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SISSEJUHATUS
AS Tootsi Turvas esitas Keskkonnaministeeriumile maavara kaevandamise loa taotluse
turba kaevandamiseks Ulila II turbatootmisalalt 09.02.2015. Keskkonnaministeerium
algatas 03.11.2015 kirjaga nr 12-9/14/9659-1 Ulila II turbatootmisala keskkonnamõju
hindamise.
Taotletava mäeeraldise varusid on hinnatud 1996-1997. aastal ja kinnitatud seisuga
01.05.1997. ning osaliselt hinnatud 2011. aastal ja kinnitatud seisuga 31.01.2012.
KeHJS § 6 lõige 1 punkt 28 sätestab olulise keskkonnamõjuga tegevusena turba
mehhaniseeritud kaevandamise. Sama seaduse § 11 lõige 3 sätestab, et § 6 lõikes 1
nimetatud tegevuse korral algatatakse kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine
selle vajadust põhjendamata.
AS Tootsi turvas esitas 17.08.2015 Keskkonnaametile vee erikasutusloa taotluse, millega
taotles vee erikasutusluba Ulila turbatootmisalalt (s.h Ulila II tootmisalalt) heitvee
(kuivendusvee) juhtimiseks Elva jõkke.
Keskkonnaamet teatas 27.11.2015 kirjaga nr JT 7-6/15/18709-7 AS-i Tootsi Turvas vee
erikasutusloa menetlusse võtmisest ning menetluse peatumisest, sest Puhja vallavalitsus
ja Keskkonnaamet leidsid, et ei ole esitatud piisavalt informatsiooni Ulila tootmisala
kuivendusvõrgu mõju kohta. Keskkonnaamet palus esitada vee erikasutusloa taotluse
juurde Ulila turbatootmise kuivendussüsteemi tegelikku mõju põhjaveele/pinnaseveele
sh kaevude veetasemetele käsitlev hüdrogeoloogiline eksperthinnang kirjas esitatud
mahus (vt ptk 6.5).
AS Tootsi Turvas tegi 13.11.2015 ettepaneku viia eksperthinnangus nõutavad uuringud
Ulila turbatootmisala kuivendussüsteemi tegeliku mõju põhjaveele/pinnaseveele sh
kaevude veetasemetele Ulila II kaevandamisloa taotluse keskkonnamõju hindamisse.
Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 2 on
keskkonnamõju hindamise eesmärk:


teha kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise tulemuste alusel
ettepanek kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks,
millega on võimalik vältida või minimeerida keskkonnaseisundi kahjustumist ning
edendada säästvat arengut;



anda tegevusloa andjale teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete
alternatiivsete võimalustega kaasneva keskkonnamõju kohta ning negatiivse
keskkonnamõju vältimise või minimeerimise võimaluste kohta;



võimaldada keskkonnamõju hindamise tulemusi arvestada tegevusloa andmise
menetluses.

KMH objektiks on Ulila II turbatootmisala avamise, töötamise, väljaveoga seotud
tegevuste ning karjääri tegevuse lõpetamise ning mõjude hindamine.
Keskkonnamõju hindamise käigus selgitatakse karjääri laiendamise võimalikkus ning
olulise mõju selgumisel antakse juhised leevendusmeetmete rakendamiseks.
Käesoleva keskkonnamõju hindamise programmi koostamisel on kasutatud Ulila II
kaevandamisloa taotluse materjale.
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KAVANDATAVA TEGEVUSE EESMÄRK
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on kaevandada taotletavalt Ulila II mäeeraldiselt
turvast. AS Tootsi Turvas taotleb Ulila II turbatootmisala mäeeraldist seoses vajadusega
säilitada piirkonnas olemasolev tootmisvõimsus ning suurendada seda.
Taotletav Ulila II turbatootmisala mäeeraldis kuulub Keskkonnaministri 13.01.2011
määruses nr 7 ’’Kaevandamisega rikutud mahajäetud turbaalade nimekiri’’ nimetatud
kaevandamisega rikutud turbaalade hulka.
Taotletav mäeeraldis asub Sangla turbamaardla idaosas Tartu maakonnas (vt Joonis 1)
Puhja vallas Teilma külas. Taotletav ala külgneb põhjast ja idast Ulila turbatootmisalaga
(vt Joonis 2).
Taotletav mäeeraldis asub 21,09 hektari ulatuses katastriüksusel Ulila turbatootmisala
(katastritunnus 60502:004:0035, sihtotstarve 100 % turbatööstusmaa) ning ülejäänud
osas (pindala 127,39 ha) katastriüksusel Laeva metskond 11 (katastritunnus
60502:004:0036, sihtotstarve 100 % maatulundusmaa). Need kinnistud kuuluvad Eesti
Vabariigile, millede valitsejad on vastavalt Keskkonnaministeerium ning Riigimetsa
Majandamise Keskus.

