
ovata),
harilik
käoraamat
(Gymnadenia
conopsea), laialehine
neiuvaip
(Epipactis
helleborine), rohekas
käokeel (Platanthera
chlorantha),
kahkjaspunane
sõrmkäpp
(Dactylorhiza
incarnata)

III

Täpiline
sõrmkäpp
(Dactylorhiza
incarnata
subsp.
cruenta)

II

Olemasolev 35 kV liin läbib kasvupaika ca 3 km lõigul Hiiumaal Harju ja Valgu külas.
Võimalik mõju seoses mastide rajamisega ja hilisema kaitsevööndi hooldamisega.
Projekteerimise käigus vajalik määratleda täpsed kasvukohad ning vältida mastide rajamist
kasvukohtadesse või vajadusel viia läbi isendite ümberasustamine. Kaitsevööndi hooldamisel
vältida isendite kahjustamist. Täpsemate tingimuste määratlemiseks teostada projekteerimise
etapis KMH.

Olemasolev 35 kV liin läbib kasvupaika kolmes lõigus kokku ca 890 m ulatuses Hiiumaal Harju
ja Valgu külas.
Võimalik mõju seoses mastide rajamisega ja hilisema kaitsevööndi hooldamisega.
Projekteerimise käigus vajalik määratleda täpsed kasvukohad ning vältida mastide rajamist
kasvukohtadesse või vajadusel viia läbi isendite ümberasustamine. Kaitsevööndi hooldamisel

Nr. Kaitsealune taime- või
loomaliik, püsielupaik

Kaitse
kategooria

Võimalik mõju

vältida isendite kahjustamist. Täpsemate tingimuste määratlemiseks teostada projekteerimise
etapis KMH.
3

Lodukannike
uliginosa)

(Viola

II

Olemasolev 35 kV liin läbib kasvupaika ca 180 m ulatuses Hiiumaal Harju ja Valgu külas.
Võimalik mõju seoses mastide rajamisega ja hilisema kaitsevööndi hooldamisega.
Projekteerimise käigus vajalik määratleda täpsed kasvukohad ning vältida mastide rajamist
kasvukohtadesse või vajadusel viia läbi isendite ümberasustamine. Kaitsevööndi hooldamisel
vältida isendite kahjustamist. Täpsemate tingimuste määratlemiseks teostada projekteerimise
etapis KMH.

4

5

Russowi
sõrmkäpp
(Dactylorhiza
russowii),
kärbesõis
(Ophrys insectifera)

II

Rand
soodahein
(Suaeda maritima)

II

Olemasolev 35 kV liin läbib kasvupaika ca 220 m ulatuses Hiiumaal Harju ja Valgu külas.
Võimalik mõju seoses mastide rajamisega ja hilisema kaitsevööndi hooldamisega.
Projekteerimise käigus vajalik määratleda täpsed kasvukohad ning vältida mastide rajamist
kasvukohtadesse või vajadusel viia läbi isendite ümberasustamine. Kaitsevööndi hooldamisel
vältida isendite kahjustamist. Täpsemate tingimuste määratlemiseks teostada projekteerimise
etapis KMH.
Olemasolev 35 kV liin läbib kasvupaika ca 120 m ulatuses Hiiumaal Jausa külas.
Võimalik mõju seoses mastide rajamisega ja hilisema kaitsevööndi hooldamisega.
Projekteerimise käigus vajalik määratleda täpsed kasvukohad ning vältida mastide rajamist
kasvukohtadesse või vajadusel viia läbi isendite ümberasustamine. Kaitsevööndi hooldamisel
vältida isendite kahjustamist. Täpsemate tingimuste määratlemiseks teostada projekteerimise
etapis KMH.

6

Rand

tarn

(Carex

II

Olemasolev 35 kV liin läbib kasvupaika ca 575 m ulatuses Hiiumaal Jausa külas.
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Nr. Kaitsealune taime- või
loomaliik, püsielupaik

Kaitse
kategooria

Võimalik mõju

extensa)
Võimalik mõju seoses mastide rajamisega ja hilisema kaitsevööndi hooldamisega.
Projekteerimise käigus vajalik määratleda täpsed kasvukohad ning vältida mastide rajamist
kasvukohtadesse või vajadusel viia läbi isendite ümberasustamine. Kaitsevööndi hooldamisel
vältida isendite kahjustamist. Täpsemate tingimuste määratlemiseks teostada projekteerimise
etapis KMH.
7

Veripunane
koldrohi
(Anthyllis coccinea)

III

Olemasolev 35 kV liin läbib kasvupaika ca 245 m ulatuses Hiiumaal Jausa külas.
Võimalik mõju seoses mastide rajamisega ja hilisema kaitsevööndi hooldamisega.
Projekteerimise käigus vajalik määratleda täpsed kasvukohad ning vältida mastide rajamist
kasvukohtadesse või vajadusel viia läbi isendite ümberasustamine. Kaitsevööndi hooldamisel
vältida isendite kahjustamist. Täpsemate tingimuste määratlemiseks teostada projekteerimise
etapis KMH.

8

Euroopa
(Mustela
püsielupaik

naaritsa euroopa
lutreola*) naarits – I

Olemasolev 35 kV liin piirneb kahe püsielupaigaga Hiiumaal – Jausa oja kaldad (Jausa külas) ja
Luguse jõe kaldad (Luguse külas), liini kaitsevöönd jääb mõlemas kohas osaliselt elupaiga
piiridesse.
Eeldus, et rakendub peatükis 3.3.1 toodud nõue rajada uus liin Väinamere hoiualaga piirnevas
lõigus olemasolevast liinist lääne suunda ehk antud juhul püsielupaikade poole.
Jausa oja ja Luguse jõgi ning nende kaldad on Euroopa naaritsa Mustela lutreola tegevuskava
2010–2014 (SA Lutreola, 2009) alusel määratud oluliseks elupaigaks euroopa naaritsale.
Seejuures võivad erinevad majandustegevused oja kaldavööndi läheduses avaldada negatiivset
mõju naaritsa asurkonna elujõulisusele.
Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskirja kohaselt on
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Nr. Kaitsealune taime- või
loomaliik, püsielupaik

Kaitse
kategooria

Võimalik mõju

piiranguvööndisse ehitiste püstitamine lubatud. Küll aga tuleb vältida ehitiste rajamist
sihtkaitsevööndisse ehk oja veepiirist 10 m kaugusele kaldavööndisse. Arvestades rajatavate
mastide vahekaugusi (keskmiselt 250 m) on sihtkaitsevööndisse mastide rajamise vältimine
tehniliselt võimalik.
Hooldustööd sihtkaitse- ja piiranguvööndis on lubatud püsielupaiga valitseja – Keskkonnaameti
Hiiu-Lääne-Saare regiooni loal. Ka raie mahu ja ulatuse osas kehtivad teatud kitsendused, mis on
esitatud kaitse-eeskirjas.
Kuna hetkel puuduvad detailsed andmed uue liini tarbeks kavandatavate mastide paiknemise
osas ning puudub teave perspektiivses kaitsevööndis esinevate üle 4 m kõrguste puude (vajalik
eemaldada) olemasolu kohta, siis tuleb täpsemalt mõju hinnata projekteerimise etapis KMH
käigus.
Tabel 3.2. Väljaspool kaitse- ja hoiualasid paiknevad või kaitse- ja hoiualadel paiknevate, kuid kaitse-eesmärgiks mitteolevate kavandatava
tegevuse (variant 3 alamvariandid A1 ja A2) kaitsevööndisse või sellega piirneval alal paiknevad kaitsealuste taime- ja loomaliikide kasvu- ja
elupaigad ning püsielupaigad.
Kaitse
Võimalik mõju
Nr. Kaitsealune taime- või
loomaliik, püsielupaik
kategooria
1

Rohekas
käokeel
(Platanthera
chlorantha), hall käpp
(Orchis
militaris),
harilik
käoraamat
(Gymnadenia

III

Alamvariandid A1 ja A2
Kavandatav liin (A1 ja A2) läbib kasvupaika kuues lõigus kokku ca 1,6 km ulatuses Hiiumaal
Paluküla, Lõbembe ja Kukka külades.
Võimalik mõju seoses mastide rajamisega ja hilisema kaitsevööndi hooldamisega. Kuna
kasvukohad on kohati ulatuslikud, siis täielikult vältida arvestades ka elamute paiknemist ei ole
neid võimalik. Küll aga on võimalik vältida kolme kasvukohta ning sellega on arvestatud ka
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Nr. Kaitsealune taime- või
loomaliik, püsielupaik

Kaitse
kategooria

Alamvariandid A1 ja A2
käesoleva töö alternatiivse trassi asukoha määramisel, joonis 4.1 Kokkuvõtte peatükis).
Vaatamata eelnevale jääb ka alternatiivsele asukohale kolm kasvukohta, kus on projekteerimise
käigus vajalik määratleda täpsed isendite kasvukohad ning vältida mastide rajamist
kasvukohtadesse või vajadusel viia läbi isendite ümberasustamine. Kaitsevööndi hooldamisel
vältida isendite kahjustamist. Täpsemate tingimuste määratlemiseks teostada projekteerimise
etapis KMH.

conopsea)

2

Tumepunane neiuvaip
(Epipactis atrorubens)

Võimalik mõju

III

Kavandatav liin (A1 ja A2) läbib kasvupaika viies lõigus kokku ca 1 km ulatuses Hiiumaal
Paluküla, Lõbembe ja Kukka külades.
Võimalik mõju seoses mastide rajamisega ja hilisema kaitsevööndi hooldamisega. Kuna
kasvukohad on kohati ulatuslikud, siis täielikult vältida arvestades ka elamute paiknemist ei ole
neid võimalik. Küll aga on võimalik vältida kolme kasvukohta ning sellega on arvestatud ka
käesoleva töö alternatiivse trassi asukoha määramisel, joonis 4.1 Kokkuvõtte peatükis).
Vaatamata eelnevale jääb ka alternatiivsele asukohale kaks kasvukohta, kus on projekteerimise
käigus vajalik määratleda täpsed isendite kasvukohad ning vältida mastide rajamist
kasvukohtadesse või vajadusel viia läbi isendite ümberasustamine. Kaitsevööndi hooldamisel
vältida isendite kahjustamist. Täpsemate tingimuste määratlemiseks teostada projekteerimise
etapis KMH.

3

Veripunane
koldrohi
(Anthyllis coccinea)

III

Kavandatav liin (A1 ja A2) läbib kasvupaika ca 50 m ulatuses Hiiumaal Kukka külas.
Võimalik mõju seoses mastide rajamisega ja hilisema kaitsevööndi hooldamisega.
Projekteerimise käigus vajalik määratleda täpsed kasvukohad ning vältida mastide rajamist
kasvukohtadesse või vajadusel viia läbi isendite ümberasustamine. Kaitsevööndi hooldamisel
vältida isendite kahjustamist. Täpsemate tingimuste määratlemiseks teostada projekteerimise
etapis KMH.
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Nr. Kaitsealune taime- või
loomaliik, püsielupaik
4

5

6

7

Kahkjaspunane
sõrmkäpp
(Dactylorhiza
incarnata)

Viigerhülge
hispida
püsielupaik

(Phoca
bottnica)

Kaitse
kategooria
III

Võimalik mõju
Alamvariandid A1 ja A2
Kavandatav liin (A1 ja A2) läbib kasvupaika ca 60 m ulatuses Hiiumaal Kukka külas.
Võimalik mõju seoses mastide rajamisega ja hilisema kaitsevööndi hooldamisega.
Projekteerimise käigus vajalik määratleda täpsed kasvukohad ning vältida mastide rajamist
kasvukohtadesse või vajadusel viia läbi isendite ümberasustamine. Kaitsevööndi hooldamisel
vältida isendite kahjustamist. Täpsemate tingimuste määratlemiseks teostada projekteerimise
etapis KMH.

viigerhüljes II

Kadakalaiu püsielupaik jääb alamvariantide A1 ja A2 lähistele. Liin (veekaabel) on kavandatud
püsielupaiga piiridest välja.
Võimalik mõju on seotud ehitustegevusest tuleneva häirimise ja veekvaliteedi võimaliku
halvenemisega. Tegemist lühiajalise mõjuga. Täpsemalt on vajalik mõju hinnata (sh kasutatav
tehnoloogia) projekteerimise etapis KMH käigus.

Rohekas
käokeel
(Platanthera
chlorantha),
suur
käopõll (Listera ovata)

III

Kahelehine
käokeel
(Platanthera bifolia)

III

Kavandatav liin (A1 ja A2) läbib kasvupaika ühes ca 90 m lõigus Vormsil Förby külas. Liin
läbib kasvukoha servaala.
Võimalik mõju seoses mastide rajamisega ja hilisema kaitsevööndi hooldamisega. Kuna liin
läbib kasvukoha servaala on eelduslikult projekteerimise käigus võimalik vältida kasvukohta,
arvestatud käesoleva töö alternatiivse trassi asukoha määramisel, joonis 4.1 Kokkuvõtte
peatükis). Kui leiukohta vältida ei saa, tuleb projekteerimise etapis määratleda täpsed isendite
kasvukohad ning vältida mastide rajamist kasvukohtadesse või vajadusel viia läbi isendite
ümberasustamine. Kaitsevööndi hooldamisel vältida isendite kahjustamist. Täpsemate
tingimuste määratlemiseks tuleb sellisel juhul teostada projekteerimise etapis KMH.
Kavandatav liin (A1 ja A2) läbib kasvupaika ühes ca 60 m lõigus Vormsil Suuremõisa ja
Fällarna külades. Liin läbib kasvukoha servaala.
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Nr. Kaitsealune taime- või
loomaliik, püsielupaik

Kaitse
kategooria

8

Punane
tolmpea
(Cephalanthera rubra)

II

9

Tuuletallaja
tinnunculus)

III

(Falco

Võimalik mõju
Alamvariandid A1 ja A2
Võimalik mõju seoses mastide rajamisega ja hilisema kaitsevööndi hooldamisega. Kuna liin
läbib kasvukoha servaala on eelduslikult projekteerimise käigus võimalik vältida kasvukohta,
arvestatud käesoleva töö alternatiivse trassi asukoha määramisel, joonis 4.1 Kokkuvõtte
peatükis). Kui leiukohta vältida ei saa, tuleb projekteerimise etapis määratleda täpsed isendite
kasvukohad ning vältida mastide rajamist kasvukohtadesse või vajadusel viia läbi isendite
ümberasustamine. Kaitsevööndi hooldamisel vältida isendite kahjustamist. Täpsemate
tingimuste määratlemiseks tuleb sellisel juhul teostada projekteerimise etapis KMH.
Kavandatava liini (A1 ja A2) kaitsevööndisse jääb tuuletallaja toitumisala, täpset pesapuud ei
ole EELISe andmebaasis registreeritud.
Kuna tuuletallaja hangib saagi oma pesapaigast keskmiselt poole kilomeetri raadiuses, võib
pesapuu EELISes märgitud asukohast jääda peaaegu kõikidesse suundadesse. Oluline on vältida
pesapuu eemaldamist. Samuti tuleb määratleda täpsem toitumisala ning vajadusel seada
leevendavad meetmed vähendamaks riske linnu kokkupõrkeks liinidega. Täpsem info
tuuletallaja pesapuu ja toitumisala esinemise kohta tuleb välja selgitada projekteerimise etapis
KMH käigus.

10
11
12

Mets pirnipuu (Pyrus
pyraster), hall käpp
(Orchis militaris)
Kärbesõis
(Ophrys
insectifera)
Sooneiuvaip (Epipactis
palustris)

III
II
III

Kavandatav liin (A1) läbib kasvupaika ca 100 m ulatuses Vormsil Norrby külas.
Liin läbib kasvukohta kohati ranniku lähedal. Mõju seotud ehitustegevusega. Hetkel ei ole
täpselt teada kas antud asukohta rajatakse maa-alune kaabel või õhuliin. Täpsemalt on vajalik
mõju hinnata projekteerimise etapis KMH käigus.
Kavandatav liin (A2) läbib kasvupaika ca 540 m ulatuses Vormsil Söderby külas.
Antud asukohas paikneb olemasolev (keskpinge) maakaabelliin. Eeldusel, et ka kavandatava
tegevusega nähakse piirkonda ette maakaabelliin on võimalikud mõjud (tallamine, elupaiga
kahjustamine) seotud ehitustegevusega ja lühiajalised. Kuna tegemist on kaitsealuse taimega
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Nr. Kaitsealune taime- või
loomaliik, püsielupaik

Kaitse
kategooria

Võimalik mõju
Alamvariandid A1 ja A2
tuleb vältida ehitustööde käigus isendite kahjustamist. Täpsemaid mõjusid tuleb hinnata KMH
käigus.

13

Soohiilakas
loeselii)

(Liparis

II

Kavandatav liin (A2) läbib kasvupaika kahes lõigus kokku ca 60 m ulatuses Vormsil Söderby
külas.
Antud asukohas paikneb olemasolev (keskpinge) maakaabelliin. Eeldusel, et ka kavandatava
tegevusega nähakse piirkonda ette maakaabelliin on võimalikud mõjud (tallamine, elupaiga
kahjustamine) seotud ehitustegevusega ja lühiajalised. Kuna tegemist on kaitsealuse taimega
tuleb vältida ehitustööde käigus isendite kahjustamist. Täpsemaid mõjusid tuleb hinnata KMH
käigus.

