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When planning new activities, the proposed human activity always has an impact on the 
surrounding environment, and some activities may have a significant environmental 
impact. To prevent or mitigate the latter, it is advisable to start assessing impacts at the 
earliest possible stage of planning, already planning activities. Environmental impact 
assessment is used in the planning of industries and large-scale facilities, including the 
planning of infrastructure and the issuance of activity permits. 
The aim of this research is to compare the assessment methodologies used by different 
environmental experts in compiling environmental impact assessment reports and to 
analyze the extent to which alternative and impact comparison models determine the 
quality of the final decisions made. 
This work is based on the assessment methodologies of environmental impact assessment 
reports prepared for objects located in Estonia. The results are based on the author's 
opinion and prospects, which are related to the legislation, various Estonian EIA manuals 
and the recommendations of the European Commission. 
In order to get the most accurate overview possible, the research reports on similar topics 
but by different EIA experts and companies were taken. The choice of topics in the reports 
was due to the author's interest in water bodies in Estonia and their operation. 
The most widely used assessment methodology in the EIA reports discussed in the study 
was the considered matrix methodology. This is followed by a descriptive table and 
descriptive text. The author finds that the considered matrix methodology is the easiest for 
the reader to understand and provide an overview of all the alternatives and the criteria 
affected. 
The author's recommendation for methodologies for comparing alternatives in EIA reports 
is to develop a common methodology among experts that can be used in all reports. The 
uniform development of the same or similar methodology will make the landscape of EIA 
reports stable and unambiguous. Among other things, it is easier for both the decision-
maker and the average citizen to understand the results. 
Keywors: Environmental impact assessment, EIA, assessment methologies,  
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SISSEJUHATUS 

 

Uute tegevuste planeerimisega kaasneb kavandatud inimtegevusega alati mõju ümbritsevale 

keskkonnale ning mõne tegevusega võib kaasneda oluline keskkonnamõju. Viimase 

ennetamiseks või leevendamiseks, on soovitatav hakata hindama mõjusid võimalikult 

varajases planeerimise etapis, juba tegevusi kavandades. Keskkonnamõju hindamist 

kasutatakse tööstuste ning suuremahuliste objektide planeerimisel, seehulgas infrastruktuuri 

kavandamisel ning tegevuslubade väljastamisel. (Keskkonnaamet 2021)  

Keskkonnamõju hindamine on keskkonnakorralduslik vahend, see on mõeldud inimestele 

kellede tööülesannete hulka kuulub keskkonnaalaste otsuste tegemine. Seehulgas inimestele, 

kes on huvitatud, milliseid otsuseid keskkonnavaldkonnas langetatakse ning hinnata selle 

tagajärgi. Selleks, et töö ning otsuste tegemine sujuks, peavad keskkonnamõju hindamisega 

seotud osapooled tegema koostööd ning ühtselt aduma ettekujutust keskkonnamõju 

hindamise eesmärgist, sisust, korraldamisest ning võimalustest. (Põder 2005: 4) Siinkohal 

mõeldakse keskkonna all nii elus- kui eluta loodust ning inimeste poolt loodud keskkonda 

(Peterson 2007: 9). 

Keskkonnamõju hindamist peetakse menetluseks, mille eesmärk on anda teavet kavandatava 

tegevusega kaasnevast keskkonnaalasest mõjust ning välja töötada kavandatava tegevuse 

alternatiiv, millega soovitakse minimeerida või ära hoida kavandatava tegevuse 

elluviimisega kaasneda võivat võimalikku kahju keskkonnale (Peterson 2007: 9).  

Iga keskkonnaekspert leiab planeeritavale objektile alternatiive ehk tegevusstsenaariumile, 

lähtudes kavandatava tegevuse iseloomust ning paiknemise asukohast, kuidas ellu viia 

kavandatav projekt niiviisi, et see mõjutaks selle ümbritsevat keskkonda minimaalselt. 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kohaselt tuleb esitatud 

alternatiive ja nendega kaasnevaid võimalikke keskkonnamõjusid selgitada, võrrelda ja 

hinnata (KeHJS § 20 lg 1). Käesolevas töös ongi analüüsitud erinevate Eesti 

keskkonnaekspertide poolt keskkonnamõju hindamise aruannetes koostatud alternatiivide 

võrdlemise metoodikaid. Hindamismetoodika on justkui keskkonnaeksperdi käekiri – kõigil 

erinev – kuid ka keskkonnalaseid otsuseid tegev inimene ei ole alati üks. Siinkohal soovis 
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käesoleva uurimistöö autor analüüsida erinevate ekspertide poolt koostatud 

hindamismetoodikaid, põhimõttel kuidas autor mõistab nende kontseptsiooni, järelduseni 

jõudmise viisi, arusaadavust ning kas hindamismetoodikast võib oleneda lõppotsuse 

kvaliteet.  