Joonis 1 Kavandatava karjääri asukoht. Kaart: Maa-amet
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KAVANDATAV TEGEVUS JA SELLE REAALSED
ALTERNATIIVID
Taotletava mäeeraldise pindala on 128,34 ha ning mäeeraldise kaevandatav varu on
772,3 tuh t. Ulila II mäeeraldise maavara kaevandamise luba taotletakse 30 aastaks.
Aastane maksimaalne kaevandamise maht on 29 tuh t, arvestades, et loa kehtimise ajast
3 aastat kulub kaevandatava ala korrastamiseks.
Kaevandamisala ettevalmistamisel sugekihiga alalt mets raadatakse ja sugekiht
kooritakse. Ulila II edela- ja lõunaosas on turvast varem kaevandatud ning seal on
kuivendussüsteem osaliselt olemas, ülejäänud looduslikul alal on vaja kuivendussüsteem
välja ehitada. Ulila II ala kuivendusvee puhastamiseks kasutatakse olemasolevat Ulila
tootmisala kuivendusvee puhastussüsteemi. Kuivendusveed juhitakse kokku ning
pumbatakse lodualale, kus toimub heljumi (turbaosakeste) välja settimine ja teiste
taimetoitainete sidumine. Lodualalt voolab heitvesi Elva jõkke. Tänu pumpamisele
tekitatakse kaevandamisala veealandus.
Turba kaevandamine on kavandatud pinnaviisiliselt freesmeetodil, sarnaselt Ulila
turbatootmisalal kasutatava tehnoloogiaga. Tootmiseks on arendajal vajalik masinapark
olemas. Turbalasundi freesimissügavus sõltub peamiselt kuivamistingimustest ning
freesitava kihi kvaliteedist. Vähelagunenud turba puhul on freesitava kihi paksus
keskmiselt 15 - 20 mm, hästilagunenud turba puhul keskmiselt 10 mm. Tootmistsükkel
koosneb turbakihi freesimisest õhukeste kihtidena, freesitud turba pööramisest,
vallitamisest, kogumisest ja aunatamisest. Turvas aunatatakse vastavalt vajadusele,
tavaliselt 2 - 3 tsükli järel väljaku otstesse. Aunade kõrgus oleneb kasutatavast
tehnoloogiast, turbaliigist ja kogumishooaja kestusest. Pärast kogutud turba aunatamist
toimub turba laadimine ekskavaatoriga veoautodele ning väljavedu tarbijateni.
Freesturba tootmisel loetakse tootmisperioodiks keskmiselt ajavahemikku mai keskelt
kuni augusti lõpuni.
Kaevandatava varu arvutamisel on jäetud taotletava mäeeraldise põhja keskmiselt 0,2 m
paksune põhjatervik.
Kaevandatavat maavara hakatakse kasutama nii aianduse kui kütteturbana.
Üldjuhul on kavandatava tegevuse alternatiivideks asukoht, tegevuse läbiviimise
tehnoloogia või tegevuse aeg. Antud juhul on tegevuse eesmärgiks kaevandada maavara
kindlast asukohast, mistõttu asukohaalternatiive ei ole kaalutud. Samuti pole mõtet
kaaluda erinevaid tehnoloogiaid, kuna pole teada väljapakutule muud sobivamat
lahendust. Ajalisi alternatiive on mõistlik kaaluda juhul, kui selgub, et plaanitud aeg on
mingil põhjusel ebasobiv ja leidub soodsamaid aegu.
Antud juhul on KMH eesmärgiks leida niisugune kaevandamise maht ja intensiivsus, mis
ei ületaks keskkonna taluvuspiire.
0-alternatiivi käsitletakse KMH aruandes kui võrdlust olemasoleva olukorraga.
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Joonis 2 Olemasolev ja taotletav mäeeraldis. Aluskaart: Maa-amet
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EELDATAVALT MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS
Veekeskkond
Kavandatava turbatootmisala kuivendusvete eesvooluks on Elva jõgi (keskkonnaregistri
kood VEE1036500), veekogum Elva Kaarnaojast suudmeni (kood 1036500_2). Veekogumi
seisund on Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas1 hinnatud kesiseks. Peamisteks kesise
seisundi põhjusteks on paisude ja kobraste tegevuse mõju.
Ka käesoleval ajal juhitakse puhastuslodu läbinud kuivendusvett Elva jõkke. Ulila
kaevandamisala kuivendusvee väljalask Elva jõkke asub u 5,7 km kaugusel Elva jõe
suudmest. Puhastuslodust välja voolava vee hulka ja heljumi sisaldust mõõdetakse
automaatsüsteemi abil. AS Tootsi Turvas seirab ka Elva jõe veekvaliteeti.
Ulila II ala kattub osaliselt Teilma turbatiikide (VEE2084370, VEE2084360 ja VEE2084350)
kalda piiranguvööndi ja ehituskeeluvööndiga.
Turbamaardlas levib maapinnalähedane põhjavesi turbas ehk soosetetes. Veekiht on
surveta ja toitub vahetult samale alale langevatest sademetest. Sügavamatest
põhjaveekihtidest on soosetete vesi isoleeritud järvelubja ja sapropeeli ning savikate
liustikusetete (liivsavi) poolt. Veetase lasub looduslikes tingimustes vabapinnaliselt 00,5 m sügavusel maapinnast. Veerohkel ajal on madalamad kohad üleujutatud. Veetaseme aastane kõikumise amplituud ilma kuivenduse mõjuta ei ületa 0,5 m. Maapinnalt
lähtuva reostuse eest on soosetetes esinev vesi kaitsmata.
Ulila, Kureküla ja Ridaküla piirkonnas kasutatakse veevarustuses maapinnalähedase
liustikusetete veekihi (saviliiv, moreen) vett. Veekiht avaneb 2-4 m sügavuselt ning on
surveta. Salvkaevude veerohkus sõltub moreenis paiknevate liiv-kruusa vahekihtide
olemasolust. Veekiht on suhteliselt väikese filtratsioonimooduliga – 0,01-1 m/d.

Maastik
Taotletav Ulila II turbatootmisala mäeeraldis kuulub Keskkonnaministri 13.01.2011
määruses nr 7 ’’Kaevandamisega rikutud mahajäetud turbaalade nimekiri’’ nimetatud
kaevandamisega rikutud turbaalade hulka. Kavandatav turbatootmisala asub kasutuses
oleva tootmisala ja endiste turbatiikide vahel ning piirneb läänest kaitsealaga. Edela- ja
lõunaosas on turvast kaevandatud (1953. - 1986. a) ning seal on olemas osaline
kuivendussüsteem. Maapind on taotletaval mäeeraldisel tasane, väikese languga põhjast
lõunasse. Taotletaval tootmisalal jäävad absoluutkõrgused vastavalt 2012. aasta
topomõõdistusele vahemikku +33 kuni +36 m.