14

15

Kahkjaspunane
sõrmkäpp
(Dactylorhiza
incarnata)

III

Harilik
muguljuur
(Herminium
monorchis)

II

Kavandatav liin (A2) läbib kasvupaika ca 530 m ulatuses Vormsil Söderby külas.
Antud asukohas paikneb olemasolev (keskpinge) maakaabelliin. Eeldusel, et ka kavandatava
tegevusega nähakse piirkonda ette maakaabelliin on võimalikud mõjud (tallamine, elupaiga
kahjustamine) seotud ehitustegevusega ja lühiajalised. Kuna tegemist on kaitsealuse taimega
tuleb vältida ehitustööde käigus isendite kahjustamist. Täpsemaid mõjusid tuleb hinnata KMH
käigus.
Kavandatav liin (A2) läbib kasvupaika ca 175 m ulatuses Vormsil Söderby külas.
Antud asukohas paikneb olemasolev (keskpinge) maakaabelliin. Eeldusel, et ka kavandatava
tegevusega nähakse piirkonda ette maakaabelliin on võimalikud mõjud (tallamine, elupaiga
kahjustamine) seotud ehitustegevusega ja lühiajalised. Kuna tegemist on kaitsealuse taimega
tuleb vältida ehitustööde käigus isendite kahjustamist. Täpsemaid mõjusid tuleb hinnata KMH
käigus.
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Nr. Kaitsealune taime- või
loomaliik, püsielupaik
16

Hall käpp
militaris)

(Orchis

Kaitse
kategooria
III

Võimalik mõju
Alamvariandid A1 ja A2
Kavandatav liin (A2) läbib kasvupaika ca 330 m ulatuses Vormsil Söderby külas.
Antud asukohas paikneb olemasolev (keskpinge) maakaabelliin. Eeldusel, et ka kavandatava
tegevusega nähakse piirkonda ette maakaabelliin on võimalikud mõjud (tallamine, elupaiga
kahjustamine) seotud ehitustegevusega ja lühiajalised. Kuna tegemist on kaitsealuse taimega
tuleb vältida ehitustööde käigus isendite kahjustamist. Täpsemaid mõjusid tuleb hinnata KMH
käigus.

17

18

Harilik
käoraamat
(Gymnadenia
conopsea)

III

Kärbesõis
insectifera)

II

(Ophrys

Kavandatav liin (A2) läbib kasvupaika ca 50 m ulatuses Vormsil Söderby külas.
Antud asukohas paikneb olemasolev (keskpinge) maakaabelliin. Eeldusel, et ka kavandatava
tegevusega nähakse piirkonda ette maakaabelliin on võimalikud mõjud (tallamine, elupaiga
kahjustamine) seotud ehitustegevusega ja lühiajalised. Kuna tegemist on kaitsealuse taimega
tuleb vältida ehitustööde käigus isendite kahjustamist. Täpsemaid mõjusid tuleb hinnata KMH
käigus.
Kavandatav liin (A2) läbib kasvupaika ca 330 m ulatuses Vormsil Söderby külas.
Antud asukohas paikneb olemasolev (keskpinge) maakaabelliin. Eeldusel, et ka kavandatava
tegevusega nähakse piirkonda ette maakaabelliin on võimalikud mõjud (tallamine, elupaiga
kahjustamine) seotud ehitustegevusega ja lühiajalised. Kuna tegemist on kaitsealuse taimega
tuleb vältida ehitustööde käigus isendite kahjustamist. Täpsemaid mõjusid tuleb hinnata KMH
käigus.

19
20

Rand
soodahein
(Suaeda maritima)
Emaputk
(Angelica
palustris)

II

Kavandatav liin (A2) läbib kasvupaika ca 160 m ulatuses Vormsil Söderby külas.

II

Antud asukohas paikneb olemasolev (keskpinge) maakaabelliin. Eeldusel, et ka kavandatava
tegevusega nähakse piirkonda ette maakaabelliin on võimalikud mõjud (tallamine, elupaiga
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Nr. Kaitsealune taime- või
loomaliik, püsielupaik

Kaitse
kategooria

Võimalik mõju
Alamvariandid A1 ja A2
kahjustamine) seotud ehitustegevusega ja lühiajalised. Kuna tegemist on kaitsealuse taimega
tuleb vältida ehitustööde käigus isendite kahjustamist. Täpsemaid mõjusid tuleb hinnata KMH
käigus.

21

Kahelehine
käokeel
(Platanthera bifolia)

III

Kavandatav liin (A2) läbib kasvupaika ca 50 m ulatuses Läänemaal Einbi külas.
Asukoht kulgeb olemasoleva keskpingeliini koridoris. Võimalik mõju seoses mastide
rajamisega ja hilisema kaitsevööndi hooldamisega. Projekteerimise käigus vajalik määratleda
täpsed kasvukohad ning vältida mastide rajamist kasvukohtadesse või vajadusel viia läbi
isendite ümberasustamine. Kaitsevööndi hooldamisel vältida isendite kahjustamist. Täpsemate
tingimuste määratlemiseks teostada projekteerimise etapis KMH.

Tabel 3.3. Väljaspool kaitse- ja hoiualasid paiknevad või kaitse- ja hoiualadel paiknevate, kuid kaitse-eesmärgiks mitteolevate kavandatava
tegevuse (variant 3 alamvariant B) kaitsevööndisse või sellega piirneval alal paiknevad kaitsealuste taime- ja loomaliikide kasvu- ja elupaigad
ning püsielupaigad.
Nr. Kaitsealune taime- või
Kaitse
Võimalik mõju
loomaliik, püsielupaik
kategooria
1

Kahelehine
käokeel
(Platanthera bifolia)

III

2

Hanepaju (Salix
repens)

II

Alamvariant B
Kavandatav liin läbib kasvupaika ühes ca 500 m lõigus Hiiumaal Viilupi külas. Liin läbib
kasvukoha servaala.
Võimalik mõju seoses mastide rajamisega ja hilisema kaitsevööndi hooldamisega. Kuna liin
läbib kasvukoha servaala on eelduslikult projekteerimise käigus võimalik vältida kasvukohta,
millega on arvestatud käesoleva töö alternatiivse trassi asukoha määramisel, joonis 4.1,
Kokkuvõtte peatükis). Kui leiukohta vältida ei saa, tuleb projekteerimise etapis määratleda
täpsed isendite kasvukohad ning vältida mastide rajamist kasvukohtadesse või vajadusel viia
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Projekti „Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajandusliku uuringu ja tehnilise eeluuringu teostamine“ keskkonnamõju eelhinnang – OÜ Alkranel

Nr. Kaitsealune taime- või
loomaliik, püsielupaik

Kaitse
kategooria

Võimalik mõju
Alamvariant B
läbi isendite ümberasustamine. Kaitsevööndi hooldamisel vältida isendite kahjustamist.
Täpsemate tingimuste määratlemiseks tuleb sellisel juhul teostada projekteerimise etapis KMH.

3

Euroopa
(Mustela
püsielupaik

naaritsa euroopa
lutreola*) naarits – I

Kavandatav liin läbib euroopa naaritsa Suuremõisa jõe (Hiiumaa) püsielupaika.
Suuremõisa jõe kaldad on Euroopa naaritsa Mustela lutreola tegevuskava 2010–2014 (SA
Lutreola, 2009) alusel määratud oluliseks elupaigaks euroopa naaritsale. Seejuures võivad
erinevad majandustegevused jõe kaldavööndi läheduses avaldada negatiivset mõju naaritsa
asurkonna elujõulisusele.
Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskirja kohaselt on
piiranguvööndisse ehitiste püstitamine lubatud. Küll aga tuleb vältida ehitiste rajamist
sihtkaitsevööndisse ehk jõe veepiirist 10 m kaugusele kaldavööndisse. Arvestades rajatavate
mastide vahekaugusi (keskmiselt 250 m) on sihtkaitsevööndisse mastide rajamise vältimine
tehniliselt võimalik.
Samas esineb kavandatava liini asukohas püsielupaigas mets, mille eemaldamine
sihtkaitsevööndis ei ole lubatud (v.a maaparandussüsteemi hooldustööd). Samuti on
piiranguvööndis lubatud lageraie vaid uuendusraie eesmärgil. Seega eelnevat arvestades ei ole
võimalik kavandatavat liini antud asukohta rajada. Ainus võimalus püsielupaiga läbimiseks
on leida koht, kus mets mõlemal pool Suuremõisa jõe kaldaid puudub. Lähim selline koht
(arvestades ka asustuse ja teiste loodusväärtuste paiknemist) paikneb kavandatud liini asukohast
linnulennult ca 2 km loode suunas Suuremõisa külas (joonis 3.2).
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Nr. Kaitsealune taime- või
loomaliik, püsielupaik

Kaitse
kategooria

Võimalik mõju
Alamvariant B

Joonis 3.2. Suuremõisa jõe euroopa naaritsa püsielupaiga paiknemine kavandatava tegevuse
variant 3 alamvariant B suhtes ning alternatiivse lahenduse paiknemine. Aluskaart: Maa-amet,
2014.
Kuna hetkel puuduvad detailsed andmed uue liini tarbeks kavandatavate mastide paiknemise
osas tuleb ka väljapakutud asukohas püsielupaiga läbimiseks täpsemalt mõju hinnata
projekteerimise etapis KMH käigus.
4

Kahkjaspunane
sõrmkäpp

III

Kavandatav liin läbib kasvupaika ca 40 m ulatuses Läänemaal Nõmme külas.
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Nr. Kaitsealune taime- või
loomaliik, püsielupaik

Kaitse
kategooria

Võimalik mõju
Alamvariant B
Liin läbib kasvukohta kitsa ribana ranniku lähedal. Mõju seotud ehitustegevusega. Hetkel ei ole
täpselt teada kas antud asukohta rajatakse maa-alune kaabel või õhuliin. Täpsemalt on vajalik
mõju hinnata projekteerimise etapis KMH käigus.

(Dactylorhiza
incarnata), balti
sõrmkäpp
(Dactylorhiza Baltica)
5

Emaputk (Angelica
palustris)

II

6

Lodukannike (Viola
uliginosa), kahelehine
käokeel (Platanthera
bifolia), kahkjaspunane
sõrmkäpp
(Dactylorhiza
incarnata), harilik
porss (Myrica gale)

III

Kavandatav liin läbib kasvupaika ühes ca 120 m lõigus Läänemaal Kadaka külas. Liin läbib
kasvukoha servaala.
Võimalik mõju seoses mastide rajamisega ja hilisema kaitsevööndi hooldamisega. Kuna liin
läbib kasvukoha servaala on eelduslikult projekteerimise käigus võimalik vältida kasvukohta,
arvestatud käesoleva töö alternatiivse trassi asukoha määramisel, joonis 4.1 Kokkuvõtte
peatükis). Kui leiukohta vältida ei saa, tuleb projekteerimise etapis määratleda täpsed isendite
kasvukohad ning vältida mastide rajamist kasvukohtadesse või vajadusel viia läbi isendite
ümberasustamine. Kaitsevööndi hooldamisel vältida isendite kahjustamist. Täpsemate
tingimuste määratlemiseks tuleb sellisel juhul teostada projekteerimise etapis KMH.

Tabelite 3.2 ja 3.3 põhjal on variant 3 alamvariantide võimalikke mõjusid võimalik oluliselt vähendada läbi liini kavandamise alternatiivsetesse
asukohtadesse (nimetatud tabelites 3.2 ja 3.3). Samas ka soovitatud asukohtade korral ei ole võimalik täielikult välistada kaitsealuste taime- või
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loomaliikide kasvu- ja elupaikade läbimist. Variantidest on mõnevõrra eelistatum variant 2,
kus tegevus toimuks olemasoleva liini kaitsevööndis. Variant 3 alamvariantidest oleks
mõnevõrra eelistatud alamvariant A2, mille puhul ei toimu I kaitsekategooria liigi euroopa
naaritsa püsielupaiga läbimist (alamvariant B puhul) ja mis kulgeks suures ulatuses
olemasoleva keskpingeliini koridoris. Sõltumata variandist (sh alamvariandist) tuleb
projekteerimise etapis läbi viia KMH.

3.4 Vääriselupaigad ja ürglooduseobjektid
Vääriselupaik (VEP) on metsaseaduse § 23 alusel kuni seitsme hektari suuruse pindalaga
kaitset vajav ala väljaspool kaitstavat loodusobjekti, kus kitsalt kohastunud, ohustatud,
ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur. Vääriselupaiga puhul on
tegemist metsaalaga, kus majandustegevus on kas täielikult või osaliselt keelatud.
Variant 2 korral ei jää vääriselupaiku kavandatava liini kaitsevööndisse. Variant 3 puhul
jäävad kavandatava liini kaitsevööndisse järgmised vääriselupaigad (sulgudes on toodud
majandamise tingimused Keskkonnaregistri (03.10.2014) alusel):
 Alamvariandid A1 ja A2:
o VEP nr. L00006 (Paluküla küla Hiiumaal; Hoiduda majandamast, surnud ja
lamapuitu mitte eemaldada);
o VEP nr. 001043 (Lõbembe küla Hiiumaal; Põõsarinde väljaraie 30 % pinnast,
surnud ja lamapuitu mitte eemaldada);
o Ainult alamvariant A1: VEP nr. L00108 (Norrby külas Vormsil; Surnud ja
lamapuitu mitte eemaldada, hoiduda majandamast);
 Alamvariant B:
o VEP nr. L01421 (Suuremõisa küla Hiiumaal; Hoiduda majandamast,
puhvertsoon, surnud ja lamapuitu mitte eemaldada);
o VEP nr. 001042 (Vahtrepa küla Hiiumaal; Mitte kuivendada, surnud ja
lamapuitu mitte eemaldada, puhvertsoon, üksikpuude vabaksraie MA 10);
o VEP nr. 137047 (Espre küla Läänemaal; Hoiduda majandamast).
Kõigis eeltoodud vääriselupaikades on sisuliselt keelatud lageraie, mis on aga vajalik
kavandatava liini kaitsevööndi tagamiseks. Seega ei ole vääriselupaikade läbimine
kavandatava liiniga võimalik ning projekteerimise käigus tuleb nende läbimist vältida.
Vastav alternatiivne trassikoridor on toodud joonisel 4.1 (Kokkuvõtte peatükis).
Ürglooduseobjektidest jäävad kavandatava tegevuse korral kavandatavasse kaitsevööndisse
järgmised objektid:
 Variant 2:
o Rändrahnud (Leisi kooliaia rahn (kõrgus 2,5m), Emmaste - Sõru rannarahnud
(max kõrgus 1,8 m));
 Variant 3 alamvariandid A1 ja A2:
o Kärdla meteoriidikraater;
 Variant 3 alamvariant B korral ürglooduse objekte kaitsevööndisse ei jää.
Eelnimetatud rahnude kõrgusi arvestades ei takista nende jäämine kavandatava tegevuse
kaitsevööndisse liini rajamist.
Kuna Kärdla meteoriidikraatri struktuur on mattunud vanaaegkonna settekivimite alla, pole ta
ohustatav ning erilisi kaitsemeetmeid praegu ei vaja (EELIS, 18.09.2014). Eelnevat
arvestades ei ole olulist negatiivset mõju kavandatava tegevuse elluviimisel ette näha.

Kokkuvõtvalt on variantidest mõnevõrra eelistatum variant 2, kuna kavandatavasse
kaitsevööndisse ei jää vääriselupaiku. Samas on vääriselupaiku võimalik vältida ka variant 3
alamvariatide korral kui liin kavandatakse joonisel 4.1 (Kokkuvõtte peatükis) toodud
alternatiivses asukohas. Eelnevat arvestades ei ole sõltumata variandist olulist negatiivset
mõju vääriselupaikadele ja ürglooduseobjektidele ette näha.