Seoses käesoleva uurimistööga, tutvustab autor alustuseks keskkonnamõju hindamise 

pärinemist, olemust, eesmärki ning aruannete ülesehitust. Lisaks toob autor välja erinevad 

metoodikaid, mille alusel on võimalik võrrelda erinevaid alternatiive. Selleks, et analüüsida 

keskkonnamõju hindamise aruannetes sisalduvaid hindamismetoodikaid, otsis autor välja 

kümme erinevat keskkonnamõju hindamise aruannet. Kõik aruanded on erinevatelt 

ekspertidelt ning keskkonnamõju hindamisega tegelevatelt ettevõtetelt. Autor on käesolevas 

uurimistöös kontsentreerunud ainult hindamismetoodikatele, jättes välja aruande kirjaliku 

sisu (v.a juhtudel, kus hindamismetoodikas ei ole piisavalt informatsiooni alternatiivide või 

mõjude kohta).  

Käesoleva uurimistöö eesmärk on võrrelda erinevate keskkonnaekspertide poolt 

keskkonnamõju hindamiste aruannete koostamisel kasutatud hindamismetoodikaid ning 

analüüsida kuivõrd alternatiivide ja mõjude võrdlemismudelid määravad tehtavate 

lõppotsuste kvaliteeti. Selleks püstitati järgmised uurimisküsimused:  

1. Missugused on Eesti keskkonnamõju hindamistes enimkasutatavad 

hindamismetoodikad?  

2. Millised on Eesti keskkonnamõju hindamistes kasutatud hindamismetoodikate head 

ning parendusvõimalused?  

3. Kas valitud hindamismetoodikad lihtsustavad või raskendavad keskkonnamõju 

hindamiste lugemist ning otsuste langetamist? 
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1. KMH ÕIGUSLIK ALUS 
 

Keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) õiguslikuks aluseks Eestis on keskkonnamõju 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (edaspidi KeHJS). KeHJS reguleerib nii 

tegevusloapõhise keskkonnamõju hindamise kui ka strateegiliste planeerimisdokumentide 

mõju strateegilise hindamise menetlust (KeHJS § 1 lg 1). KMH menetlust reguleerivad veel 

mitu eriseadust, mis kujunevad objekti põhiselt. Eriseadustega on sätestatud erinevate 

tegevuslubade menetluse kord, nendel puhkudel peab loa väljaandja kaaluma KMH 

menetluse algatamise vajadust. (Peterson, K. 2007:10)  

Oluline roll KMH menetluses on Euroopa Liidu keskkonnaõiguses ning selle direktiividel. 

KMH direktiivid lähtuvad põhimõttest, et mõjukas ennetustöö võib ära hoida kavandatava 

tegevusega kaasneda võiva keskkonnasaastuse ning seetõttu ei ole tarvis hiljem 

tagajärgedega võidelda. Sestap on KMH menetlus üks jätkusuutliku arengu eeldusi. (Eur-

Lex 2018) 

Lisaks reguleerivad KMH menetlusi ka loodusdirektiivi artikli 6 lõiked 3 ja 4 ning 

arendustegevuse mõju hindamist Natura 2000 võrgustiku aladele. Eesti keskkonnaõiguses 

on mõju hindamine Natura-alale reguleeritud looduskaitseseaduses ja KeHJS-is. (Peterson, 

K. 2007:10) 

Arendustegevusega kaasneva mõju elusloodusele hindamiseks vajalike õiguslike ja 

rakenduslike meetmete võtmist sätestab bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, selle 

täieõiguslik liige on Eesti alates aastast 1994. Konventsiooni osapooltes kuuendal 

konverentsil (COP-6) aastal 2002 võeti vastu otsus VI/7, millega täiendati artiklit 14 (Mõju 

hindamise ja ebasoodsa mõju vähendamine). Eelmainitud otsuses reguleeriti eesmärgiks 

kaaluda igal korral arendustegevuse võimalikku mõju bioloogilisele mitmekesisusele. Selle 

otsuse punktis A on toodud juhised eluslooduse perspektiivide tõhusamaks arvestamiseks 