1

http://www.envir.ee/sites/default/files/ida-eesti_vesikonna_veemajanduskava.pdf
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Kaitstavad loodusobjektid ja Natura 2000 alad
Taotletava mäeeraldise teenindusmaa külgneb vahetult Alam-Pedja looduskaitsealaga
(keskkonnaregistri kood KLO1000455), mis on ühtlasi Natura 2000 võrgustikku kuuluv
linnu- ja loodusala (rahvusvaheline kood EE0080374) (vt Joonis 3).
Kaitseala on loodud rikkumata veerežiimiga ühtse maastikukompleksi kaitseks, kus
esineb suuri soid, erinevaid metsatüüpe sh haruldasi humalatega lammimetsi, suuri
jõgesid oma vanajõgedega ning ulatuslikke luhaalasid. Alam-Pedja kaitseala kuulub Eesti
suuremate looduskaitsealade hulka, siinseks eripäraks on vähene inimasustus. Siin
peatuvad kevadel ja sügisel läbirändavad veelinnud. Emajõe vanajõed on olulised kalade
kudealad. Kaitseala pindala on 34 396,4 ha.
Ulila II mäeeraldise teenindusmaa külgneb Alam-pedja looduskaitseala Laugesoo
sihtkaitsevööndiga, mille kaitse-eesmärk on metsa- ja sookoosluste looduslikkuse
taastamine ning kaitstavate liikide elupaikade kaitse.
EELIS2 andmebaasi alusel jäävad ligikaudu 1 km kaugusele Ulila II taotletavast
mäeeraldisest III kategooria järgmiste kaitsealuste liikide asukohad: valge-toonekurg
(Ciconia ciconia), roomav öövilge (Goodyera repens). Nendele leiukohtadele
kavandatavast tegevusest lähtuvalt negatiivset mõju ette näha ei ole.
Alam-Pedja LLA eesmärgiks on 48 linnudirektiivi I lisa või sellest puuduva rändliigi kaitse
ning 20 loodusdirektiivi I lisa elupaiga ning 14 II lisa liigi kaitse.
Alam-Pedja looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) ulatuslikul alal ökosüsteemide looduslikku mitmekesisust, tagades võimalikult suurel
osal kaitsealast metsa- ja sookoosluste loodusliku arengu ja niidukoosluste püsimise
ning kaitsealuste liikide elupaikade säilimise;
2) linnudirektiivi liike, sh viite I kat liiki; teistest liikidest: väikeluik (Cygnus columbianus),
valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), rohunepp (Gallinago media), laanerähn
(Picoides tridactylus), metsis (Tetrao urogallus), kes on ühtlasi II kategooria
kaitsealused liigid, ning laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus),
roo-loorkull (Circus aeruginosus), välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus
pygargus), rukkirääk (Crex crex), musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp
(Ficedula parva), sookurg (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), vöötsaba-vigle
(Limosa lapponica), herilaseviu (Pernis apivorus), hallpea-rähn ehk hallrähn (Picus
canus), rüüt (Pluvialis apricaria), täpikhuik (Porzana porzana), händkakk (Strix
uralensis), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa
glareola), kes on ühtlasi III kat liigid ja rändlinnud;
3) II katliike. Need on väikekoskel (Mergus albellus), väikekajakas (Larus minutus) ja
mustsaba-vigle (Limosa limosa);
4) III kat liike. Need on hallõgija (Lanius excubitor), männi-käbilind (Loxia pytyopsittacus),
väikekoovitaja (Numenius phaeopus), heletilder (Tringa nebularia) ja punajalg-tilder
(Tringa totanus);
5) loodusdirektiivi elupaigatüüpe: jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030),
lubjavaesel mullal liigirikkad niidud (6270*), lamminiidud (6450), puisniidud (6530*),
rabad (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood
2

EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur
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(7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised
metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad
(9080*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*), lammi-lodumetsad (91E0*) ja laialehised
lammimetsad (91F0);
6) liikide elupaiku, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas. Need on kaunis
kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii), kollane kivirik
(Saxifraga hirculus), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), tõugjas (Aspius aspius),
tiigilendlane (Myotis dasycneme), mis on ühtlasi II kat liigid; suur-kuldtiib (Lycaena
dispar), hink (Cobitis taenia), võldas (Cottus gobio), vingerjas (Misgurnus fossilis),
saarmas (Lutra lutra), kes on ühtlasi III kat liigid.