3.5 Roheline ja sinine võrgustik
Roheline võrgustik on määratud vastavate maakonna teemaplaneeringute kaudu (vt ptk 1.3.2),
mida vajadusel on täpsustatud üldplaneeringutega. Lisaks on käesoleval hetkel koostamisel
uued maakonnaplaneeringud, mis käsitlevad ka rohevõrgustiku temaatikat. Võrgustik koosneb
suurematest tuumaladest ja neid ühendavatest kitsamatest koridoridest ning täiendab (ka
hõlmab) olemasolevat kaitse- ja hoiualade võrgustikku looduslike aladega. Rohelise
võrgustiku toimimise kõige olulisem meede on võrgustiku terviklikkuse/sidususe tagamine.
Seejuures tuleb teede ja liinirajatiste asukohavalikul eelistada olemasolevaid trasse/ koridore –
teid, pinnasteid, elektriliine ning õhuliinidele eelistada maakaableid. Infrastruktuuri objektide
kavandamisel peab vältima rohelise võrgustiku tugialade killustamist.
Kui roheline võrgustik on seotud maismaa aladega, siis sisuliselt sama põhimõte veealade (sh
meri) kohta kehtib sinivõrgustiku korral. Sinivõrgustiku koridorid on olulised linnustiku,
kalade ja mereimetajate (hüljeste) liikumispiirkonnad. Lisaks jäävad piirkonda mitmed kalade
koelmualad. Võimalikud mõjud on seotud nii elustiku häirimise kui ka elupaiga
kahjustamisega. Viimane sõltub otseselt paigaldamisel kaasnevast tehnoloogiast (vt täpsemalt
ptk 3.2). Lisaks võib kalastikule mõju (käitumise ja rände mõjutamine) avaldada kaabli
ekspluatatsiooniaegselt tekkiv elektromagnetväli. Elektromagnetkiirguse vähendamiseks tuleb
kaablid setetesse matta ja/või valida kaabli tehniline lahendus, millega tekib kõige väiksem
elektromagnetväli.
Variant 2 kulgeb olemasoleva liini koridoris, mis läbib peamiselt rannikualadega seotud
rohevõrgustiku elemente. Valdavas mahus on variant 2 kaitsevööndisse jäävad rohelise
võrgustiku elemendid hõlmatud ka vastavate kaitse- ja hoiualade koosseisu. Vastavaid
mõjusid on käsitletud eelnevates peatükkides. Alade killustamise osas on oluline, et
kavandatav tegevus toimub olemasoleva liini koridoris ning seetõttu on kaasnev negatiivne
mõju minimaalne. Sinivõrgustikule avalduv mõju on seotud eelkõige Soela väina kavandatava
merealuse kaabli rajamisega ja võimaliku kumuleeruva mõjuga (lisanduks olemasolevatele
kaablitele), mis võib avaldada nii ehitus- kui ka kasutusaegset mõju eelkõige kalastikule, aga
ka linnustikule (ehitusaegne häirimine, kasutusaegselt võimalikud kalastikuga seotud
toidubaasi muutused).
Variant 3 kõik alamvariandid läbivad rahvusvahelise tähtsusega rohevõrgustiku tugiala (sh
Vormsi saar, Läänemaa lääneosa). Hinnanguliselt läbib alamvariant A (nii A1 kui ka A2)
mõnevõrra rohkem rohevõrgustiku alasid kui alamvariant B. Seega on rohevõrgustiku osas
mõnevõrra eelistatum alamvariant B. Sinivõrgustikku (sh lesta, räime, ahvena ja koha
koelmualasid) läbivad kõik alamvariandid Vormsi ümbruses ja Hiiumaa ning Läänemaa
ranniku läheduses. Laias laastus võib mõju pidada väiksemaks alamvariandil, mis läbib
mereala vähem ehk alamvariant A2 (mereala osa ca 17 km; alamvariant A1 korral ca 20 km,
alamvariant B korral ca 24 km). Nii rohe- kui ka sinivõrgustikku kokkuvõtvalt ei teki
variantide osas selget eelistust.
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Kuna rohe- ja sinivõrgustiku elementide täielik vältimine ei ole võimalik ühegi variandi
puhul tuleb kõikide variantide korral projekteerimise käigus läbi viia KMH, mille
eesmärk lisaks mõjude välja selgitamisele on ka vastavate leevendavate meetmete
seadmine. Mõnevõrra eelistatum on variantidest variant 2, kuna tegevus toimub olemasoleva
liini kaitsevööndis (ka variant 3 alamvarinat A2 kulgeb osaliselt olemasoleva liini koridoris).

3.6 Väärtuslik maastik, kultuurimälestised ja veealused kultuuriväärtusega
asjad (laevavrakid)
Ühegi käesolevas töös hinnatava variandi korral ei jää kavandatava liini kaitsevööndisse
kultuurimälestisi ega veealuseid kultuuriväärtusega asju (laevavrakke). Seega ei ole
kultuurimälestiste ja veealuste kultuuriväärtusega asjade säilimisele negatiivset mõju ette
näha.
Variant 2 läbib mitmeid väärtuslikke maastikke nii Saaremaal kui ka Hiiumaal: Hiiumaal
Viiri-Emmaste-Tilga (riikliku tähtsusega), Käina põllumaastik koos kihelkonnakeskusega
(maakondliku tähtsusega), Jausa (maakondliku tähtsusega), Saaremaal Metsküla (kohaliku
tähtsusega), Laugu-Nurme (kohaliku tähtsusega) ja Leisi (maakondliku tähtsusega) väärtuslik
maastik. Samas toimub variant 2 korral uue liini rajamine olemasoleva liini kaitsevööndisse.
Variant 3 alamvariandid A1 ja A2 läbivad Hiiumaal Hiiessaare-Kukka (maakondliku
tähtsusega) ja Paluküla (maakondliku tähtsusega), Vormsi saare (riikliku tähtsusega),
Läänemaal Ramsi-Einbi (maakondliku tähtsusega) väärtuslikke maastikke.
Variant 3 alamvariant B läbib Hiiumaal Kagu-Hiiumaa (maakondliku tähtsusega), Vormsi
saare (riikliku tähtsusega), Läänemaal Hobulaiu (maakondliku tähtsusega) ja ParalepaPullapää-Topu (riikliku tähtsusega) väärtuslikke maastikke.
Kõik variandid läbivad väärtuslikke maastikke, millest valdav osa on maakondliku tähtsusega
(ka riikliku ja kohaliku tähtsusega). Kuna tegemist on ulatuslike aladega ei ole võimalik alasid
täielikult vältida. Seetõttu tuleb väärtuslike maastike mõju ja vajalikke meetmeid hinnata
projekteerimise etapis KMH käigus. Variantidest on mõnevõrra eelistatum variant 2, kuna
tegevus toimub olemasoleva liini kaitsevööndis ja liin läbib osaliselt ka kohalikke, mitte ainult
maakondlikke ja riiklikke väärtuslikke maastikke.

3.7 Inimeste heaolu ja tervisega seotud häiringud
Häiringud on seotud eelkõige kaasneva müra ja elektromagnetväljaga. Seejuures võib
eeldada, et häiringute mõju on olulisem tihedama asustusega piirkondades ja kohtades, kus
varasemalt kõrgepingeliinid puuduvad.
Kõrgepingeliinidega seotud müra saab jagada kaheks: ehitusaegne ja kasutusaegne.
Ehitusaegne müra on seotud ehitusmasinate liikumisega piirkonnas ja sõltub konkreetselt
juurdepääsu võimalustest (teede olemasolu ja kvaliteet, rasketehnika kasutamise vajadus ja
sagedus jms) ja majapidamiste lähedusest. Üldiselt võib ehitusaegset müra lugeda
lühiajaliseks ning lubatud piirnorme mitteületavaks tegevuseks. Kasutusaegne müra on seotud
spetsiifilise „sirinaga“, mis tekib kõrgepingeliinides peamiselt vaikse ja uduse ilmaga (kuiva
ilmaga „sirinat“ ei teki; Maves AS, 2007). Kavandatavast tegevusest tugevama pingega (330
kV) kõrgepingeliinide juures tehtud müra mõõtmised on näidanud, et päevane müratase jääb
väljaspool kaitsevööndit lubatud normide piiresse (Maves AS, 2007). Kohati võib sõltuvalt
alast esineda öisel ajal piirnormide ületamist kaitsevööndi piirialal. Seejuures on aga oluline,
et „sirin“ ei ole kuuldav koguaeg vaid ainult teatud ilmastikutingimustel. Lisaks on Elering
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AS andmetel uute tänapäevaste liinide kasutamisel tekkiv „sirin“ minimaalne ega ole kõrvaga
praktiliselt looduslikust foonist eristatav. Eelnevat arvestades võib eeldada, et kavandatava
tegevusega kaasnev müra jääb väljaspool kaitsevööndit üldjuhul lubatud normide piiresse ega
põhjusta olulist negatiivset mõju inimeste tervisele.
Kõrgepingeliini ümber tekib kasutusaegselt elektromagnetväli. Elektrivälja tugevus (V/m) ja
magnetvoo tihedus (T - tesla) sõltub pingest ja voolu tugevusest (liini koormatusest). Maves
AS (2007) alusel on Tervisekaitseinspektsiooni Füüsika Kesklaboris teostatud mõõtmised
näidanud, et maksimaalsed elektrivälja tugevuse ja magnetvootiheduse näitajad 330 kV
kõrgepingeliini all 1,5 m kõrgusel maapinnast on vastavalt 8 kV/m ja 3 µT. 19 m kaugusel
kõrgepingeliinist oli elektrivälja tugevus langenud 0,5 kV/m. Vastavad elukeskkonnas
määratletud piirväärtused on kehtestatud sotsiaalministri 21.02.2002. a määruses nr 38
Mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega
hoonetes, õpperuumides ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine. Määruse alusel on
50 Hz elektrivälja tugevuse piirväärtuseks elanikkonnale 5 kV/m ja magnetvootiheduse
piirväärtuseks 100 µT. Seega jäävad elektrivälja tugevuse ja magnetvootiheduse näitajad
väljaspool kaitsevööndit kordades alla lubatud piirväärtuste. Arvestades, et kavandatav
tegevus näeb ette 330 kV väiksema pingega liini rajamist, siis on ka elektrivälja tugevuse ja
magnetvootiheduse näitajad veelgi väiksemad. Eelnevat arvestades ei ole olulist negatiivset
mõju inimeste heaolule ja tervisele väljaspool liini kaitsevööndit ette näha.
Kuigi olulist negatiivset mõju väljaspool liini kaitsevööndit paiknevate majapidamiste elanike
tervisele ette näha ei ole, võib aeg-ajalt tekkiv kasutusaegne müra põhjustada inimeste
häirimist. Samas võib eeldada, et potentsiaalselt häiritute hulk on seda väiksem, mida vähem
majapidamisi rajatava liini lähedusse jääb ning enamhäiritud on need, kelle majapidamise
läheduses puuduvad varasemalt kõrgepingeliinid. Seega võib eeldada, et variantidest kaasneb
kõige vähem häiringuid eelduslikult variant 2 korral. Variant 3 alamvariantide vahel selget
eelistust ei esine, kuna alamvariandid kulgevad valdavalt tihedama asustusega piirkondadest
eemal ning liini kaitsevööndi lähedusse jäävad kohati vaid üksikud majapidamised.

3.8 Eelhinnangu kontrolltabel
Järgnevalt esitatud kontrolltabel (tabel 3.4) annab koondülevaate võimalikest mõjudest, nende
olulisusest ja eelhinnangu käigus tehtud järeldustest lähtudes Euroopa Komisjoni juhendist
Keskkonnamõju hindamine. Eelhindamise juhend ja KeHJS § 6 lg 3 esitatud kriteeriumitest.
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Tabel 3.4. KMH eelhindamise kontrolltabel ehk kavandatavate tegevustega kaasnevate võimalike keskkonnamõjude eelhinnang (aluseks juhend
Keskkonnamõju hindamine. Eelhindamise juhend ja KeHJS § 6 lg 3 esitatud kriteeriumid).
Küsimus (veerg 1)

Jah/Ei? Lühikirjeldus (veerg 2)

Jah. Variant 2 korral toimub olemasoleva liini
1. Kas ehitamine, ekspluatatsioon või tegevuse lõpetamine kaitsevööndi
laiendamine,
variant
3
võivad põhjustavad ümbruskonnas füüsilisi muutusi alamvariantide korral toimub uue koridori
(topograafia, maakasutus, muutused veekogudes jne)?
rajamine (v.a osaliselt A2, jääb olemasoleva
keskpingeliini koridori).
2. Kas ehitamine või ekspluatatsioon eeldab looduslike
ressursside (loodusvarade) nagu maa, vesi, varad või
energia (eriti taastumatute või väheste varudega
ressursside) kasutamist?
3. Kas tegevusega kaasneb potentsiaalselt tervist
ohustavate või keskkonda kahjustavate materjalide ja
ainete kasutamine, ladustamine või transport?
4. Kas ehitamise, ekspluatatsiooni või tegevuse lõpetamise
käigus tekib tahkeid jäätmeid?
5. Kas tegevuse käigus emiteeritakse õhku saasteaineid
või muid ohtlikke, toksilisi või teiste kahjustavate
toimetega aineid (sh lõhn)?

Kas see võib tõenäoliselt avaldada olulist
mõju? Jah/Ei? – Miks? (veerg 3)
Jah. Kõikide variantide korral võib oluline mõju
kaasneda eelkõige kaitse- ja hoiualade ja Natura
2000 alade kaitse-eesmärkide täitmisele ja
kaitstavate
loodusobjektidele,
aga
ka
veekeskkonnale. Täpsema analüüs peatükkides
3.1-3.5. Mõjusid on vaja täpsemalt hinnata
projekteerimise käigus teostatava keskkonnamõju
hindamise käigus.

Ei. Kavandatud tegevuse elluviimisel ei kasutata
Jah. Kavandatud tegevuse elluviimisel
looduslikke ressursse moel, mis põhjustaks olulist
kasutatakse looduslikke ressursse.
negatiivset mõju.
Ei. Võttes arvesse tööohutusnõudeid ja vastavaid
keskkonnanõudeid pole olulist mõju ette näha.

Ei.
Jah.
Ehitustegevuse
tagajärjel
tekib
paratamatult jäätmeid.
Jah. Nii ehitustööde läbiviimisel kui ka
kaitsevööndi
hooldamisel
emiteeritakse
saasteaineid (ehitusmasinate töö ajal).

Ei. Juhul kui jäätmed käideldakse nõuetekohaselt,
negatiivseid olulisi mõjusid ei avaldu.
Ei, ehitustööde ja kaitsevööndi hooldustööde
mõju on ajutine ja minimaalne.

Ei. Ehitustegevusega seotud müra on lühiajaline
ja
lokaalne.
Kasutusaegne
müra
ja
Jah.
Ehitustegevuse
käigus
suureneb
elektromagnetväli jäävad liini kaitsevööndist
6. Kas tegevus põhjustab müra ja vibratsiooni, valgust, lühiajaliselt müra. Teatav müra võib esineda ka
väljaspool lubatud normide piiridesse. Täpsem
soojusenergiat või elektromagnetilisi laineid?
kasutuse ajal. Kasutuse ajal kaasneb ka
analüüs ptk 3.7. Veekaabelliini paigaldamisel
elektromagnetväli kõrgepingeliini ümber.
võib kaasneda mõju ka elustikule (vt täpsemalt
ptk 3.5).
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Küsimus (veerg 1)

Jah/Ei? Lühikirjeldus (veerg 2)

Kas see võib tõenäoliselt avaldada olulist
mõju? Jah/Ei? – Miks? (veerg 3)
Ei. Võttes arvesse tööohutusnõudeid ja vastavaid
keskkonnanõudeid pole olulist mõju ette näha.

Eelduslikult ei ole Hiiumaa ümbruse merepõhja
setted saastunud, mida kinnitavad Hiiumaast
põhja ja lääne suunas paiknevatel madalatel
tehtud raskmetallide ja üldnaftaproduktide
uuringud (Kask&Kask, 2007). Seetõttu ei ole ette
näha merepõhja setetest saasteainete levikut
veealuse kaabli paigaldamisel.
8. Kas nii ehitamise kui ka ekspluatatsiooni ajal kaasneb Jah. Kasutusaegne liini purunemine ja sellest Ei. Vastava õnnetuse korral on tulenevalt
ohtlike õnnetuste risk inimese tervisele või keskkonnale?
lähtuv elektrilöök.
kaitsevööndist inimestele oht minimaalne.
9. Kas tegevus põhjustab sotsiaalseid muutusi, nt
Ei.
Ei.
demograafias, traditsioonilistes eluviisides, tööhõives?
10. Kas on muid faktoreid, mis võivad areneda selliste
tagajärgedeni, mis võivad mõjutada keskkonda või on
Ei.
Ei.
potentsiaalse kumulatiivse mõjuga teistele praegustele või
planeeritavatele ümberkaudsetele tegevustele?
Jah. Kõikide variantide korral võivad kaasneda
11. Kas tegevuse asukohas või selle ümbruses on alasid,
olulised
negatiivsed
mõjud
kaitstavatele
mille ökoloogilised, maastikulised või muud väärtused on Jah. Variandid läbivad või piirnevad Natura
loodusobjektidele ja Natura 2000 aladele. Täpsem
rahvusvahelisel, riiklikul või kohalikul tasandil kaitstud 2000 aladega, kaitse- ja hoiualadega ning teiste
analüüs peatükkides 3.1. ja 3.3. Mõjusid on vaja
(sh Natura 200 alad) ja mida kavandatav tegevus võib kaitstavate loodusobjektidega.
täpsemalt
hinnata projekteerimise
käigus
mõjutada?
teostatava keskkonnamõju hindamise käigus.
7. Kas tegevus võib põhjustada saasteainete levikut
maapinda, põhja- või pinnavette ning selle tulemusena Jah. Võimalikud lekked ehitusmasinatest.
pinnase või vee reostumise riski?
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Küsimus (veerg 1)

Jah/Ei? Lühikirjeldus (veerg 2)

12. Kas tegevuse asukohas või selle ümbruses on alasid,
mis on ökoloogiliselt olulised või tundlikud, nt märgalad, Jah, kavandatava tegevus läbib Väinamerd,
kanalid vms, rannikud, mäed või mets ning mida metsi ja ületab mitmeid vooluveekogusid.
kavandatav tegevus võib mõjutada?

13. Kas tegevuse asukohas või selle ümbruses on alasid,
mida kasutavad kaitsealused, muidu olulised või tundlikud
Jah, kavandatava tegevuse vahetus läheduses
looma- või taimeliigid, nt paljunemiseks, pesitsemiseks,
asub mitmeid looduskaitseliselt olulisi alasid.
toidu otsimiseks, puhkamiseks, talvitumiseks, rändeks
ning mida tegevus võib mõjutada?

Jah. Kavandatava tegevuse variandid läbivad
14. Kas tegevuse asukohas või selle ümbruses on sise-,
Väinamerd ja selle rannikualasid ning ületavad
ranniku-, mere- või põhjavett, mida tegevus võib
mitmeid vooluveekogusid. Läbivad kaitsmata
mõjutada?
või nõrgalt kaitstud põhjaveega alasid.