Joonis 3 Mäeeraldised ja kaitsealad. Aluskaart: Maa-amet
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Asustus, maakasutus ja taristu
Ulila II tootmisala asub Ulila alevikust 1,1 km kaugusel kirdes. Alast 2,3 km kaugusele
lõunasse jääb Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme põhimaantee nr 92. Lähim eluhoone asub
taotletavast mäeeraldisest 1 km kaugusel.
Taotletava mäeeraldise keskosas asub alajaam Turbaraba: Puhja ning paralleelselt
olemasoleva põhja-lõuna suunalise kruusakattega teega kulgeb elektriõhuliin 1-20
TARTU:PUH ja maakaabelliin JK AS Tootsi Turvas, millede haldaja on OÜ Elektrilevi.
Taotletava mäeeraldise ümbruses on peamiselt maatulundusmaa sihtotstarbega
katastriüksused.
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KAVANDATAVA TEGEVUSE SEOS STRATEEGILISTE
PLANEERIMISDOKUMENTIDEGA
1. Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 (ENMAK 2030) eelnõus leitakse,
et turba kasutamisel on energeetikas tänase aastase kasutusmäära juures
märkimisväärne kasutamata potentsiaal. Seejuures tuleb arvestada, et planeerides
turba laialdasemat kasutuselevõttu energeetikas ei tohi ega olegi võimalik kavandada
uute, seni rikkumata soode kuivendamist, kuivõrd turvas on taastumatu loodusvara.
Järelikult tuleb juba kaevandamisega rikutud aladelt maksimaalses võimalikus mahus
maavara väljata enne, kui võetakse kasutusele uued, seni veel rikkumata
kaevandamisalad.
Kavandatav tegevus on kooskõlas Eesti energiamajanduse arengukava aastani
2030.
2. Kehtiv Tartumaa maakonnaplaneering kehtestati Tartu maavanema 23. aprilli 1999.
a. Käesoleval ajal on koostamisel uus maakonnaplaneering. Kehtiv
maakonnaplaneering määrab kavandatava tegevuse ala potentsiaalseks
tööstusettevõtete piirkonnaks. Koostamisel olevas maakonnaplaneeringus on
kavandatava tegevuse ala märgitud puhke-eeldusega piirkonnaks ja väärtuslikuks
maastikuks.
Planeeringuga seatud eesmärke on võimalik täita pärast kaevandamise lõppu.
Kavandatav tegevus ei ole vastuolus kehtiva ega koostatava Tarumaa
maakonnaplaneeringuga.
3. Tartumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused" kehtestati 22.06.2006 Tartu Maavanema
korraldusega nr. 683. Seal on kavandatava tegevuse ala ja selle ümbruse endised ja
praegused turbatööstusalad regionaalse tasandi väärtuslik maastik, kus tuleb selle
säilimise eesmärgil:
 Vältida turbatootmismaastiku ilmet kaotavaid melioratsioonitöid;
 Luua väärtusi võimendav ja eksponeeriv temaatiline väliekspositsioon
(tööstusajalooline teemapark).
Kavandatav tegevus ei takista teemaplaneeringuga seatud eesmärkide täideviimist.
Kavandatav tegevus ei ole vastuolus Tartumaa maakonnaplaneeringu
teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused".
4. Puhja valla üldplaneering kehtestati Puhja Vallavolikogu 30.06.2009 määrusega nr
13. Valla üldplaneering kajastab teemaplaneeringus "Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused" toodut (vt eelmine punkt).
Kavandatav tegevus ei ole vastuolus Puhja valla üldplaneeringuga.
5. Puhja valla arengukava 2015-2022 võeti vastu Puhja Vallavolikogu 01.07.2015
määrusega nr 6. Arengukava toob välja Ulila endise turbakaevandamise ala kui
Geopargi3 sihtala.
Kavandatav tegevus ei ole vastuolus Puhja valla arengukavaga 2015-2022.
3

http://jaaaeg.ee/geopark/et/geopark/
11

Ulila II turbatootmisala keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu

6

MAVES

EELDATAVALT OLULINE KESKKONNAMÕJU
Mõju taimestikule, loomastikule, linnustikule, kaitstavatele
loodusobjektidele ja rohevõrgustikele (sh Natura 2000
aladele)
Kavandatava tegevuse ala piirneb Natura võrgustikku kuuluva Alam-Pedja linnu- ja
loodusaladega ja Alam-Pedja looduskaitsealaga, mille minimaalne kaugus taotletavast
mäeeraldisest on 15 m.
Käesolevas mõju hindamise faasis ei ole võimalik kindlaks teha võimalikku mõju
linnualale, mistõttu viiakse KMH aruande koostamise etapis läbi Natura mõju hindamine
Alam-Pedja linnualale.
Natura eelhindamist Alam-Pedja loodusalale vt ptk 7.

Mõju inimese tervisele, heaolule ja varale
Inimese tervist ja heaolu võib mõjutada müra ja tolmu levik. Kavandatava tegevuse
tagajärjel ei ole ette näha mõju inimese varale. Inimese heaolu mõjutab tolmu levik
tootmisaladelt. Seni ei ole Ulilas turbatootmisalalt leviva tolmu või müra tõttu Ulila
elanikelt kaebusi olnud. Uuringud4 näitavad, et 400 m kaugusel tootmisest ühtlustub
tolmu heide tootmisalalt piirkonna fooniga ning turbatootmise mõju ei ole enam
eristatav. Eeldatavalt ei ole tolmu mõju oluline.

Mõju välisõhu kvaliteedile
Inimese tervist võib mõjutada tootmisalalt leviv peente osakeste sisaldus sissehingatavas
õhus. Keskkonnaministri 08.07.2011 määrus nr 43 Välisõhu saastatuse taseme piir- ja
sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud piirnormid ning nende saavutamise tähtajad
seab piirväärtused tolmus sisalduvatele peentele osakestele PM10 24 tunni keskmine
kontsentratsioon 50* µg/m3 (kusjuures piirväärtust ei tohi ületada välisõhu kvaliteedi
pideva seire korral rohkem kui 35 korda kalendriaasta jooksul) ja aasta keskmine
kontsentratsioon 40 µg/m3.
Turbatolmu kontsentratsiooni mõõtmisi tootmisalade juures välisõhus on tehtud
Keressaare rabas augustis 2007. a. PM10 sisaldusi välisõhus tootmisala piiril mõõdeti
kolmes punktis. Mõõtmiste tulemus näitas, et PM10 sisaldus välisõhus tööperioodil 20
minuti keskmisena oli 33–39 μg/m3, mis jääb allapoole lubatud aasta keskmist piirmäära.
Kuna elamualad jäävad tootmisalast ligikaudu 1 km kaugusele, ei ole peente osakeste
olulist negatiivset mõju ette näha.

Turvetuotannon ympäristövaikutusten arviointi. Ohjeita turvetuotannon
naapuruussuhdevaikutusten arvioimiseksi, Turveteollisuusliito ry, 2002

4

luonto-

ja
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Müra mõju
Turba kaevandamisega kaasnevad müratasemed on sarnased põllu harimisel esinevate
tasemetega. Oluline on tagada normi piiresse jäävad müratasemed elamute juures. Seda
reguleerib sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal,
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid.
Taotletavale mäeeraldisele lähimad elamud asuvad umbes 1 km kaugusel, tänu millele ei
ole ette näha müra normtasemete ületamisi eluhoonete piirkonnas. Müra mõju
elamualadele ei ole oluline.
Müra mõju ulatus ja olulisus pesitsevatele lindudele selgitatakse välja KMH käigus.

Ressursikasutus ja jäätmeteke
Kaevandamisala ettevalmistustööde käigus tuleb ~37 ha suuruselt alalt raadata mets
ning võsa. Lisaks tuleb eemaldada sugekiht ning juurida kännud. Kogujakraave ja
settetiike tuleb puhastada setetest.
Sugekihti kasutatakse teede rajamisel täiteks. Raadatud metsamaterjalist ja juuritud
kändudest toodetakse hakkpuitu.
Turba aunatamisel kasutatakse kile. Kasutuskõlbmatuks muutunud kile kogutakse kokku
ja viiakse jäätmejaama.
Kaevandamisega ei tekitata jäätmeseaduse mõistes kaevandamisjäätmeid. Kaevandatav
kasulik kiht kasutatakse kogu ulatuses. Ajutiselt ladustatud kändude ja sugekihi puhul
(kände ja sugekihti ei ladustata tootmisalal kauem kui kolm aastat) on tegemist
loodusliku saastumata pinnasega, mis pärast korrastamisprojekti koostamist
realiseeritakse või kasutatakse ettevõtte kaevealade korrastamisel.

Mõju pinnavee kvaliteedile ja veerežiimile ning põhjaveele
Ulila II ala kuivendusvee puhastamiseks kasutatakse olemasolevat Ulila tootmisala
lodupuhastit. Kuivendusveed juhitakse kokku ning pumbatakse lodualale, kus toimub
heljumi (turbaosakeste) välja settimine ja teiste taimetoitainete sidumine.
Turbatootmisalal hoitakse kaevandamise jaoks ümbruskonnast madalamat veetaset
poldersüsteemi abil. Selle mõju ulatub mõningal määral tootmisalast väljapoole.
Lähtuvalt Keskkonnaameti 27.11.2015 kirjast nr JT 7-6/15/18709-7 tuleb keskkonnamõju
hindamise
käigus
selgitada
välja
kuivendussüsteemi
tegelik
mõju
põhjaveele/pinnaseveele sh kaevude veetasemetele. Mõjude hindamisel lähtutakse kirjas
esitatud lähteülesandest:
1.
2.
3.
4.

Ulila turbatoomisalale rajatud kuivendussüsteemi tegeliku mõju ulatuse hinnang
lähtuvalt Ridaküla küla salvkaevude olukorrast);
Probleemi kirjeldus;
Loetelu kasutatud andmetest;
Hüdrogeoloogiliste tingimuste iseloomustus:
13
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a.
b.

5.
6.
7.
8.

kohapeal kaevude veetasemete mõõtmine;
probleemsete kaevude rajamise aeg, tarbimise maht ning iseloom, kaevude
toitealade iseloomustus;
c. ülevaade Elva jõe veetasemete ning sügavuste kohta piirkonnas;
d. Hüdroloogilised tingimused tulenevalt kaardimaterjalist, riiklike seirekaevude
andmetest või olemas arhiiviandmete põhjal;
e. info vee liikumissuundade kohta;
f. hinnang ümbruskonnas olevate kaevude tarbimise kohta, toimunud
tegevuste kohta (tiikide rajamine jms), mis võivad mõjutada lähedal
paiknevate kaevude veetasemete alanemist;
g. ülevaade Ulila turbatootmisala kuivendussüsteemist (kraavide sügavused,
mõõdetud veetasemed jms) ja selle toimimisest;
Kogutud andmete analüüs - kindlasti peab olema näidatud, millistele faktilistele
andmetele hinnang tugineb ja toodud vastavad põhjendused;
Tulenevalt andmete analüüsist ka vajalikud/võimalikud soovitused;
Järeldused, kus analüüsi tulemused, on lühidalt, üheselt mõistetavad ja selgelt uuesti
ära toodud;
Välitööde korral võimalusel ka teostatud tööde/analüüside aktid.

Muud mõjud
Lõhna, valguse ja kiirguse reostust ei ole kavandatava tegevusega ette näha.
Pinnasereostuse risk on turbakaevandamisel väga väike. Turvas on hea absorbent ja
kütusereostuse korral takistab turvas reostuse edasi kandumist ning reostunud materjali
on võimalik hõlpsalt kokku korjata.
KMH käigus käsitletakse uue tootmisala ja kõrvalolevate tootmisalade koosmõju
veetasemete osas.
Piiriülest mõju ei ole ette näha.
Mõju kliimale on kavandataval tegevusel üksi mõõtmatult väike.
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NATURA EELHINDAMINE
Metoodilise alusmaterjalina kasutatakse hindamise läbi viimisel Juhised Natura
hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis, MTÜ Eesti
Keskkonnamõju Hindajate Ühing, Tartu-Tallinn 20135.
Mõju ulatuse elupaikadele määrab tootmisalale rajatava kuivendusvõrgu mõju ja heitvee
heljumi sisalduse mõju eesvoolu veekvaliteedile.
Käesolevas Natura mõju eelhindamises ei käsitleta projektide „Eesti soode
inventeerimine tagamaks nende bioloogilise mitmekesisuse säilimist“ (Estonian Mires
Inventory Completion for Maintaining Biodiversity) ja “Eesti soode inventeerimise
lõpetamine” tulemusi, mis on kokku võetud väljaandes Eesti soode seisund ja kaitstus,
koostanud Jaanus pPaal ja Eerik Leibak, Tartu 2013.