Kas see võib tõenäoliselt avaldada olulist
mõju? Jah/Ei? – Miks? (veerg 3)
Jah. Võimalik oluline mõju Väinamere
elupaikadele ja liikidele, euroopa naaritsa
püsielupaigaks olevatele vooluveekogudele ja
vääriselupaikadele. Täpsem analüüs peatükkides
3.1-3.5. Mõjusid on vaja täpsemalt hinnata
projekteerimise käigus teostatava keskkonnamõju
hindamise käigus.
Jah. Kõikide variantide korral võivad kaasneda
olulised
negatiivsed
mõjud
kaitstavatele
loodusobjektidele ja Natura 2000 aladele. Täpsem
analüüs peatükkides 3.1. ja 3.3. Mõjusid on vaja
täpsemalt
hinnata projekteerimise
käigus
teostatava keskkonnamõju hindamise käigus.
Jah. Võimalik oluline mõju Väinamere
elupaikadele ja liikidele ning rannikuala
elupaikadele ja euroopa naaritsa püsielupaigaks
olevatele vooluveekogudele Täpsem analüüs
peatükkides 3.1. ja 3.3. Mõjusid on vaja täpsemalt
hinnata projekteerimise käigus teostatava
keskkonnamõju hindamise käigus.

Põhjaveele võib negatiivne mõju kaasneda
eelkõige ehitustegevuse käigus, seoses võimalike
leketega ehitusmasinast. Siiski võttes arvesse
tööohutusnõudeid ja vastavaid keskkonnanõudeid
pole olulist mõju ette näha (ptk 3.2).
15. Kas tegevuse asukohas või selle ümbruses on kõrge
Jah. Variandid läbivad ulatuslikke riikliku,
Jah. Kavandatava tegevuse variandid läbivad
väärtusega maastikke või maalilise vaatega alasid, mida
maakondliku ja kohaliku tähtsusega väärtuslikke
väärtuslikke maastikke.
tegevus võib mõjutada?
maastikke. Täpsem analüüs peatükis 3.6.
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Küsimus (veerg 1)
16. Kas tegevuse asukohas või selle ümbruses on teid või
hooneid, mis on avalikus kasutuses puhke või muul
eesmärgil ning mida kavandatav tegevus võib mõjutada?
17. Kas tegevuse asukohas või selle ümbruses on teid, kus
tekivad kergesti ummikud või mis võivad põhjustada
keskkonnaprobleeme ning millele võib tegevus mõju
avaldada?
18. Kas tegevuse asukoht on hästi nähtav paljudele
inimestele?
19. Kas tegevuse asukohas või selle ümbruses on
ajaloolise või kultuurilise väärtusega paiku või tunnuseid,
mida tegevus võib mõjutada?

20. Kas tegevust on kavas ellu viia sellises piirkonnas, kus
varem ei ole arendustegevust toimunud ning kus tegevus
toob kaasa haljastusala kadumise?

21. Kas tegevuse asukohas või selle ümbruses esineb
maakasutust, nt kodud, aiad, muu eravaldus, tööstus,
kommertsettevõtted, puhkealad, kõigile avatud alad,
kohalikud rajatised, põllumaad, metsandus, turism,
kaevandamine, mida tegevus võib mõjutada?
22. Kas tegevuse või seda ümbritsevas piirkonnas on
kavandatud maakasutusvõimalusi tulevikuks, millele
tegevus võib mõju avaldada?

Kas see võib tõenäoliselt avaldada olulist
mõju? Jah/Ei? – Miks? (veerg 3)

Jah/Ei? Lühikirjeldus (veerg 2)
Jah/Ei. Antud info
staadiumis teada.

ei

ole

käesolevas

Ei. Teadaolevalt sellised teed puuduvad.

Jah/Ei.

Ei.

Ei. Kavandatava tegevuse variandid läbivad
Ei.
suures osas vähese asustusega piirkondi.
Jah. Variandid läbivad ulatuslikke riikliku,
maakondliku ja kohaliku tähtsusega väärtuslikke
Jah. Kavandatava tegevuse variandid läbivad
maastikke. Täpsem analüüs peatükis 3.6. Mõjusid
väärtuslikke maastikke.
on vaja täpsemalt hinnata projekteerimise käigus
teostatava keskkonnamõju hindamise käigus.
Jah. Variant 3 alamvariantide realiseerumisel
Jah. Variant 3 alamvariandid A1 ja B asuvad
kaasneb ulatuslikul alal metsa eemaldamise
kohtades, kus puuduvad kõrgepingeliinid, A2
vajadus (ka A2 korral – olemasoleva liini
jääb osaliselt (Vormsil ja Läänemaal)
kaitsevööndi laiendamine). Variant 2 korral on
olemasoleva keskpingelliini kaitsevööndisse.
kohati vajalik metsa eemaldamine kaitsevööndi
Variant 2 korral toimub kavandatav tegevus
laiendamiseks. Täpsem analüüs peatükkides 3.1,
olemasoleva 35 kV liini kaitsevööndis.
3.3-3.5.
Jah.
Kõikide
variantide
äärde
majapidamisi, põllu- ja metsamaid.

Jah/Ei. Käesoleval hetkel ei ole teada
jääb kavandatava liini täpne asukoht. Seetõttu tuleb
vastavat mõju hinnata hilisema projekteerimise
käigus.

Ei. Teadaolevalt suuremaid maakasutuse
Ei. Täpsem analüüs tehakse eraldi sotsiaalmuudatusi variantide koridorides kavandatud
majanduslikus uuringus.
ei ole.
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Küsimus (veerg 1)

Kas see võib tõenäoliselt avaldada olulist
mõju? Jah/Ei? – Miks? (veerg 3)

Jah/Ei? Lühikirjeldus (veerg 2)

23. Kas tegevuse asukohas või selle ümbruses on
tiheasustus või on piirkond väga täis ehitatud ning kas Ei.
tegevus võib neid aspekte mõjutada?
24. Kas tegevuse asukohas või selle ümbruses on alasid,
mis on tundliku kasutusalaga, nt haiglad, koolid, Jah/Ei. Antud info
pühamud, ühiskondlikud rajatised, mida tegevus võib staadiumis teada.
mõjutada?

Ei.
ei

ole

käesolevas

Jah/Ei.

Jah. Võimalik oluline mõju Väinamere
25. Kas tegevuse asukohas või selle ümbruses on alasid,
elupaikadele
ja
liikidele
(sh
kalade
millel leidub olulisi, kvaliteetseid või nappide varudega
Jah. Kavandatava tegevuse variandid läbivad koelmualadele). Täpsem analüüs peatükkides 3.1.
ressursse, nt põhjavett, pinnavett, metsa, põllumaad,
Väinamerd.
ja 3.5. Mõjusid on vaja täpsemalt hinnata
kalavarusid, turismi, maavarasid ning mida tegevus võib
projekteerimise käigus teostatava keskkonnamõju
mõjutada?
hindamise käigus.
26. Kas tegevuse asukohas või selle ümbruses on alasid,
kus keskkond on juba saastunud või kahjustatud, nt kus
Ei. Teadaolevalt sellised alad puuduvad.
Ei.
ületatakse kehtestatud keskkonnanorme ning millele võib
tegevus mõju avaldada?
27. Kas tegevuse piirkonda võivad mõjutada maavärinad,
Ei. Rannikul ja merealadel on ettenähtud
vajumised, maanihked, erosioon, üleujutused või
Jah. Rannikualadel võib paiguti esineda maa(vee)kaablite paigaldamine. Võimalik mõju
ekstreemsed ning vaenulikud kliimatingimused, nt
üleujutusi. Rannikul ja merealal võivad on seotud eelkõige ehitusetapiga. Seejuures
temperatuuri kõikumine, udu, tugevad tuuled, mis võivad
esineda tugevad tuuled.
tehakse
vastavaid
ehitustöid
arvestades
põhjustada keskkonnaprobleeme kavandatava tegevuse
muuhulgas ka ilmastikuolusid.
käigus?
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KOKKUVÕTE
Käesoleva töö eesmärgiks oli koostada keskkonnamõju eelhinnang projektile
„Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajandusliku uuringu ja tehnilise
eeluuringu teostamine“. KMHEH tellijaks on Civitta Eesti AS.
Lähtuvalt AS-i Elering koostatud lihthanke (Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise
sotsiaalmajandusliku uuringu ja tehnilise eeluuringu teostamine) dokumentatsiooni
(2014) lisast 1 on pikas perspektiivis, aastani 2030, olenevalt koormuste kasvu
stsenaariumist, elektrivõrgu arenguks Hiiumaal kolm varianti (vt täpsemalt ptk 2):
 Variant 1 - Elektrilevi OÜ tugevdab olemasolevat keskpingevõrku Hiiumaal,
sh paigaldatakse pinge-reguleerimisseadmed.
 Variant 2 - Saaremaa ja Hiiumaa vahele ehitatakse lisaks olemasolevatele 35
kV kaabelliinidele ka 110 kV elektriülekandeliin Leisi–Põhjata(Käina)-Kärdla.
 Variant 3 - mandri ja Hiiumaa vahele ehitatakse üks 110 kV kaabel (kaks
alamvarianti).
Variant 1 korral toimub tegevusega tehniline ümberkorraldus, mille käigus
olemasoleva 35 kV liini kaitsevööndi ulatus ei muutu. Eelnevat arvestades ei ole
looduskeskkonnale (sh Natura 2000 aladele) olulisi muutusi võrreldes praeguse
olukorraga ette näha ning seetõttu ka eelhinnangus täpsemalt ei käsitletud.
Töö käigus viidi esmalt läbi kavandatava tegevusega (variant 2 ja 3) kaasneva mõju
Natura eelhindamine, eesmärgiga selgitada välja, kas esinevad asjaolud, mis
välistavad mõne kavandatud tegevuse variandi ellu viimise. Natura eelhindamise (ptk
3.1 ja lisa 1) tulemusena jõuti järeldusele, et variantide 2 ja 3 asukohta trassi
kavandamine on võimalik, kui arvestatakse järgmiste asjaoludega:
1. Variant 2 - võimalike Väinamere loodus- ja linnualale avalduvate mõjude
vähendamiseks tuleb uue liini rajamine ja kaitsevööndi laiendamine ette
näha olemasolevast 35 kV liinist sõltuvalt asukohast põhja või lääne
suunda ehk loodus- ja linnuala piirist eemale.
2. Variant 3 - alamvariantide trasside kulgemises tuleb teha järgmised
muudatused (joonis 3.1, ptk 3.1):
a. Alamvariant A: Vältida Hiiumaal asuva Kukka lahe läbimist.
Kavandada liin väljaspool Paslepa (Läänemaa) lahte. Vältida
Kudani küla (Läänemaa) piirkonda jäävat elupaigatüübi 7230 ala.
Vältida Möldri mere läbimist.
b. Alamvariant B: Vältida Vahtrepa külas Hiiumaal elupaigatüüpide
6270* ja 9070 läbimist. Vältida Vormsi juures Hullo lahe ja Sviby
lahe piirkonda jäävaid laide ja esmatähtsaid elupaigatüüpe.
3. Täpsemate mõjude ja tingimuste määratlemiseks tuleb sõltumata
alamvariandist projekteerimise etapis läbi viia Natura asjakohane
hindamine.
Peale Natura eelhindamise koostamist jätkati teiste mõjuvaldkondadele avalduva
mõju eelhindamisega (ptk 3.2-3.7). Seejuures võeti aluseks Natura eelhindamises
tehtud liini variantide asukoha muudatused. Peatükkide 3.2-3.7 alusel tehti variant 3
alamvariantide asukohas täiendavaid muudatusi veelgi. Muudatused on seotud
eelkõige vajadusest vältida maksimaalses ulatuses kaitsealuste liikide kasvu- ja
elupaiku (sh püsielupaiku) ning vääriselupaiku. Kokkuvõtvalt on joonisel 4.1
esitatud käesoleva töö raames leitud variant 3 alamvariantide alternatiivsed
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asukohad, kus on arvestatud nii Natura eelhindamise kui ka peatükkides 3.2-3.7
tehtud asukoha muudatusi.

Joonis 4.1. Eelhindamise tulemusi arvestav kavandatava tegevuse variantide
asukohad võrreldes algsete asukohtadega. Alus: Maa-amet, 2014.
Peatükkide 3.1-3.8 alusel tuleb variant 2 ja variant 3 (ka muudetud
alamvariantide asukohtades) asukohtades projekteerimise etapis läbi viia
keskkonnamõju hindamine, kuna eelhindamise tulemusena ei ole võimalik olulist
negatiivset mõju looduskeskkonnale välistada. KMH tuleb läbi viia ka olukorras,
kui variant 2 realiseerub vaid osaliselt, nt joonisel 4.1 toodud lõigul 3-4-5.
Variantide võrdluse osas on eelistatum variant 2 realiseerumine, kuna tegevus toimuks
olemasoleva 35 kV liini kaitsevööndis ning looduskeskkonna mõjutused oleksid
seetõttu väiksemad. Samas eeltoodud tingimusi arvestades ei ole välistatud ka variant
3 alamvariantide A (A1 ja A2) ja B realiseerumine. Seejuures on koondmõjusid
arvestades variant 3 alamvariantidest mõnevõrra eelistatum alamvariant A2, mis
kulgeks osaliselt olemasoleva keskpingeliini kaitsevööndis).
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Sissejuhatus
Käesolev Natura eelhindamine on „Projekti „Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise
sotsiaalmajandusliku uuringu ja tehnilise eeluuringu teostamine“ keskkonnamõju
eelhinnangu“ lisa, kus antakse ülevaade projektiga kavandatud tegevuste mõjust Natura 2000
võrgustikule.
Natura 2000 teemade osas on eelhindamises lähtutud mh Eesti Keskkonnamõju Hindajate
Ühingu MTÜ poolt koostatud dokumendist „Juhised Natura hindamise läbiviimiseks
loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis“ (2013) ja Keskkonnaministeeriumi
2005. a juhendist „Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine“.
Olulisem kasutatud kirjandus on toodud peatükis 4.
Eelhindamise tulemusena jõutakse järeldusele (Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing, 2013):
1) kas oluline mõju on välistatud ja tegevusloa võib väljastada;
2) oluline mõju ei ole teada ning pole piisavalt informatsiooni järelduste tegemiseks;
3) tõenäoliselt kaasneb oluline mõju. Punktide 2 ja 3 korral tuleb jätkata asjakohase
hindamisega - Etapp II.
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1. Informatsioon kavandatava tegevuse kohta
Lähtuvalt AS-i Elering koostatud lihthanke (Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise
sotsiaalmajandusliku uuringu ja tehnilise eeluuringu teostamine) dokumentatsiooni (2014)
lisast 1 on pikas perspektiivis, aastani 2030, olenevalt koormuste kasvu stsenaariumist,
elektrivõrgu arenguks Hiiumaal kolm varianti:
1. Variant 1 - Elektrilevi OÜ tugevdab olemasolevat keskpingevõrku Hiiumaal, sh
paigaldatakse pinge-reguleerimisseadmed. Tegevus toimub olemasoleva 35 kV liini
trassikoridoris (joonisel 1.1 lõik 1-2-3-4-5-6-7-8-10-9-5-4). Seega on tegemist
tehnilise ümberkorraldusega, mille käigus kaitsevööndi ulatus ei muutu. Eelnevat
arvestades ei ole looduskeskkonnale olulisi muutusi võrreldes praeguse olukorraga ette
näha ning seetõttu ka täpsemalt ei käsitleta.
2. Variant 2 - Saaremaa ja Hiiumaa vahele ehitatakse lisaks olemasolevatele 35 kV
kaabelliinidele ka 110 kV elektriülekandeliin Leisi–Põhjata(Käina)-Kärdla. Joonisel
1.1 lõigul 1-2-3-4-5 ehitatakse välja uus liin (110 kV pinge ülekandmiseks)
olemasoleva liini (35 kV) kõrvale.
3. Variant 3 - mandri ja Hiiumaa vahele ehitatakse üks 110 kV kaabel. Liin ehitatakse
välja joonisel 1.1 toodud lõikudes kas 6-13-14 (alamvariant a) või 7-11-12
(alamvariant b), vastavalt otstarbekusele. Esimene neist ühendatakse Käina (4, joonis
1.1) alajaama, teine Kärdla (10, joonis 1.1) alajaama. Mõlemad alamvariandid
kulgeksid üle Vormsi. Ehitamisega on võimalik alustada peale Lääne-Eesti
elektrivõrgu tugevdusi, mille orienteeruv valmimine on 2025.
Lähtuvalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.03.2007 määrusest nr 19
Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord esinevad
kavandatavate liinide korral järgmised kaitsevööndid:
 110 kV õhuliini kaitsevöönd maismaal on 25+25 m;
 110 kV veekaabelliini kaitsevöönd on 100+100 m.
 kohtades, kus kavandatav 110 kV õhuliin hakkab kulgema olemasoleva 35 kV õhuliini
kõrval, tuleb kaitsevööndit ehk trassikoridori laiendada 25 m.

Joonis 1.1. Kavandatava tegevuse paiknemine Natura 2000 alade suhtes. Alus: Maa-amet,
2014.
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2. Natura alade, mida kava või projekt tõenäoliselt mõjutab,
iseloomustus
Peatükis 1 toodu alusel on võimalik, et mõjutatakse järgmisi Natura 2000 võrgustikku
kuuluvaid alasid (kavandatavate liinide kaitsevööndid läbivad või piirnevad vastavate
aladega):

2.1 Jausa loodusala (EE0040134)
Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad niidud lubjavaesel
mullal (*6270) ning aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510).
Loodusdirektiivi II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on euroopa naarits
(Mustela lutreola*).

2.2 Pammana loodusala (EE0040452)
Loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on rannikulõukad (*1150),
püsitaimestuga kivirannad (1220), soolakulised muda- ja liivarannad (1310), väikesaared ning
laiud (1620), rannaniidud (*1630), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130),
metsastunud luited (2180), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad –
6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), sinihelmikakooslused (6410) ja
puiskarjamaad (9070).