Kavandatav tegevus
Vt ptk 3.

Loodusala kirjeldus ja kaitse-eesmärgid
Alam-Pedja loodusala (EE0080374) väärtusi kaitstakse siseriiklikult Alam-Pedja
looduskaitsealal. Ala võeti looduskaitse alla 1994. aastal. Loodusala loodi loodusdirektiivi
I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide elupaikade kaitseks.

5

Juhend on leitav: http://www.keskkonnaamet.ee/public/Natura_juhis_1.pdf
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Joonis 4 Natura elupaigad EELIS andmebaasi natura_elupaik kihist (02.02.2016).
Aluskaart: Maa-amet

16
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Joonis 5 Soode inventuuride käigus määratud elupaigad EELIS andmebaasi Sood kihist
(01.09.2016). Aluskaart: Maa-amet
Elupaigatüübid, mida alal kaitstakse: jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030),
liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270), lamminiidud (6450), puisniidud (6530), rabad
(7110), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140),
liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010), vanad laialehised metsad
(9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080), siirdesooja rabametsad (91D0), lammi-lodumetsad (91E0), laialehised lammimetsad (91F0).
Liigid, kelle elupaiku kaitstakse: saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme);
harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio),
harilik vingerjas (Misgurnus fossilis); suur-kuldtiib (Lycaena dispar), paksukojalise jõekarp
(Unio crassus); kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), soohiilakas (Liparis loeselii),
kollane kivirik (Saxifraga hirculus).
EELIS andmebaasi alusel ei ole eespool nimetatud kaitstavate liikide elupaiku taotletavale
mäeeraldisele lähemal kui 2,5 km (linnulennult). Lähimad elupaigad on Emajões, kus
elavad harilik tõugjas (Aspius aspius), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus
gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis).
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Kavandatava tegevuse alalt kuni 1 kilomeetri raadiusesse jäävad elupaigad6 on järgmised:








Jõed ja ojad (3260) – elupaigatüüp hõlmab neid jõgede ja ojade lõike, mis on
püsinud looduslikus või looduslähedases seisundis. Elva jõe alamjooks ja Emajõgi
looklevad oma looduslike sängides ning moodustavad vanajõgesid. Selle
elupaiga jõed peavad olema nii puhtad, et seal saavad elada ka reostuse suhtes
tundlikud liigid.
Lamminiidud (6450) – kõige lopsakama taimekasvuga niidukooslused paiknevad
jõgede üleujutatavatel lammidel ning on tänu jõe poolt sinna kantud setetele
väga viljaka mullaga. Taimestikus valitsevad sageli kõrgekasvulised kõrrelised ja
tarnad.
Soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080) – sellesse elupaigatüüpi kuuluvad nii
soostuvad metsad, madalsoometsad kui lodumetsad. Põhjavesi on maapinna
lähedal ja muutlik, ulatudes kevadel maapinnale ja langedes suvel madalamale.
Siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) – tihedama ja kõrgema puurindega kui
siirdesood, õõtsiksood ja rabad. Puurinde moodustavad sookask ja mänd,
rabametsas valitseb mänd. Iseloomulik on tugev põõsa- ja puhmarinne
vaevakase, sookailu, sinika, Ida-Eestis ja hanevitsaga.

Mõju prognoosimine leevendavate meetmetega
Elupaik jõed ja ojad (3260) jääb Ulila turbatootmisala kuivendusvee väljavoolust 2,8 km
kaugusele allavoolu. Elupaigas peab olema hea veekvaliteet. Seni pole puhastusloduga
probleeme olnud. Kui tagatakse nõuetekohane heitvee puhastamine, ei ole negatiivset
mõju jõgede ja ojade elupaigale ette näha.
Lamminiitude (6450) ning soostuvate soo- ja lehtmetsade (9080) elupaigad asuvad
vahetult jõe ääres ja sõltuvad otseselt jõe veerežiimist. Turbakarjääri kuivenduse mõju
elupaigani ei ulatu. Mõju nendele elupaikadele (6450 ja 9080) puudub.
Siirdesoo- ja rabametsade elupaigale (91D0*), mis jääb kavandatava Ulila II mäeeraldise
piirist 260 m kaugusele, on oluline stabiilne niiskusrežiim. Käesolevas mõju hindamise
etapis ei ole selge, kas kavandatava tegevusega kaasnev kuivenduse mõju võib ulatuda
selle elupaigani või mitte. Seetõttu tuleb mõjusid sellele elupaigale hinnata järgmises
Natura hindamise etapis.
Hariliku tõugja (Aspius aspius), hariliku hingi (Cobitis taenia), hariliku võldase (Cottus
gobio) ja hariliku vingerja (Misgurnus fossilis) elupaiku ohustab reostumine, liigne
kobraste tegevus, maaparandus, veekogude eutrofeerumine jms7. Elupaigad asuvad 5,7
km kaugusel turbakaevanduse heitvee väljalasust. Kui tagatakse nõuetekohane
kuivendusvee puhastamine, ei ole negatiivset mõju eelnimetatud kaladele ette näha.