2.3 Väinamere linnuala (EE0040001)
Väinamere linnuala liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, Vabariigi Valitsuse 05.08.2004.
a korralduse nr 615 Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri
kohaselt, on soopart e pahlsaba-part (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas clypeata), piilpart
(Anas crecca), viupart (Anas penelope), sinikael-part (Anas platyrhynchos), rägapart (Anas
querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani e roohani
(Anser anser), väike-laukhani (Anser erythropus), rabahani (Anser fabalis), hallhaigur (Ardea
cinerea), kivirullija (Arenaria interpres), sooräts (Asio flammeus), punapea-vart (Aythya
ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus stellaris),
mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), kassikakk (Bubo bubo),
sõtkas (Bucephala clangula), niidurisla e rüdi e niidurüdi (Calidris alpina schinzii), suurrüdi e
rüdi e suurrisla (Calidris canutus), väiketüll (Charadrius dubius), liivatüll (Charadrius
hiaticula), mustviires (Chlidonias niger), valge-toonekurg (Ciconia ciconia), roo-loorkull
(Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), aul (Clangula hyemalis), rukkirääk
(Crex crex), väikeluik (Cygnus columbianus bewickii), laululuik (Cygnus cygnus), kühmnokkluik (Cygnus olor), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), põldtsiitsitaja (Emberiza
hortulana), lauk (Fulica atra), rohunepp (Gallinago media), värbkakk (Glaucidium
passerinum), sookurg (Grus grus), merikotkas (Haliaeetus albicilla), punaselg-õgija (Lanius
collurio), kalakajakas (Larus canus), tõmmukajakas (Larus fuscus), naerukajakas (Larus
ridibundus), plütt (Limicola falcinellus), vöötsaba-vigle (Limosa lapponica), mustsaba-vigle
(Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), mustvaeras (Melanitta nigra), väikekoskel
(Mergus albellus), jääkoskel (Mergus merganser), rohukoskel (Mergus serrator),
suurkoovitaja (Numenius arquata), kormoran e karbas (Phalacrocorax carbo), tutkas
(Philomachus pugnax), hallpea-rähn e hallrähn (Picus canus), plüü (Pluvialis squatarola),
tuttpütt (Podiceps cristatus), väikehuik (Porzana parva), täpikhuik (Porzana porzana),
naaskelnokk (Recurvirostra avosetta), hahk (Somateria mollissima), väiketiir (Sterna
albifrons), räusktiir e räusk (Sterna caspia), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna
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paradisaea), tutt-tiir (Sterna sandvicensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao
tetrix), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa
nebularia), punajalg-tilder (Tringa totanus) ja kiivitaja (Vanellus vanellus).

2.4 Väinamere loodusala (EE0040002)
Loodusdirektiivi lisas I nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on veealused liivamadalad
(1110), jõgede lehtersuudmed (1130), liivased ja mudased pagurannad (1140), rannikulõukad
(*1150), laiad madalad lahed (1160), karid (1170), esmased rannavallid (1210),
püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), soolakulised muda- ja
liivarannad (1310), väikesaared ning laiud (1620), rannaniidud (*1630), püsitaimestuga
liivarannad (1640), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), kadastikud (5130), kuivad
niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud
lubjavaesel mullal (*6270), lood (alvarid – *6280), sinihelmikakooslused (6410),
niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga
niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), allikad ja allikasood (7160), lubjarikkad
madalsood lääne-mõõkrohuga (*7210), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood
(7230), lubjakivipaljandid (8210), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad
(*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), puiskarjamaad (9070), soostuvad ja soolehtmetsad (*9080), rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180), siirdesoo- ja
rabametsad (*91D0) ning lammi-lodumetsad (*91E0).
Loodusdirektiivi lisas II nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on hallhüljes
(Halichoerus grypus), saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), viigerhüljes
(Phoca hispida bottnica), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm
(Lampetra fluviatilis), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), emaputk (Angelica palustris),
kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), nõmmnelk (Dianthus arenarius subsp. arenarius),
roheline kaksikhammas (Dicranum viride), könt-tanukas (Encalypta mutica), soohiilakas
(Liparis loeselii), madal unilook (Sisymbrium supinum), püst-linalehik (Thesium
ebracteatum), jäik keerdsammal (Tortella rigens), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas
aurinia), suur-mosaiikliblikas (Hypodryas maturna), paksukojaline jõekarp (Unio crassus),
vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior), väike pisitigu (Vertigo genesii) ja luha-pisitigu
(Vertigo geyeri).

3. Kindlakstegemine, kas projekt või kava on
kaitsekorraldusega otseselt seotud või selleks vajalik

ala

Lähtuvalt peatükist 1 ei ole projektiga kavandatav otseselt Natura alade kaitsekorraldusega
seotud.

4. Kavandatava tegevuse mõju prognoosimine Natura-aladele
Natura eelhindamise läbi viimisel on kasutatud EELISe (Eesti Looduse Infosüsteem Keskkonnaregister: Keskkonnaagentuur, 18.09.2014) andmebaasi (sh Natura elupaigatüübi
kaardikiht) ja Natura standardandmebaasi (http://natura2000.eea.europa.eu/#, 18.09.2014)
andmeid. Lisaks on kasutatud alusandmetena järgmiseid dokumente:
 Eesti Ornitoloogiaühing, 2014. Mudelid linnustiku karakterliikide modelleerimiseks
Eesti territoriaalmeres. Teostatud projekti Eesti merealade planeerimiseks
looduskaitselise teabe koondamine, sh. territoriaalmere mereelupaikade
modelleerimine raames;
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 Keskkonnaamet, 2012. Väinamere hoiuala mereosa, Kadakalaiu viigerhülge,
Pujuderahu hallhülge ja Selgrahu hallhülge püsielupaikade (osa Väinamere linnu- ja
loodusalast) kaitsekorralduskava 2013–2022;
 Keskkonnaamet, 2013. Vahtrepa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2014–2023;
 Keskkonnaamet, 2014. Väinamere hoiuala maismaa osa, Mõisaküla panga,
Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österbi hoiuala ning Heinlaiu, Kadakalaiu ja
Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2014-2023 (eelnõu september
2014 seisuga);
 Keskkonnaministri 18.01.2006 määrus nr 5 Euroopa naaritsa püsielupaikade kaitse
alla võtmine ja kaitse-eeskiri (RTL 2006, 9, 167);
 Kuris, M., 2009. Väinamere hoiuala mereosa kaitsekorralduskava aastateks 20092018;
 SA Lutreola, 2009. Euroopa naaritsa Mustela lutreola tegevuskava (2010–2014);
 TÜ Eesti Mereinstituut, 2014. Eesti territoriaalmere merepõhja elupaikade ja liikide
leviku modelleerimine. Teostatud projekti Eesti merealade planeerimiseks
looduskaitselise teabe koondamine, sh. territoriaalmere mereelupaikade
modelleerimine raames;
 Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, Keskkonnaamet, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja
keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskus, 2012. Rannikulõukad Eestis ja Läänemere
keskosas. Arengulugu, geoloogia ja hüdroloogia, elustik ning looduskaitseline väärtus.
Variant 1 ehk Hiiumaa elektrivõrgu arenguks tugevdatakse kohalikku olemasolevat võrku,
ilma seejuures kaitsevööndeid suurendamata, korral ei muudeta hetkeks väljakujunenud
reaalset maastikuolukorda. Seetõttu ka alljärgnevalt täpsemalt ei käsitleta.

4.1 Variant 2
Olukorras kui Hiiumaa elektrivõrgu arenguks ehitatakse Saaremaa ja Hiiumaa (lõik 1-2-3-4-5,
joonis 1.1 ptk 1) vahele lisaks olemasolevatele 35 kV liinidele ka 110 kV elektriülekandeliin
jäävad perspektiivse liini kaitsevööndisse või piirnevad sellega järgmiseid Natura 2000 alad:
Pammana loodusala, Väinamere linnu- ja loodusala ning Jausa loodusala. Alljärgnevatel
joonistel 4.1 – 4.4 on kujutatud olukord, kus kaitsevööndi laius maismaal on keskteljest
(olemasolev 35 kV liin) mõlemas suunas 50 m (25 m olemasolev + 25 m uue liini
rajamisel). Reaalselt toimub määratud ulatuses kaitsevööndi laiendamine keskteljest
vaid ühele poole (rajatakse üks liin lisaks olemasolevale 35 kV liinile), vastas poolel jääb
kehtima olemasolev kaitsevööndi piir. Veealuse kaabelliini kaitsevöönd seab kitsendusi
peamiselt vaid majandustegevusel, samuti ei toimu kaitsevööndi hooldamist, mis võiks
avaldada olulist mõju looduskeskkonnale. Seetõttu ka alljärgnevatel joonistel ei kajastu.

4.1.1 Pammana loodusala
Variant 2 trassikoridori jäävad või sellega piirnevad elupaigatüübid Pammana loodusalal on
toodud joonisel 4.1 ja tabelis 4.1.
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Joonis 4.1. Pammana loodusalal paiknevad kavandatava liini (kollane joon) ja selle
kaitsevööndiga läbitavad või nendega piirnevad elupaigatüübid (*- tähistatud esmatähtsad
elupaigatüübid). Kavandatava liini kaitsevöönd maismaal on märgitud punase joonega (vt ka
ptk 4.1).
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Tabel 4.1. Pammana loodusalale variant 2 liini kaitsevööndisse jäävad või sellega piirnevad loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad
elupaigatüübid (*- tähistab esmatähtsat elupaigatüüpi).
Nr

1

Elupaigatüübi
nimetus (kood)
Väikesaared ja
laiud (1620)

Asukoht

Kavandatav
liin läbib
Pihlalaidu

Võimalikud
ohutegurid seoses
kavandatud
tegevusega
Kinnikasvamine
Pesitsevate lindude
häirimine

Võimalik mõju

Eelduslikult rajatakse antud asukohta maa-alune kaabel. Seega on võimalikud mõjud
seotud ehitustegevusega ja lühiaegsed. Pöördumatuid pikaajalisi mõjusid ei ole ette
näha.
Ehitusaegset mõju on võimalik vähendada vältides peamist lindude pesitsusaega. Kuna
olemasolevad kaablid Saaremaa ja Hiiumaa vahel on kohati rajatud ka laiust eemale,
siis tasub mõjude täielikuks vältimiseks kavandada uus liin Pihlalaiult eemale ja vältida
ehitustegevust lindude peamisel pesitsusajal.

2

Rannaniidud
(1630*)

Olemasolev 35
kV liin läbib
elupaika
mitmes lõigus

Majandamise
lakkamine,
kinnikasvamine

Niiskusrežiimi muutust kavandatav tegevus ei põhjusta.
Valed hooldusvõtted,
niite mahajätmine
Niiskusrežiimi muutus

3

Hallid luited ehk
kinnistunud
rannikuluited
(2130*)

Olemasolev 35
kV liin läbib
elupaika

Kaitsevööndi laiendamisega ei kaasne elupaigatüübi pindala vähenemist. Oluline on
tagada kaitsevööndi hooldus (niitmine) ja niite eemaldamine.

Kinnikasvamine
Liigne tallamine
Ehitustegevus
Niiskusrežiimi
muutmine

Natura standardandmebaasi alusel esineb elupaigatüüpi Pammana loodusalal 81
hektaril (loodusalal enimlevinud elupaigatüüp; 7,2% kogu loodusalast), seejuures on
elupaigatüübi esinduslikkus A (väga hea). Arvestades eelnevat, mastide vahe kaugusi
(keskmiselt 250 m) ja asjaolu, et uus liin rajatakse olemasoleva liini koridori ei ole
tegevuse ellu viimisel negatiivset mõju ette näha.
Tegemist on esmatähtsa elupaigatüübiga, mille esindatus loodusalal on tagasihoidlik
(0,4% loodusala pindalast ehk 4,4 ha; Natura standardandmebaas, 18.09.2014). Mõju
võib avaldada eelkõige ehitusaegne tallamine ja reaalne ehitustegevus. Antud asukohas
(rannik) ei ole hetkel teada, kas kavandatakse rajada õhuliin või maakaabel või kus
täpselt toimub üleminek õhuliinist maakaablile ning seetõttu ei ole ka mõjud otseselt
prognoositavad. Võimalik on ka seoses olemasoleva ja kavandatava liini hooldamisega
tallamiskoormuse kasv. Seega eelnevat arvestades tuleb projekteerimise etapis läbi viia
Natura asjakohane hindamine.
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Nr

4

5

Elupaigatüübi
nimetus (kood)
Metsastunud
luited (2180)

Niidud
lubjavaesel mullal
(6270*)

Asukoht

Olemasolev 35
kV liin läbib
elupaika ja
piirneb sellega
Olemasolev 35
kV liin läbib
elupaika kahes
lõigus

Võimalikud
ohutegurid seoses
kavandatud
tegevusega
Liigne tallamine
Puistu eemaldamine
Niiskusrežiimi
muutmine
Majandamise
lakkamine,
kinnikasvamine
Valed hooldusvõtted,
niite mahajätmine

Võimalik mõju

Kaitsevööndi laiendamisega kaasneb puistu eemaldamise vajadus ja seeläbi negatiivne
mõju elupaigatüübile. Täpne puistu eemaldamise vajadus ja ulatus selgub
projekteerimise etapis, mille käigus tuleb läbi viia Natura asjakohane hindamine.

Kaitsevööndi laiendamisega ei kaasne elupaigatüübi pindala vähenemist. Oluline on
tagada kaitsevööndi hooldus (niitmine) ja niite eemaldamine.
Tegemist on esmatähtsa elupaigatüübiga, mille esindatus loodusalal on tagasihoidlik
(0,5% loodusala pindalast ehk 6,2 ha; Natura standardandmebaas, 18.09.2014).
Arvestades eelnevat, võimalikke ohutegureid, mastide vahe kaugusi (keskmiselt 250 m)
ja asjaolu, et uus liin rajatakse olemasoleva liini koridori ei ole tegevuse ellu viimisel
negatiivset mõju ette näha

Tabel 4.1 põhjal saab kokkuvõtvalt välja tuua, et olemasolev ja sellega paralleelselt rajatav liin ning nende kaitsevöönd läbib Pammana
loodusalal mitmeid elupaigatüüpe, millest osad on esmatähtsad ja loodusalal vähelevinud. Lisaks ei ole hetkel teada uue liini rajamise detailsed
tingimused. Eelnevat arvestades ei saa välistada negatiivse mõju esinemist Pammana loodusala terviklikkuse ja elupaikade soodsa seisundi
säilimisele ning vajalik on projekteerimise käigus Pammana loodusala piires läbi viia Natura asjakohane hindamine.
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4.1.2 Väinamere loodusala
Olemasolev 35 kV liini kaitsevööndi piir on suures ulatuses ühtlasi ka Väinamere loodusala
välispiiriks. Võimalike Väinamere loodusalale avalduvate mõjude vältimiseks tuleb uue
liini rajamine ja kaitsevööndi laiendamine ette näha olemasolevast liinist sõltuvalt
asukohast põhja või lääne suunda ehk loodusala piirist eemale. Siiski jäävad ka antud
olukorras teatud piirkonnad, kus uus liin läbib Väinamere loodusala. Vastavates lõikudes
Väinamere loodusalal esinevad elupaigatüübid on toodud joonistel 4.2 ja 4.3 ning tabelis 4.2.
Loodusdirektiivi lisas II nimetatud liike EELISe andmetel olemasoleva liini kaitsevööndis ega
ka kavandatava liini kaitsevööndisse ei jää. Küll aga võib Väinamere hoiuala maismaa osa,
Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österbi hoiuala ning Heinlaiu,
Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2014-2023 (eelnõu,
seisuga september 2014) alusel Väinamere rannikupiirkonnas sageli kohata saarmast. Siiski
arvestades kavandatava tegevuse iseloomu ja paiknemist olemasoleva liini koridoris, siis ei
ole saarmale olulise mõju ilmnemist ette näha.

Joonis 4.2. Väinamere loodusalal Soela väina piirkonnas paiknevad kavandatava liini
(kollane joon) ja selle kaitsevööndiga läbitavad või nendega piirnevad elupaigatüübid (*tähistatud esmatähtsad elupaigatüübid). Kavandatava liini kaitsevöönd maismaal on märgitud
punase joonega (vt ka ptk 4.1).
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Joonis 4.3. Väinamere loodusalal Jausa oja piirkonnas paiknevad kavandatava liini (kollane
joon) ja selle kaitsevööndiga läbitavad või nendega piirnevad elupaigatüübid (*- tähistatud
esmatähtsad elupaigatüübid). Kavandatava liini kaitsevöönd maismaal on märgitud punase
joonega (vt ka ptk 4.1).
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Tabel 4.2. Väinamere loodusalale variant 2 liini kaitsevööndisse jäävad või sellega piirnevad loodusdirektiivi I lisas nimetatud kaitstavad
elupaigatüübid (*- tähistab esmatähtsat elupaigatüüpi).
Nr
1

2

Elupaigatüübi
nimetus (kood)
Liivamadalad
(1110)

Mõõnaga
paljanduvad
mudased ja
liivased
laugmadalikud
(pagurannad)
(1140)

Asukoht
Olemasolev ja
kavandatav liin
läbib elupaika

Olemasolev ja
kavandatav liin
läbib elupaika

Võimalikud ohutegurid
seoses kavandatud
tegevusega
Looduslikud tegurid (tuule
tugevus ja suund, lainetus)

Natura standardandmebaasi alusel on elupaigatüüp loodusalal enimlevinud
elupaigatüüp (5,82% loodusalast).

Merepõhja füüsiline
kahjustamine (ehitustegevus
jms)

Peamisteks mõjudeks on elupaikade füüsiline kahjustamine ja heljumi teke tööde
käigus. Reeglina peale kaablikoridori rajamist mere põhja põhjakooslused ja
veekvaliteet mõne aja pärast taastuvad.