6
7

Euroopas väärtustatud elupaigad Eestis, Paal, J., 2004
Rahvusvahelise tähtsusega looma- ja linnuliigid Eestis, Vilbaste, K., 2005
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Natura eelhindamise tulemused ja järeldused
Kui tagatakse nõuetekohane kuivendusvee puhastamine heljumist, ei ole negatiivset
mõju Alam-Pedja loodusalal Elva jões asuvatele kaitstavatele liikidele ega elupaikadele
ette näha.
Mõjud siirdesoo- ja rabametsade elupaigale (91D0*) selgitatakse välja KMH aruande
faasis Natura täishindamise käigus.
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HINDAMISMETOODIKA
Keskkonnamõju hindamisel ja aruande koostamisel lähtub ekspert keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest ja selle rakendusaktidest.
Arvestatakse kehtivaid õigusakte (peamised veeseadus ja looduskaitseseadus),
strateegilisi arengudokumente ning neis sätestatud piiranguid.
KMH raames hinnatakse kõiki keskkonnaväärtusi, mida kavandatav tegevus võib oluliselt
mõjutada:





põhjaveetase joogiveekaevudes;
pinnavee kvaliteet;
veerežiimi muutus Alam-Pedja loodusalal (võimalikus mõjuulatuses asuv elupaik
91D0*);
mõju Alam-Pedja linnuala kaitse-eesmärkidele.

Täiendavalt käsitletakse maavara kaevandamise ressursitõhusust ning jäätmetekke
vastavust tänapäeva põhimõtetele8.
Käesoleva KMH raames läbi viidud hüdrogeoloogilise uuringuga (välitööd toimusid
vahemikus kevad–suvi 2016) selgitati põhjaveetasemed ümbruskonna kaevudes ja sooga
külgnevates vaatluspunktides. Hüdrogeoloog annab eksperthinnangu veetaseme
alanemise võimalikust mõjualast. Vajadusel pakutakse välja leevendusmeetmed. Uuring
koostatakse ptk 6.5 toodud lähteülesande alusel.
Pinnaveekogumite kvaliteedile on kehtestatud piirväärtused9;10. KMH käigus antakse
olemasolevate andmete põhjal hinnang, kas kavandatav tegevus seab ohtu Elva jõe hea
seisundi saavutamise.
Ökoloog teeb hüdrogeoloogilise uuringu tulemuste põhjal järelduse veerežiimi muutuse
võimalikust mõjust loodusalale ja vajadusel pakub välja leevendavad meetmed.
Võimalik mõju linnualale selgitatakse hüdrogeoloogilise uuringu ja ornitoloogi poolt läbi
viidava välivaatluse põhjal. Vajadusel pakutakse välja leevendusmeetmed.
Keskkonnamõju hindamisel lähtutakse põhimõttest, et hinnata tuleb muutusi
keskkonnas, mis kaasnevad planeeritud tegevuse elluviimisega.
Natura hindamisel lähtutakse juhendist Juhised Natura hindamise läbiviimiseks
loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis, koostajad Aune Aunpuu, Riin Kutsar,
MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing, Tartu-Tallinn 2013.

Riigi jäätmekava 2014-2020 http://www.envir.ee/et/riigi-jaatmekava-2014-2020
Keskkonnaministri 28.07.2009 määrus nr 44 Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende
pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid
ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord.
10
Veemajanduskavad
2015-2021
http://www.envir.ee/et/eesmargidtegevused/vesi/veemajanduskavad/veemajanduskavad-2015-2021
8
9
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AJAKAVA
KMH etapp
KMH algatamine

Ekspert koostab KMH programmi
Programmi esitamine otsustajale vastavuse
kontrollimiseks
Otsustaja kontrollib programmi sisu vastavust nõuetele
Otsustaja küsib asutustelt seisukohti programmi sisu
kohta
Otsustaja menetleb saabunud seisukohti ja esitab enda
seisukoha
Märkuste menetlemine ja programmi parandamine
Programmi esitamine otsustajale kontrollimiseks ja
avalikustamiseks
Programmi avalikustamine
KMH programmi avalik arutelu
Programmi täiendamine vastavalt märkustele ja
ettepanekutele
KMH programmi esitamine otsustajale kontrollimiseks
Otsustaja tunnistab programmi nõuetele vastavaks
KMH aruande koostamine
Aruande esitamine otsustajale
Otsustaja kontrollib aruande sisu vastavust nõuetele
Otsustaja küsib asutustelt seisukohti aruande sisu
kohta
Otsustaja menetleb saabunud seisukohti ja esitab enda
seisukoha
Aruande avalik väljapanek
Avaliku arutelu toimumine
Aruande täiendamine
Otsustaja esitab aruande asutustele kooskõlastamiseks
Otsustaja kontrollib aruande vastavust lähtudes
kooskõlastustest
Otsustaja tunnistab aruande nõuetele vastavaks

Aeg
Keskkonnaministeerium
03.11.2015 kirjaga nr 129/14/9659-1
Märts-aprill 2016
Mai 2016
Mai 2016 (14 päeva)
Mai-juuni 2016 (30 päeva)
Juuli 2016 (14 päeva)
August 2016
Oktoober 2016
Oktoober 2016 (14 päeva)
Oktoober 2016
November 2016
November 2016
November 2016
Detsember 2016
Jaanuar 2016
Jaanuar 2016 (21 päeva)
Veebruar 2017 (30 päeva)
Märts 2017 (14 päeva)
Märts-aprill 2017 (21 päeva)
Aprill 2017
Aprill 2017
Aprill-mai 2017 (30 päeva)
Mai-juuni 2017 (30 päeva)
Juuni 2017
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10 OSAPOOLED
Arendaja:
AS Tootsi Turvas
Papiniidu 5, Büroomaja 1
80010 Pärnu
Kontaktisik: Helen Saarmets; 5348 1160; Helen.Saarmets@tootsiturvas.ee
Otsustaja:
Keskkonnaministeerium
Narva mnt 7a
15172 Tallinn
Kontaktisik: Moonika Aunpuu; 626 0709; moonika.aunpuu@envir.ee
Ekspert:
AS Maves
Marja 4D
10617 Tallinn
Kontaktisik: Kadri Normak; 651 5577; kadri@maves.ee
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Ekspertgrupp:
Valdkond