Veekvaliteedi muutus

Samas sõltub mainitud mõjude ulatus ja olulisus kasutatavast tehnoloogiast, mis
määratakse reaalse projekteerimise käigus. Eelnevast lähtuvalt tuleb võimalike
mõjude välja selgitamiseks projekteerimise faasis läbi viia Natura asjakohane
hindamine. Loodusalal levivate liivamadalate elupaigatüübis ehitustegevusele
eelnevalt mõju hindamise (sh Natura hindamise) vajadusele on juhitud tähelepanu
ka Väinamere hoiuala mereosa, Kadakalaiu viigerhülge, Pujuderahu hallhülge ja
Selgrahu hallhülge püsielupaikade (osa Väinamere linnu- ja loodusalast)
kaitsekorralduskavas 2013–2022.

Kinnikasvamine

Peamisteks mõjudeks on elupaikade füüsiline kahjustamine ja heljumi teke tööde
käigus. Reeglina peale kaablikoridori rajamist mere põhja põhjakooslused ja
veekvaliteet mõne aja pärast taastuvad.

Kuivendamine
Merepõhja füüsiline
kahjustamine (ehitustegevus
jms)

Võimalik mõju

Samas sõltub mainitud mõjude ulatus ja olulisus kasutatavast tehnoloogiast, mis
määratakse reaalse projekteerimise käigus. Eelnevast lähtuvalt tuleb võimalike
mõjude välja selgitamiseks projekteerimise faasis läbi viia Natura asjakohane
hindamine.

Veekvaliteedi muutus
Rannajoone muutmine
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Nr
3

Elupaigatüübi
nimetus (kood)
Rannaniidud
(1630*)

Asukoht
Olemasolev 35
kV liin läbib
elupaika neljas
lõigus

Võimalikud ohutegurid
seoses kavandatud
tegevusega
Majandamise lakkamine,
kinnikasvamine
Valed hooldusvõtted, niite
mahajätmine
Niiskusrežiimi muutus

4

Kuivad niidud
lubjarikkal mullal
(6210*)

Olemasolev 35
kV liin läbib
elupaika

Puiskarjamaad
(9070)

Kavandatava
liini
kaitsevöönd
läbib elupaika

Kaitsevööndi laiendamisega ei kaasne elupaigatüübi pindala vähenemist. Oluline
on tagada kaitsevööndi hooldus (niitmine) ja niite eemaldamine.
Niiskusrežiimi muutust kavandatav tegevus ei põhjusta.
Natura standardandmebaasi alusel esineb elupaigatüüpi Väinamere loodusalal
6071 hektaril (2,4% kogu loodusalast), seejuures on elupaigatüübi esinduslikkus C
(keskmine). Arvestades eelnevat, mastide vahe kaugusi (keskmiselt 250 m) ja
asjaolu, et uus liin rajatakse olemasoleva liini koridori ei ole tegevuse ellu viimisel
negatiivset mõju ette näha.

Majandamise lakkamine,
kinnikasvamine

Kaitsevööndi laiendamisega ei kaasne elupaigatüübi pindala vähenemist. Oluline
on tagada kaitsevööndi hooldus (niitmine) ja niite eemaldamine.

Valed hooldusvõtted, niite
mahajätmine

Niiskusrežiimi muutust kavandatav tegevus ei põhjusta.

Niiskusrežiimi muutus
5

Võimalik mõju

Majandamise lakkamine,
kinnikasvamine
Ülekarjatamine

Arvestades eelnevat, mastide vahe kaugusi (keskmiselt 250 m) ja asjaolu, et uus
liin rajatakse olemasoleva liini koridori ei ole tegevuse ellu viimisel negatiivset
mõju ette näha.
Kaitsevööndi laiendamisel ulatub kaitsevööndi piir osaliselt elupaiga servaalale.
Kuna ala jätkuv hooldamine on vajalik elupaigatüübi säilimiseks, siis ei ole olulist
negatiivset mõju seoses hooldustöödega kaitsevööndis ette näha. Seejuures tuleb
hooldustööde käigus säilitada kuni 4m kõrgused olemasolevad puud.
Pigem kaasneb hooldusega positiivne mõju.

Tabel 4.2 põhjal saab kokkuvõtvalt välja tuua, et olemasolev ja sellega paralleelselt rajatav liin ning nende kaitsevöönd läbib Väinamere
loodusalal mitmeid elupaigatüüpe, millest osad on esmatähtsad. Lisaks ei ole hetkel teada uue liini rajamise detailsed tingimused. Eelnevat
arvestades ei saa välistada negatiivse mõju esinemist Väinamere loodusala terviklikkuse ja elupaikade soodsa seisundi säilimisele ning vajalik on
projekteerimise käigus Väinamere loodusala piires läbi viia Natura asjakohane hindamine. Sõltumata eelnevast tuleb võimalike Väinamere
loodusalale avalduvate mõjude vähendamiseks uue liini rajamine ja kaitsevööndi laiendamine ette näha olemasolevast liinist sõltuvalt
asukohast põhja või lääne suunda ehk loodusala piirist eemale.
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4.1.3 Väinamere linnuala
Väinamere loodusalaga samades piirides paikneb ka Väinamere linnuala. Ka linnuala
kontekstist lähtuvalt kehtib eelmises peatükis toodud nõue, et võimalike Väinamere
linnualale avalduvate mõjude vähendamiseks tuleb uue liini rajamine ja kaitsevööndi
laiendamine ette näha olemasolevast liinist sõltuvalt asukohast põhja või lääne suunda
ehk linnuala piirist eemale.
EELISe (18.09.2014) andmetel jäävad olemasoleva liini kaitsevööndisse või selle lähedusse
joonisel 4.4 ja tabelis 4.3 toodud liikide elupaigad. Väinamere hoiuala maismaa osa,
Mõisaküla panga, Puiskarjamaa, Pullapää panga ja Österbi hoiuala ning Heinlaiu,
Kadakalaiu ja Suuremõisa merikotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2014-2023 (eelnõu,
seisuga september 2014) alusel on Rannaküla ümbruse rannaniidud määratud linnustiku jaoks
esmatähtsateks hooldamist vajavateks aladeks.

Joonis 4.4. Väinamere linnualal Soela väina piirkonda kavandatava liini (kollane joon) ja
selle kaitsevööndi alale või nende lähedusse jäävad kaitsekorralduslikult olulised linnuliigid.
Joonisel on esitatud vaid III kaitsekategooria liigid, kuna vastavalt looduskaitseseadusele on I
ja II kaitsekategooria liikide elupaikade avalikustamine keelatud. Kavandatava liini
kaitsevöönd maismaal on märgitud punase joonega (vt ka ptk 4.1).

15

Tabel 4.3. Linnudirektiivi lisades nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse ja mille elupaiku võidakse mõjutada Väinamere linnualal
kavandatava tegevuse variant 2 korral.
Nr

Liik

1

Vööt-põõsalind
(Sylvia nisoria)

Kategooria/
Linnudirektiivi
lisa
III / I lisa

Asukoht

Võimalik mõju

Rannaküla

EELISes registreeritud elupaik jääb olemasolevast liinist lõuna suunda Väinamere linnualale
ja olemasoleva liini kaitsevööndisse. Kui kavandada uus liin olemasolevast alast põhja
suunda ehk linnuala piiridest eemale, siis ei ole konkreetsele pesapaigale negatiivset mõju
ette näha.
Samas on ka olemasolevast liinist põhja suunda jääval alal vööt-põõsalinnu jaoks sobilikke
elupaiku (põõsastega kaetud alad, põõsasniidud, kadastikud jms). Võimalik mõju on eelkõige
seotud reaalse ehitustegevusega (nt masti rajamine) või kasutusaegse hooldusega
(põõsaste eemaldamine). Siiski arvestades, et tegemist on Lääne-Eestis tavalise linnuliigiga
ning mastide rajamisel on potentsiaalse elupaiga kadu minimaalne ja jääb linnuala piiridest
välja, siis ei ole ehitustegevusega ette näha negatiivse mõju ilmnemist liigi soodsa seisundi
säilimisele.
Liin rajatakse olemasoleva liini kaitsevööndisse, mille hooldamine toimub juba praegu
vastavalt vajadusele. Kaitsevööndis on lubatud kuni 4 m kõrguse taimestiku esinemine. Kuna
vööt-põõsalinnu jaoks sobilikud pesitsuspaigad (põõsad) jäävad üldjuhul sellest kõrgusest
madalamaks, siis puudub vajadus ka nende eemaldamiseks ehk hooldusaegne mõju
sisuliselt puudub.

2

Liivatüll
(Charadrius
hiaticula)

III/-

Rannaküla
rannaniit

Kuigi kavandatava liini täpne asukoht ei ole hetkel teada, siis joonisel 4.4 toodud asukohast
jäävad lähimad EELISes registreeritud pesitsuspaigad üle 300 m kaugusele. Samas võib ka
kavandatava liini asukohas esineda potentsiaalseid sobilikke elupaiku (lage, kivine või liivane
mererannik) ja rändepeatuspaiku.
Ohutegurid liivatüllile on seotud eelkõige pesitsusaegse häirimise ja elupaiga kaoga.
Väiksema tähtsusega on ka häirimine rändel. Võimalik mõju on seotud ehitustegevusega
(antud asukohas eelduslikult maakaabli rajamisega) ja lühiaegne ehk elupaiga kadu pole
pöördumatu. Töötsoon on maakaabli paigaldamisel 10-15 m.
Kuna hetkel ei ole uue liini täpne asukoht teada, tuleb võimaliku rände- ja pesitsusaegse
häirimisega seotud mõju hinnata projekteerimise etapis Natura asjakohase hindamise käigus.
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Nr

Liik

3

Punajalg-tilder
(Tringa totanus)

Kategooria/
Linnudirektiivi
lisa
III/II lisa

Asukoht

Võimalik mõju

Rannaküla
rannaniit

Kuigi kavandatava liini täpne asukoht ei ole hetkel teada, siis joonisel 4.4 toodud asukohast
jäävad lähimad EELISes registreeritud pesitsuspaigad üle 300 m kaugusele. Samas esineb
ka kavandatava liini asukohas potentsiaalseid sobilikke elupaiku (rannaniit) ja
rändepeatuspaiku.
Ohutegurid punajalg-tilderile on seotud eelkõige pesitsusaegse häirimise ja elupaiga kaoga.
Väiksema tähtsusega on ka häirimine rändel. Võimalik mõju on seotud ehitustegevusega
(antud asukohas eelduslikult maakaabli rajamisega) ja lühiaegne ehk elupaiga kadu pole
pöördumatu. Töötsoon on maakaabli paigaldamisel 10-15 m.
Kuna hetkel ei ole uue liini täpne asukoht teada, tuleb võimaliku rände- ja pesitsusaegse
häirimisega seotud mõju hinnata projekteerimise etapis Natura asjakohase hindamise käigus.

4

Niidurüdi (Calidris
alpina schinzii)

I/-

Rannaküla
rannaniit

Väga ohustatud liik. Väikesele arvukusele vaatamata pesitseb Eestis vähemalt kolmandik
niidurüdi Läänemere asurkonnast, mistõttu on selle liigi säilimise tagamine Eesti vastutus nii
Euroopa kui ka kogu maailma mõistes.
Kogu Rannaküla rannaniit on määratud kui oluline pesitsusala.
Ohuteguriks võivad olla ehitustegevus, häirimine, niiskusrežiimi muutmine, elupaiga kadu (nt
võsastumine) ja killustumine jms.
Täielik mõju vältimine on võimalik vaid Rannaküla rannaniidu läbimise vältimisega. Samas
paikneb juba praegu piirkonnas olemasolev liin (maakaabel), väärtuslik rannaniit kulgeb
piirkonnas ulatuslikul maa-alal ning võimalikud mõjud on eelkõige lühiaegsed
(ehitustegevus). Seetõttu on eelduslikult võimalik mõjusid leevendada viisil, et oleks
välistatud negatiivse mõju ilmnemine niidurüdi elupaiga säilimisele. Samas tuleb
projekteerimise etapis optimaalse asukoha leidmiseks ja võimaliku mõju ja leevendavate
meetmete välja selgitamiseks läbi viia Natura asjakohane hindamine.
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Kokkuvõtvalt saab tõdeda, et Rannaküla ümbruse rannaniidud on määratud linnustiku jaoks
esmatähtsateks hooldamist vajavateks aladeks ning rannaniit on määratud ka kui oluline
pesitsusala I kaitsekategooriasse kuuluva niidurüdi jaoks. Lisaks tabelis 4.3 toodule on
rannaniidud olulised ka teiste linnuliikide pesitsusalana. Samuti on Soela väina piirkond ja
rannikualad olulised rändlindude peatus- ja toitumiskohad (nt mustvaeras (Melanitta nigra))
ning ka sulgimispiirkonnad (nt kühmnokk-luik (Cygnus olor)). Eelnevat arvestades ei saa
välistada uue liini rajamisel negatiivse mõju esinemist Väinamere linnuala terviklikkuse ja
liikide soodsa seisundi säilimisele ning vajalik on projekteerimise käigus Väinamere linnuala
piires läbi viia Natura asjakohane hindamine. Sõltumata eelnevast tuleb võimalike
Väinamere linnualale avalduvate mõjude vähendamiseks uue liini rajamine ja
kaitsevööndi laiendamine ette näha olemasolevast liinist sõltuvalt asukohast põhja või
lääne suunda ehk linnuala piirist eemale.

4.1.4 Jausa loodusala
Tulenevalt joonisest 4.3 (ptk 4.1.2) ei jää kavandatava liini kaitsevööndisse ega selle lähialale
Jausa loodusalal kaitstavaid elupaigatüüpe ehk negatiivset mõju elupaigatüüpide säilimisele
ette näha ei ole.
Küll aga jääb osaliselt olemasoleva ja kavandatava liini kaitsevööndisse Loodusdirektiivi II
lisas nimetatud liigi euroopa naaritsa (Mustela lutreola*) püsielupaik, millele avalduvat mõju
on käsitletud tabelis 4.4.
Tabel 4.4. Loodusdirektiivi II lisas nimetatud liik, kelle isendite elupaiku kaitstakse ja kelle
elupaiku võidakse Jausa loodusalal mõjutada variant 2 realiseerumisel.
Nr

Liik

1

Euroopa
naarits
(Mustela
lutreola*)

Kategooria
I

Asukoht

Võimalik mõju

Olemasolev
35 kV liin
piirneb
elupaigaga
– Jausa oja
kaldad
(kaitsevöönd jääb
osaliselt
elupaiga
piiridesse)

Eeldus, et rakendub peatükis 4.1.3 toodud nõue rajada uus liin
Väinamere linnu- ja loodusalaga piirnevas lõigus olemasolevast
liinist lääne suunda ehk antud juhul püsielupaiga poole.
Jausa oja ja selle kaldad on Euroopa naaritsa Mustela lutreola
tegevuskava 2010–2014 (SA Lutreola, 2009) alusel määratud
oluliseks elupaigaks euroopa naaritsale. Seejuures võivad
erinevad majandustegevused oja kaldavööndi läheduses
avaldada negatiivset mõju naaritsa asurkonna elujõulisusele.
Euroopa naaritsa püsielupaikade
kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskirja kohaselt on
piiranguvööndisse ehitiste püstitamine lubatud. Küll aga tuleb
vältida ehitiste rajamist sihtkaitsevööndisse ehk oja veepiirist 10
m kaugusele kaldavööndisse. Arvestades rajatavate mastide
vahekaugusi (keskmiselt 250 m) on sihtkaitsevööndisse
mastide rajamise vältimine tehniliselt võimalik.
Hooldustööd sihtkaitse- ja piiranguvööndis on lubatud
püsielupaiga valitseja – Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare
regiooni loal. Ka raie mahu ja ulatuse osas kehtivad teatud
kitsendused, mis on esitatud kaitse-eeskirjas.
Kuna hetkel puuduvad detailsed andmed uue liini tarbeks
kavandatavate mastide paiknemise osas ning puudub teave
perspektiivses kaitsevööndis esinevate üle 4 m kõrguste puude
(vajalik eemaldada) olemasolu kohta, siis tuleb täpsemalt mõju
hinnata projekteerimise etapis Natura asjakohase hindamise
käigus.
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Tabel 4.4 alusel on Jausa oja ja selle kaldad määratud oluliseks elupaigaks euroopa naaritsale.
Kuna hetkel puuduvad detailsed andmed uue liini tarbeks kavandatavate mastide paiknemise
osas ning puudub teave perspektiivses kaitsevööndis esinevate üle 4 m kõrguste puude
(vajalik eemaldada) olemasolu kohta, siis tuleb täpsemalt mõju hinnata projekteerimise etapis
Natura asjakohase hindamise käigus.

4.2 Variant 3
Olukorras kui Hiiumaa elektrivõrgu arenguks ehitatakse mandri ja Hiiumaa vahele üks 110
kV kaabel joonisel 1.1 (ptk 1) toodud lõikudes kas 6-13-14 (alamvariant a) või 7-11-12
(alamvariant b) jäävad perspektiivse liini kaitsevööndisse või piirnevad sellega järgmised
Natura 2000 alad: Väinamere loodusala ja Väinamere linnuala. Alljärgnevatel joonistel 4.5 –
4.7 on kujutatud olukord, kus kaitsevööndi laius maismaal on keskteljest mõlemas
suunas 25 m. Veealuse kaabelliini kaitsevöönd seab kitsendusi peamiselt vaid
majandustegevusel, samuti ei toimu kaitsevööndi hooldamist, mis võiks avaldada olulist
mõju looduskeskkonnale. Seetõttu ka alljärgnevatel joonistel ei kajastu.

4.2.1 Väinamere loodusala
Variant 3 trassikoridori jäävad või sellega piirnevad elupaigatüübid Väinamere loodusalal on
toodud joonistel 4.5 ja 4.6 ning tabelis 4.5.
Loodusdirektiivi II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse ja mille elupaiku
võidakse mõjutada on esitatud tabelis 4.6. Loodusdirektiivi lisas II nimetatud liike harilik hink
(Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis) ja harilik
vingerjas (Misgurnus fossilis) EELISe andmetel kavandatava liini (alamvariandid a ja b)
kaitsevööndisse ei jää. Väinamere hoiuala mereosa, Kadakalaiu viigerhülge, Pujuderahu
hallhülge ja Selgrahu hallhülge püsielupaikade (osa Väinamere linnu- ja loodusalast)
kaitsekorralduskava 2013–2022 (Keskkonnaamet, 2012) alusel on Väinameri tüüpiliseks
elupaigaks hingule, kes on arvukas madalates taimestikurikastes lahtedes. Võldast ja jõesilmu
esineb, kuid Väinamere hoiuala ei ole nende liikide jaoks kõige olulisem ala. Vingerjas on
Väinameres haruldane. Seega võib liini alamvariantide koridorides esineda eelkõige hinku,
kellele võib mõju avalduda seoses ehitustegevusega (veekvaliteedi halvenemine). Tegemist
on lühiajalise mõjuga ning arvestades, et hink on piirkonnas arvukas ei ole olulist mõju liigi
seisundile ette näha.
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Joonis 4.5. Väinamere loodusalal Vormsist lääne suunas paiknevad kavandatava liini ja selle
kaitsevööndiga läbitavad või nendega piirnevad elupaigatüübid (*- tähistatud esmatähtsad
elupaigatüübid). Kavandatava liini alamvariandid on tähistatud: alamvariant a – helesinine,
alamvariant b – kollane. Kavandatava liini kaitsevöönd maismaal on märgitud punase joonega (vt ka
ptk 4.1).

Joonis 4.6. Väinamere loodusalal Vormsist ida suunas paiknevad kavandatava liini ja selle
kaitsevööndiga läbitavad või nendega piirnevad elupaigatüübid (*- tähistatud esmatähtsad
elupaigatüübid). Kavandatava liini alamvariandid on tähistatud: alamvariant a – helesinine,
alamvariant b – kollane. Kavandatava liini kaitsevöönd maismaal on märgitud punase joonega (vt ka
ptk 4.1).
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Tabel 4.5. Väinamere loodusalale variant 3 (alamvariandid a ja b) liini kaitsevööndisse jäävad või sellega piirnevad loodusdirektiivi I lisas
nimetatud kaitstavad elupaigatüübid (*- tähistab esmatähtsat elupaigatüüpi).
Nr

Elupaigatüübi
nimetus (kood)

1

Liivamadalad
(1110)

Asukoht

Valdav elupaigatüüp
kavandatava liini
koridoris.
Hinnanguliselt läbib
alamvariant a
mõnevõrra lühemalt
elupaigatüüpi kui
alamvariant b.

Võimalikud
ohutegurid seoses
kavandatud
tegevusega
Looduslikud tegurid
(tuule tugevus ja
suund, lainetus)
Merepõhja füüsiline
kahjustamine
(ehitustegevus jms)
Veekvaliteedi muutus

2

Mõõnaga
paljanduvad
mudased ja
liivased
laugmadalikud
(pagurannad)
(1140)

Mõlemad
alamvariandid läbivad
hinnanguliselt
ligikaudu samas
ulatuses elupaigatüüpi.

Kinnikasvamine
Kuivendamine
Merepõhja füüsiline
kahjustamine
(ehitustegevus jms)

Võimalik mõju

Natura standardandmebaasi alusel on elupaigatüüp loodusalal enimlevinud
elupaigatüüp (5,82% loodusalast).
Peamisteks mõjudeks on elupaikade füüsiline kahjustamine ja heljumi teke tööde
käigus. Reeglina peale kaablikoridori rajamist mere põhja põhjakooslused ja
veekvaliteet mõne aja pärast taastuvad.
Samas sõltub mainitud mõjude ulatus ja olulisus kasutatavast tehnoloogiast, mis
määratakse reaalse projekteerimise käigus. Eelnevast lähtuvalt tuleb võimalike
mõjude välja selgitamiseks projekteerimise faasis läbi viia Natura asjakohane
hindamine. Loodusalal levivate liivamadalate elupaigatüübis ehitustegevusele
eelnevalt mõju hindamise (sh Natura hindamise) vajadusele on juhitud tähelepanu
ka Väinamere hoiuala mereosa, Kadakalaiu viigerhülge, Pujuderahu hallhülge ja
Selgrahu hallhülge püsielupaikade (osa Väinamere linnu- ja loodusalast)
kaitsekorralduskavas 2013–2022.
Peamisteks mõjudeks on elupaikade füüsiline kahjustamine ja heljumi teke tööde
käigus. Reeglina peale kaablikoridori rajamist mere põhja põhjakooslused ja
veekvaliteet mõne aja pärast taastuvad.
Samas sõltub mainitud mõjude ulatus ja olulisus kasutatavast tehnoloogiast, mis
määratakse reaalse projekteerimise käigus. Eelnevast lähtuvalt tuleb võimalike
mõjude välja selgitamiseks projekteerimise faasis läbi viia Natura asjakohane
hindamine.

Veekvaliteedi muutus
Rannajoone
muutmine.
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Nr

Elupaigatüübi
nimetus (kood)

Asukoht

3

Rannikulõukad
(1150*)

Alamvariant a läbib
kahes lõigus – Kukka
laht Hiiumaal ja Möldri
meri Läänemaal.
Alamvariant b
elupaigatüüpi ei läbi.

Võimalikud
ohutegurid seoses
kavandatud
tegevusega
Roostumine ja
kinnikasvamine
Kuivendamine
Arendustegevus
Veekogu põhja
füüsiline kahjustamine
ja seeläbi võimalikesse
setetesse ladestunud
toitainete vabastamine
ning eutrofeerumise
soodustamine.

Võimalik mõju

Natura standardandmebaasi alusel on elupaigatüüp loodusalal vähelevinud (0,33%
loodusalast).
Kavandatav liin (alamvariant a) läbiks Kukka lahe põhja osa. Antud piirkonnas
kulgeks liin eelduslikult vee aluse kaablina. Arvestades ohutegureid ja asjaolu, et
tegemist on esmatähtsa ja loodusalal vähelevinud elupaigatüübiga võib tegevus
avaldada olulist negatiivset mõju elupaigatüübi seisundile. Eelnevat arvestades
tuleb vältida liini rajamist Kukka lahe elupaigatüübile ning kavandada liin Kukka
lahest põhja poolt.
Kavandatav liin (alamvariant a) läbiks ka maismaale jäävat Möldri mere serva ala.
Kuna läbitava ala ulatus on ca 140 m, siis on tehniliselt võimalik vältida mastide
paigaldamist elupaigatüübile ja selle kallastele ning seeläbi vähendada mõjusid
elupaigatüübile. Täpsemaid mõjusid tuleb hinnata projekteerimise etapis Natura
asjakohase hindamise käigus.
Mõju on võimalik täielikult vältida elupaigatüüpi mitteläbides või eelistades
alamvarianti b.

4

Karid (1170)

Alamvariant a läbib
kahes lõigus Vormsi ja
Hiiumaa vahel
elupaigatüüpi.

Merepõhja füüsiline
kahjustamine,
ehitustegevus.
Eutrofeerumine

Alamvariant b
elupaigatüüpi ei läbi.

Alamvariant a rakendumisel avaldub mõju eelkõige läbi ehitustegevuse ja
merepõhja kahjustamise.
Loodusalal levivate karide elupaigatüübis ehitustegevusele eelnevalt mõju
hindamise (sh Natura hindamise) vajadusele on juhitud tähelepanu ka Väinamere
hoiuala mereosa, Kadakalaiu viigerhülge, Pujuderahu hallhülge ja Selgrahu
hallhülge püsielupaikade (osa Väinamere linnu- ja loodusalast)
kaitsekorralduskavas 2013–2022.
Eelnevast lähtuvalt tuleb võimalike mõjude välja selgitamiseks projekteerimise
faasis läbi viia Natura asjakohane hindamine.
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Nr

Elupaigatüübi
nimetus (kood)

5

Esmased
rannavallid
(1210)

Asukoht

Alamvariant a läbib
elupaigatüüpi ühes
lõigus Vormsi lääne
rannikul.

Võimalikud
ohutegurid seoses
kavandatud
tegevusega
Pinnase ja taimkatte
kahjustamine
Mootorsõidukitega
sõitmine

Alamvariant b
elupaigatüüpi ei läbi.

Võimalik mõju

Mõlemad mainitud ohutegurid on seotud ehitustegevusega (eeldulikult kulgeb
kavandatav liin elupaigatüübi asukohas maakaablis). Kuna pinnas ja taimkate on
kahjustuste suhtes tundlik võivad ehitustegevusest tingitud mõjud olla pikaajalised.
Seejuures on oluline, et alamvariant a poolt läbitava elupaigatüübi esinduslikkus on
„A“. Täpsemalt tuleb mõju hinnata projekteerimise etapis Natura asjakohase
hindamise käigus.
Mõjude täielikuks vältimiseks tuleb eelistada alamvarianti b.

6

Püsitaimestuga
kivirannad
(1220)

Alamvariant a läbib
elupaigatüüpi ühes
lõigus Vormsi lääne
rannikul.

Roostumine
Ehitustegevus

Eelduslikult hakkab antud elupaigatüübi asukohas liin kulgema maakaablis. Seega
on mõju seotud ehitustegevusega ja lühiaegne. Eelnevat ja asjaolu, et töötsooni
laius maakaabli paigaldamisel on ca 10-15 m arvestades ei ole negatiivset
pikaajalist mõju elupaigatüübile ette näha.

Alamvariant b
elupaigatüüpi ei läbi.

7

Väikesaared ja
laiud (1620)

Alamvariant a läbib
Hülgerahu Kukka
lahes.
Alamvariant b läbib
kahte laidu Hullo
lahes.

Alamvariant a läbib elupaigatüüpi risti suunaliselt kitsal alal (ca 30 m).
Elupaigatüübi kaldajoone pikkus antud asukohas on ca 1,2 km ja pindala ca 2,78
ha.

Kinnikasvamine
Pesitsevate lindude
häirimine

Mõju puudub ka alamvariant b korral.
Eelduslikult rajatakse laidudele maa-alune kaabel. Seega on võimalikud mõjud
seotud ehitustegevusega ja lühiaegsed. Pöördumatuid pikaajalisi mõjusid ei ole
ette näha.
Ehitusaegset mõju on võimalik vähendada vältides peamist lindude pesitsusaega.
Mõju on võimalik vältida eelistades alamvarianti a ja tabeli eelmises punktis toodud
tingimust, et liin kavandada Kukka lahest põhja suunas.
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Nr

Elupaigatüübi
nimetus (kood)

8

Rannaniidud
(1630*)

9

Kadastikud
(5130)

Asukoht

Mõlemad
alamvariandid (ka
tabeli punktis 3 toodud
arvestades) läbivad
mitmes lõigus
elupaigatüüpi.
Seejuures läbib
Keskkonnaamet(2014)
alusel alamvariant b I
prioriteetsusega ehk
väärtuslikumaid
rannaniite, alamvariant
a II prioriteetsusega
rannaniite.

Alamvariant a
elupaigatüüpi ei läbi.
Alamvariant b läbib
elupaigatüüpi ühes
lõigus Vormsi Sviby
lahe rannikul.

Võimalikud
ohutegurid seoses
kavandatud
tegevusega
Majandamise
lakkamine,
kinnikasvamine
Valed hooldusvõtted,
niite mahajätmine

Võimalik mõju

Väheoluliseks võib pidada mastide alla jäävat reaalset elupaigatüübi kadu.
Võimalik mõju on seotud ehitustegevusega ning sellest tuleneva taimestiku ja
pinnase kahjustamisega ning linnustiku häirimisega.
Kaitsevööndi hooldamisel ei kaasne elupaigatüübi pindala vähenemist. Oluline on
tagada kaitsevööndi hooldus (niitmine) ja niite eemaldamine.

Niiskusrežiimi muutus
Niiskusrežiimi muutust kavandatav tegevus ei põhjusta.
Alamvariantidest on mõnevõrra eelistatum variant a, mille puhul jääb trassi koridori
vähem prioriteetsemaid ja/või „A“ esinduslikkusega rannaniite kui variant b korral.
Siiski arvestades, et tegemist on esmatähtsa elupaigatüübiga, tuleb
projekteerimise käigus läbi viia Natura asjakohane hindamine.
Majandamise
lakkamine ja
põõsarinde
mosaiiksuse
kadumine, rohurinde
vaesumine

Kavandatav liin ja selle kaitsevöönd (alamvariant b) läbivad elupaigatüübi servaala.
Võimalik mõju on seotud ehitustegevusega ning sellest tuleneva taimestiku ja
pinnase kahjustamisega. Arvestades mastide võimalikku vahekaugust, siis võib
reaalset elupaigatüübi kadu tulenevalt mastide rajamisest pidada väheoluliseks.
Kaitsevööndi hooldamisel ei kaasne elupaigatüübi pindala vähenemist.

Kadastike liituvuse
kasv ja metsastumine.

Täpsemat mõju on võimalik hinnata detailide selgumisel projekteerimise etapis
Natura asjakohase hindamise käigus.
Mõju on võimalik vältida eelistades alamvariant a (sh tabeli punktis 3 toodud
tingimust, et liin kavandada Kukka lahest põhja suunas).
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Nr

Elupaigatüübi
nimetus (kood)

10

Niidud
lubjavaesel
mullal (6270*)

Asukoht

Alamvariant a
elupaigatüüpi ei läbi.
Alamvariant b läbib
elupaigatüüpi ühes
lõigus Hiiumaa
rannikul.

Võimalikud
ohutegurid seoses
kavandatud
tegevusega
Majandamise
lakkamine,
kinnikasvamine
Valed hooldusvõtted,
niite mahajätmine

Võimalik mõju

Väheoluliseks võib pidada mastide alla jäävat reaalset elupaigatüübi kadu.
Võimalik mõju on seotud ehitustegevusega ning sellest tuleneva taimestiku ja
pinnase kahjustamisega ning linnustiku häirimisega.
Kaitsevööndi hooldamisel ei kaasne elupaigatüübi pindala vähenemist. Oluline on
tagada kaitsevööndi hooldus (niitmine) ja niite eemaldamine.
Niiskusrežiimi muutust kavandatav tegevus ei põhjusta.
Alamvariantidest on eelistatum variant a, mille puhul elupaigatüüpi trassikoridori ei
jää.
Alamvariant b korral, arvestades, et tegemist on esmatähtsa elupaigatüübiga, tuleb
projekteerimise käigus läbi viia Natura asjakohane hindamine.

11

Loopealsed,
alvarid (6280*)

Alamvariant a
elupaigatüüpi ei läbi.
Alamvariant b läbib
elupaigatüüpi neljas
lõigus Vormsi lõuna
osas.

Majandamise
lakkamine,
kinnikasvamine

Võimalik mõju on seotud ehitustegevusega ning sellest tuleneva taimestiku ja
pinnase kahjustamisega.
Arvestades mastide võimalikku vahekaugust, siis võib väheoluliseks pidada
mastide alla jäävat reaalset elupaigatüübi kadu.
Kaitsevööndi hooldamisel ei kaasne elupaigatüübi pindala vähenemist.
Kuna tegemist on esmatähtsa elupaigatüübiga, tuleb täpsemat mõju hinnata
detailide selgumisel projekteerimise etapis Natura asjakohase hindamise käigus.
Mõju on võimalik vältida eelistades alamvariant a (sh tabeli punktis 3 toodud
tingimust, et liin kavandada Kukka lahest põhja suunas).
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Nr

Elupaigatüübi
nimetus (kood)

12

Liigirikkad
madalsood
(7230)

Asukoht

Alamvariant a läbib
elupaigatüüpi kolmes
lõigus – Vormsi ida
osas ja kahes lõigus
Noarootsi poolsaarel.

Võimalikud
ohutegurid seoses
kavandatud
tegevusega
Majandamise
lakkamine
(roostumine,
võsastumine)

Võimalik mõju

Mõlemad alamvariandid läbivad elupaigatüüpi kitsaste ribadena. Seejuures on
eelduslikult võimalik vältida mastide paigaldamist elupaigatüübile. Erandiks on vaid
Noarootsi poolsaarele Kudani küla piirkonda alamvariant a korral jääv ca 600 m
lõik. Kuigi reaalselt masti alla jäävat elupaigatüübi kadu võib pidada väheoluliseks,
võib negatiivne mõju kaasneda ehitustegevuse käigus (vt ka tabel 4.6 ja ptk 4.2.2).

Kuivendamine
Alamvariant b läbib
elupaigatüüpi kahes
lõigus Vormsi
lõunaosas.

Niiskusrežiimi ei muudeta.
Ülekarjatamine
Kaitsevööndi hooldamisega elupaigatüübi pindala ei vähene.
Eelnevat arvestades tuleb alamvariant a korral projekteerimise etapis läbi viia
Natura asjakohane hindamine.

13

Puiskarjamaad
(9070)

Alamvariant a
elupaigatüüpi ei läbi.
Alamvariant b läbib
elupaigatüüpi ühes
lõigus Hiiumaa
rannikul.

14

Soostuvad ja
soo-lehtmetsad
(9080*)

Alamvariant a läbib
elupaigatüüpi ühes
Kukka lahe lähedases
lõigus.
Alamvariant b
elupaigatüüpi ei läbi.