Ekspert

Pädevus

Juhtekspert

Karl Kupits

Mõju Natura
linnualale

Ivar Ojaste

Mõju Natura
elupaikadele
Hüdrogeoloogiline
mõju

Artto Pello

KMH litsents: KMH0105
 Tääksi II ja Tääksi kruusakarjääride keskkonnamõju
hindamine, 2012
 Metsaniidu II liivakarjääri maavara kaevandamise
loa taotlusega kavandatavate tegevuste
keskkonnamõju hindamine, 2011
 Eksperthinnang Kahala järve tervendamise
pilootprojekti mõjude kohta linnustikule ning
Kahala järve tervendamise insenertehnilise
tegevuskava keskkonnamõju hindamise aruande
eelnõu juurde, 2015
Geoökoloogia loodusteaduste bakalaureus

Aruande
koostamine,
hinnang
pinnaveekvaliteedile
ning kõik ülal
nimetamata
käsitlused
vastavalt
KeHJS § 20

Kadri Normak,
Tuuli Vreimann

Mati Salu,
konsultandina
Madis Metsur

 Türi linna planeeritava uue veehaarde
põhjaveevaru uuring ja põhjaveevaru kinnitamine,
2010-2011
 Tamsalu linna heitvee juhtimisega Savalduma
karsti seonduvad keskkonnauuringud, 2008-2009
 Põltsamaa jõel Kamari alumise ja Külmoja paisude
kalapääsude Keskkonnamõju eelhinnang, 2015
 Projekteerimistööd ja keskkonnamõjude
hindamine kalade kudemistingimuste
parandamiseks Loode-Eesti jõgedes, 2014
 Eesti – Läti programm 2014 – 2020.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne,
2014

Asjaomased asutused koos menetlusse kaasamise põhjendusega:
Keskkonnaamet – vee erikasutusloa andja
Päästeamet – tuleohutus
Puhja vallavalitsus – kohalik omavalitsus
Tartu Maavalitsus – kohalik maavalitsus
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11 ÜLEVAADE SAABUNUD SEISUKOHTADEST, NENDEGA
ARVESTAMISEST VÕI ARVESTAMATA JÄTMISEST
Seisukoht

Arvestatud

Selgitus

Keskonnaministeeriumi 3.10.2016 kiri nr 7-12/16/4165-14
Palume põhjendada miks ei ole Jah
käsitletud 0-alternatiivi, kui võrdluses
olevat alternatiivi.

KMH programmi ptk 3 on lisatud,
et 0-alternatiivi käsitletakse KMH
aruandes
kui
võrdlust
olemasoleva olukorraga.
Ptk 5 on täiendatud ja lisatud
KeHJS § 13 p 4 kohased strateegilised Jah
strateegiliste dokumentide seos
dokumendid on KMH programmi
kavandatava tegevusega ning
eelnõus loetletud, kuid pole toodud
välja toodud, kas kavandatav
nende seost planeeritava tegevusega.
tegevus
on
kooskõlas
Palume
selles
osas
programmi
strateegilise dokumendiga.
täiendada.
Ptk 8 on täiendatud hindamisEsitatud KMH programmi eelnõus ei Jah
metoodikat.
Peatükis
ole hindamismetoodikat kirjeldatud,
kirjeldatakse,
missuguseid
seal on välja toodud vaid alale mõju
keskkonnaväärtusi KMH käigus
hindamise
käigus
koostatavad
hinnatakse, mis on hindamise
uuringud. Palume aruannet täiendada
aluseks, missuguseid uuringuid
keskkonnamõju hindamisel kasutatava
KMH käigus läbi viiakse ja kuidas
hindamismetoodika kirjeldusega.
seda tehakse.
Keskonnaministeeriumi 28.07.2016 kiri nr 7-12/16/4165-10
Lisaks
eksperdirühma
nimekirja Jah
nimetamisele tuleb ka põhjendada
seda, miks vastavat mõju hakkab just
vastav eksperdirühma liige hindama.
Oluline on põhjendada eksperdirühma liikmete valikut, nimetades
vähemalt paar hinnangut/analüüsi,
mille spetsialist samas valdkonnas
varasemalt on koostanud.
Tartu Maavalitsuse 01.07.2016 kiri nr 2-1/1986-2

Peatükki 10 on lisatud tabel, kus
on iga eksperdirühma juurde
lisatud valdkond, millele ekspert
mõju
hindama
hakkab
ja
eksperdi pädevust tõestavad
referentsid või kvalifikatsioon.

Esitatud
programm
on
sobiv Pole vajalik
Pole vajalik
keskkonnamõju
hindamise
teostamiseks.
Keskkonnainspektsiooni 4.07.2016 kiri nr 8-3/16/3223-2
Täiendavaid
kommentaare
ettepanekuid ei ole.

ning Pole vajalik

Pole vajalik
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Seisukoht

Arvestatud

Selgitus

Keskkonnaameti 22.06.2016 kiri nr 6-3/16/5765 3/16/5765 -6
Lisaks eksperdirühma koosseisu ära Jah
nimetamisele peab ka põhjendama,
millist valdkonda ja millist mõju hakkab
iga eksperdirühma kuuluv isik hindama.
Esitatud programmis põhjendused
puuduvad.

Peatükki 10 on lisatud tabel, kus
on iga eksperdirühma juurde
lisatud valdkond, millele ekspert
mõju
hindama
hakkab
ja
eksperdi pädevust tõestavad
referentsid või kvalifikatsioon.
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