Majandamise
lakkamine,
kinnikasvamine
Ülekarjatamine

Alamvariant b asukohas ei ole olulist mõju ette näha.
Alamvariant b ulatub puiskarjamaa servaalale. Puiskarjamaa puhul on oluline
puistu säilitamine. Kuna hetkel ei ole teada, kui palju jääks kavandatava liini
kaitsevööndisse puiskarjamaal üle 4 m kõrguseid puid ja kas alale on tarvis
paigaldada kandemastid, siis tuleb mõjusid täpsemalt hinnata projekteerimise
etapis Natura asjakohase hindamise käigus.
Eelistatud on alamvariant a, mille puhul ei jää liini kaitsevööndisse elupaigatüüpi.

Puude eemaldamine
Kuivendamine

Alamvariant a korral killustaks liini koridor elupaigatüüpi. Kaitsevööndi eesmärgi
tagamiseks tuleb kaitsevööndi ulatuses eemaldada üle 4 m kõrgused puud. Puude
eemaldamine on oluline ohutegur, mistõttu kaasneb elupaigatüübile negatiivne
mõju. Arvestades, et tegemist on esmatähtsa elupaigatüübiga tuleb võimalusel
elupaigatüüpi vältida. Seetõttu on ka antud elupaigatüübi puhul asjakohane
kavandada liin (alamvariant a) Kukka lahest põhja poolt väljaspool soostuvad ja
soo-lehtmetsad elupaigatüüpi.
Alamvariant b liini koridori elupaigatüüpi ei jää ning seetõttu negatiivset mõju ette
näha pole.
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Tabel 4.6. Loodusdirektiivi II lisas nimetatud liik, kelle isendite elupaiku kaitstakse ja kelle elupaiku võidakse Väinamere loodusalal mõjutada
variant 3 (alamvariandid a ja b) realiseerumisel.
Nr
1

Liik
Hall hüljes
(Halichoeru
s grypus)

2

Viigerhüljes
(Phoca
hispida
bottnica)

3

Soohiilakas
(Liparis
loeselii)

Kategooria
III

Asukoht
Pujuderahu püsielupaik jääb
alamvariant b lähistele

Võimalik mõju
Liin on kavandatud püsielupaiga piiridest välja.
Võimalik mõju on seotud ehitustegevusest tuleneva häirimise ja veekvaliteedi
võimaliku halvenemisega. Tegemist lühiajalise mõjuga. Täpsemalt on vajalik mõju
hinnata (sh kasutatav tehnoloogia) projekteerimise etapis Natura asjakohase
hindamise käigus.

II

Kadakalaiu püsielupaik jääb
alamvariant a lähistele

Liin on kavandatud püsielupaiga piiridest välja.
Võimalik mõju on seotud ehitustegevusest tuleneva häirimise ja veekvaliteedi
võimaliku halvenemisega. Tegemist lühiajalise mõjuga. Täpsemalt on vajalik mõju
hinnata (sh kasutatav tehnoloogia) projekteerimise etapis Natura asjakohase
hindamise käigus.

II

Alamvariant a läbib kasvukohta
ca 600 m ulatuses Noarootsi
poolsaarel Kudani külas

Mõju seotud eelkõige ehitustegevusega ja arvestades vahemaad ka reaalsete
mastide asukohas kasvukoha võimaliku hävimisega. Mõju on võimalik täpsemalt
hinnata projekteerimise etapis Natura asjakohase hindamise käigus (eeldulikult
vajalik teostada täpsem inventuur kasvukoha piires).

Alamvariant b kasvukohta ei läbi
Mõju on võimalik vältida eelistades alamvarianti b.
4

Emaputk
(Angelica
palustris)

II

Alamvariant a läbib kasvukohta
kolmes lõigus – Vormsi ida osas
ja kahes lõigus Noarootsi
poolsaarel Kudani külas.

Liin läbib mõlema alamvariandi korral kasvukohti kitsaste ribadena, kohati rannikul.
Mõju seotud ehitustegevusega. Eelduslikult on võimalik mastide püstitamist
kasvukohtadesse vältida. Täpsemalt on vajalik mõju hinnata projekteerimise etapis
Natura asjakohase hindamise käigus.

Alamvariant b läbib kasvukohta
kahes lõigus – Vormsi lõuna
osas ja Läänemaal Nõmme
külas.

Tabelite 4.5 ja 4.6 alusel tuleb sõltumata alamvariandist läbi viia projekteerimise etapis Natura asjakohane hindamine, kuna kaitsekorralduslikult
oluliste elupaigatüüpide täielik vältimine ei ole võimalik. Eesmärgiks tuleb seada esmatähtsate ja/või esinduslike elupaigatüüpide kahjustamise
vältimine (eriti metsa elupaikade puhul) ja läbimine minimaalses mahus (kohtades, kus vältimine pole võimalik). Samuti võimalusel vältida
piirkondi, kus ulatuslikul lõigul paiknevad lähestikku mitmed kaitsekorralduslikult olulised elupaigatüübid (sh esmatähtsad). Eelnevaid tingimusi
arvestades tuleb teha alamvariantide trasside kulgemises järgmised muudatused:
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1. Alamvariant a: Vältida Hiiumaal asuva Kukka lahe läbimist. Kavandada liin
väljaspool Paslepa (Läänemaa) lahte. Vältida Kudani küla (Läänemaa) piirkonda
jäävat elupaigatüübi 7230 ala. Vältida Möldri mere läbimist.
2. Alamvariant b: Vältida Vahtrepa külas Hiiumaal elupaigatüüpide 6270* ja 9070
läbimist. Vältida Vormsi juures Hullo lahe ja Sviby lahe piirkonda jäävaid laide ja
esmatähtsaid elupaigatüüpe.
Eeltoodud muudatustega arvestamisel on võimalik jätkata uue liini mõlema alamvariandi
asukoha menetlemisega. Seejuures tuleb aga täpsemate mõjude ja tingimuste määratlemiseks
projekteerimise etapis läbi viia Natura asjakohane hindamine.

4.2.2 Väinamere linnuala
EELISe (18.09.2014) andmetel jäävad olemasoleva liini kaitsevööndisse või selle lähedusse
joonisel 4.7 ja tabelis 4.7 toodud liikide elupaigad.

Joonis 4.7. Väinamere linnualal Vormsi piirkonda kavandatava liini ja selle kaitsevööndi
alale või nende lähedusse jäävad kaitsekorralduslikult olulise linnuliigi punajalg-tilder
elupaigad. Joonisel on esitatud vaid III kaitsekategooria liik, kuna vastavalt
looduskaitseseadusele on I ja II kaitsekategooria liikide elupaikade avalikustamine keelatud.
Kavandatava liini alamvariandid on tähistatud: alamvariant a – helesinine, alamvariant b –
kollane.
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Tabel 4.7. Linnudirektiivi lisades nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse ja mille elupaiku võidakse mõjutada Väinamere linnualal
kavandatava tegevuse variant 3 (alamvariandid a ja b) korral.
Nr

Liik

1

Tutkas
(Philomachus
pugnax)

2

Niidurüdi (Calidris
alpina schinzii)

Kategooria/
Linnudirektiivi
lisa
I / I lisa

I/-

Asukoht

Võimalik mõju

Alamvariant a
läbib elupaika
Kudani külas
Läänemaal

Alamvariant a läbib EELISes registreeritud tutka pesitsusala. Tegemist on madalsoo elupaigaga.

Alamvariant b
elupaigatüüpi ei
läbi

Kavandatava liiniga läbitakse tutka pesitsusala ca 600 m ulatuses. Arvestades mastide
vahekaugusi (keskmiselt 250 m), tuleb pesitsusalale rajada vähemalt 2 masti. Kuna tegemist on
madalsooga, võib ehitustegevusega kaasneda pikaajaline negatiivne mõju taimestikule ja
pinnasele. Seeläbi võib kahjustatud saada tutka jaoks sobilik elupaik. Eelnevat arvestades tuleb
vältida liini rajamist tutka pesitsusalale ehk kas muuta alamvariant a asukohta või eelistada
alamvarianti b.

Alamvariant a
läbib elupaika
Kudani külas
Läänemaal

Väga ohustatud liik. Väikesele arvukusele vaatamata pesitseb Eestis vähemalt kolmandik
niidurüdi Läänemere asurkonnast, mistõttu on selle liigi säilimise tagamine Eesti vastutus nii
Euroopa kui ka kogu maailma mõistes.

Tutkas on I kaitsekategooria väga ohustatud linnuliik, kelle arvukus Eestis on kriitiliselt madal.
Peamised ohutegurid on seotud elupaiga kvaliteedi languse ja röövloomade mõjuga.

Niidurüdi elupaik jääb tutka pesitsusalaga samasse piirkonda.
Alamvariant b
elupaigatüüpi ei
läbi.

Ohuteguriks võivad olla ehitustegevus, häirimine, niiskusrežiimi muutmine, elupaiga kadu (nt
võsastumine) ja killustumine jms.
Eelnevat arvestades tuleb vältida liini rajamist niidurüdi pesitsusalale ehk kas muuta alamvariant a
asukohta või eelistada alamvarianti b.
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Nr

Liik

3

Punajalg-tilder
(Tringa totanus)

Kategooria/
Linnudirektiivi
lisa
III/II lisa

Asukoht

Võimalik mõju

Paslepa lahes
Umpu saar ja
lahe rannik
(alamvariant a)

Kavandatava liini alamvariandid läbivad punajalg-tilderi pesitsus- ja rändepeatuspaiku.

Hullo lahe laiud
ja rannik
(alamvariant b)

Ohutegurid punajalg-tilderile on seotud eelkõige pesitsusaegse häirimise ja elupaiga kaoga.
Väiksema tähtsusega on ka häirimine rändel. Võimalik mõju on seotud ehitustegevusega (antud
asukohas eelduslikult maakaabli rajamisega) ja lühiaegne ehk elupaiga kadu pole pöördumatu.
Töötsoon on maakaabli paigaldamisel 10-15 m.
Kuna hetkel ei ole uue liini täpne asukoht teada, tuleb võimaliku rände- ja pesitsusaegse
häirimisega seotud mõju hinnata projekteerimise etapis Natura asjakohase hindamise käigus.

Kokkuvõtvalt jääb alamvariant a korral liini koridori kahe I kaitsekategooria linnuliigi elupaik, mille läbimist, arvestades liikide ohustatust tuleb
vältida. Antud elupaik kattub ka peatükis 4.2.1 toodud liigirikkad madalsood (7230) elupaigatüübiga (tabel 4.5) ja soohiilaka kasvukohaga (tabel
4.6). Seetõttu on ka linnustikust lähtuvalt asjakohane peatükis 4.2.1. toodud alamvariant a asukoha muudatus Kudani küla piirkonnas.
Lisaks tabelis 4.7 toodule on laiud ja rannikuäärsed rannaniidud olulised ka teiste linnuliikide pesitsusalana. Väinamere hoiuala mereosa
kaitsekorralduskava aastateks 2009-2018 (2009) alusel on Väinamere laiud oluliseks pesitsusalaks vähemalt 31 linnuliigile. Samuti on Vormsi
ümbruse piirkond ja rannikualad olulised rändlindude peatus- ja toitumiskohad (nt mustvaeras (Melanitta nigra), väikeluik (Cygnus columbianus
bewickii), aul (Clangula hyemalis) jt) ning ka sulgimispiirkonnad (nt kühmnokk-luik (Cygnus olor)). Mõju on seotud eelkõige vastava
perioodiaegse häirimisega ehitustegevuse käigus. Lisaks on rannikulõukad (nt Kukka laht, Mõldri meri) lindudele väärtuslikud pesitsus- ja
peatuspaigad (Tartu Ülikooli Pärnu kolledž jt, 2012), vaata ka ptk 4.2.1. Eelnevat arvestades on linnustiku aspektist positiivsed ka teised peatükis
4.2.1. toodud alamvariantide asukoha muudatused.
Samas ei ole muudatuste ellu viimsel võimalik täielikult välistada negatiivse mõju ilmnemist Väinamere linnuala kaitse-eesmärkide täitmisele
(eelkõige linnustiku häirimine ehitusperioodil). Seetõttu tuleb projekteerimise etapis läbi viia Natura asjakohane hindamine ja seda nii
alamvariant a kui ka b korral.
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5. Natura eelhindamise tulemused ja järeldus
Natura eelhindamises arvestati kolme võimaliku arengustsenaariumiga:
1. Variant 1 - Elektrilevi OÜ tugevdab olemasolevat keskpingevõrku Hiiumaal, sh
paigaldatakse pinge-reguleerimisseadmed.
2. Variant 2 - Saaremaa ja Hiiumaa vahele ehitatakse lisaks olemasolevatele 35 kV
kaabelliinidele ka 110 kV elektriülekandeliin Leisi–Põhjata(Käina)-Kärdla.
3. Variant 3 - mandri ja Hiiumaa vahele ehitatakse üks 110 kV kaabel. Liin ehitatakse
välja joonisel 1.1 (ptk 1) toodud lõikudes kas 6-13-14 (alamvariant a) või 7-11-12
(alamvariant b).
Eelhindamise tulemusena selgusid järgmised asjaolud ja järeldused:
1. Variant 1. Tegevusega toimub tehniline ümberkorraldus, mille käigus olemasoleva 35
kV liini kaitsevööndi ulatus ei muutu. Eelnevat arvestades ei ole looduskeskkonnale
olulisi muutusi võrreldes praeguse olukorraga ette näha ning seetõttu ka täpsemalt ei
käsitletud.
2. Variant 2. Variant 2 puhul jäävad perspektiivse liini kaitsevööndisse või piirnevad
sellega järgmised Natura 2000 alad: Pammana loodusala, Väinamere linnu- ja
loodusala ning Jausa loodusala. Tegevusega läbitakse loodusalade piires mitmeid
elupaigatüüpe (sh esmatähtsad), linnustiku jaoks olulist (sh I kaitsekategooriasse
kuuluv niidurüdi) Rannaküla ümbruse rannaniitu ning euroopa naaritsa elupaika.
Samuti on Soela väina piirkond ja rannikualad olulised rändlindude peatus- ja
toitumiskohad (nt mustvaeras (Melanitta nigra)) ning ka sulgimispiirkonnad (nt
kühmnokk-luik (Cygnus olor)). Eelnevat ja asjaolu, et käesoleva hetkel ei ole teada
detailsed liini rajamise tingimused (sh mastide paiknemine), arvestades ei saa välistada
uue liini rajamisel negatiivse mõju esinemist Pammana loodusala, Väinamere linnu- ja
loodusala ning Jausa loodusala terviklikkuse ja liikide soodsa seisundi säilimisele.
Seetõttu on vajalik projekteerimise käigus läbi viia Natura asjakohane hindamine.
Sõltumata eelnevast tuleb võimalike Väinamere loodus- ja linnualale avalduvate
mõjude vähendamiseks uue liini rajamine ja kaitsevööndi laiendamine ette näha
olemasolevast liinist sõltuvalt asukohast põhja või lääne suunda ehk loodus- ja
linnuala piirist eemale.
3.

Variant 3. Variant 3 puhul jäävad perspektiivse liini kaitsevööndisse või piirnevad
sellega järgmised Natura 2000 alad: Väinamere loodusala ja Väinamere linnuala.
Tegemist on ulatuslike aladega, kus esineb mitmeid olulisi elupaigatüüpe, kaitsealuste
imetajate ja lindude elupaiku ning taimede kasvukohti ning mida läbivad mõlemad
alamvariandid.
Eesmärgiks tuleb seada esmatähtsate ja/või esinduslike elupaigatüüpide kahjustamise
vältimine (eriti metsa elupaikade puhul) ja läbimine minimaalses mahus (kohtades,
kus vältimine pole võimalik). Samuti võimalusel vältida piirkondi, kus ulatuslikul
lõigul paiknevad lähestikku mitmed kaitsekorralduslikult olulised elupaigatüübid (sh
esmatähtsad). Lisaks tuleb vältida I kaitsekategooria linnuliikide elupaiku. Eelnevaid
tingimusi arvestades tuleb teha alamvariantide trasside kulgemises järgmised
muudatused (joonis 5.1):
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1. Alamvariant a: Vältida Hiiumaal asuva Kukka lahe läbimist. Kavandada liin
väljaspool Paslepa (Läänemaa) lahte. Vältida Kudani küla (Läänemaa)
piirkonda jäävat elupaigatüübi 7230 ala. Vältida Möldri mere läbimist.
2. Alamvariant b: Vältida Vahtrepa külas Hiiumaal elupaigatüüpide 6270* ja
9070 läbimist. Vältida Vormsi juures Hullo lahe ja Sviby lahe piirkonda
jäävaid laide ja esmatähtsaid elupaigatüüpe.
Eeltoodud muudatustega arvestamisel on võimalik jätkata uue liini mõlema
alamvariandi asukoha menetlemisega. Seejuures tuleb aga täpsemate mõjude ja
tingimuste määratlemiseks sõltumata alamvariandist projekteerimise etapis läbi viia
Natura asjakohane hindamine.

Joonis 5.1. Kavandatava tegevuse ja variant 3 alamvariantide alternatiivsete asukohtade
paiknemine Natura 2000 alade suhtes. Alamvariant a lõuna poolse alternatiivse asukoha (lilla
joon) valikul on arvestatud olemasoleva keskpingeliini (osaliselt maakaabelliini) asukohaga.
Alus: Maa-amet, 2014.
Koondmõjusid arvestades on variantidest eelistatud variant 1. Samas eelnevalt mainitud
tingimusi arvestades on võimalik edasi menetleda ka teisi variante (2 ja 3), viies seejuures läbi
Natura asjakohase hindamise.
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