KMH menetluses. Pärast juhiste edasi arendamist toimus aastal 2006 aprilli kuus COP-8, 

kus otsustega VIII/28 võeti vastu Hollandi valitsuse soosingu all valminud „Bioloogilist 

mitmekesisust arvestava keskkonnamõju hindamise vabatahtlikud juhised“. (Peterson, K. 

2007:10) 
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Samuti on KMH regulatsioonidega kokku lepitud, et keskkonda kaitstakse avalikes huvides, 

seega toimub KMH menetlus avalikult. Avatud menetluse läbiviimist reguleerib 

haldusmenetluse seadus (edaspidi HMS), mis seab raamid avalike koosolekute ja avalike 

väljapanekute korraldamisele. (HMS § 7 lg 1,2) Siinjuures peetakse eelmainitud asjaolusid 

KMH menetluses oluliseks (Peterson, K. 2007:10). 

Keskkonnavastutuse seadus¹ (edaspidi KeVS) reguleerib vastutust keskkonnale tekitatud 

kahju eest. Seadusega pannakse kohustus kõikidele isikutele ära hoida ja heastada nende 

poolt tekitatud kahju keskkonnale, saastaja maksab põhimõttel. (KeVS 2007 § 1 lg 1) 
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2. KESKKONNAMÕJU HINDAMISE OLEMUS 
 

Inimtegevuse, seehulgas planeerimisprotsessis tehtavate otsuste mõju rakendub suuremal 

või väiksemal määral ümbritseva keskkonnakujundajana ning olenevalt kavandatud 

tegevuste suurusest, mõjuareaali ulatusest või kaasnevate mõjude ajalisest kestvusest võib 

endaga kaasa tuua olulist keskkonnamõju. Selliseid mõjusid tuleb ennetada või leevendada 

juba tegevusi kavandades, võimalikult varajases arengufaasis.  KMH on tööriist 

keskkonnakorralduses (sh rahvusvaheliselt (Hendrikson&KO)), mis on kasutusel tööstuste 

ning suure mahuliste objektide koostamisel, infrastruktuuri kavandamisel või tegevuslubade 

väljastamisel. (Keskkonnaamet 2021) Samuti on see üks osa arendustegevust suunavas 

otsustusprotsessis (Keskkonnaministeerium 2021).  

Euroopa Liidu KMH esmane direktiiv anti välja aastal 1985 (85/337/EEC) ning kehtib 

tänaseni. See jaotab kavandatavad tegevused kaheks: kohustuslik hindamine (nt 

raudteeliinid, kiirteed, lennujaamad) ning liikmesriikide kaalutlusõigus (riiklikud 

ametiasutused peavad kaalutlema, kas kavandatav tegevus vajab KMH-d või ei). (European 

Commission) 

Eelmainitud on aspekt, et KMH koostatakse juhtudel, mil mõju võib olla oluline. Siinjuures 

oluliseks mõjuks mõistetakse olukordi, kui see võib: ületada eeldatavalt mõjuala 

keskkonnataluvuse; põhjustada pöördumatuid muutusi; seada ohtu inimese tervise ja heaolu, 

kultuuripärandi või vara. (Keskkonnaamet 2021) Olulise keskkonnamõjuga tegevused on 

loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus¹-es §-s 6 lg-s 1 

nimetatud punktides (KeHJS § 6 lg 1).  

KMH ideoloogiline lähenemine ja protseduuriline käsitlus on sätestatud keskkonnamõju 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses (edaspidi KeHJS). Planeeringutega 

seotud KMH-de puhul lähtutakse Planeerimisseadusest (edaspidi PlanS) ja planeeringutele 

koostatud mõju hindamisi nimetatakse keskkonnamõjude strateegiliseks hindamiseks 

(edaspidi KSH). (Keskkonnaamet 2021) 

KMH viiakse läbi juhtudel, kui: tegevusloa taotlemise ning selle põhjuseks olev kavandatav 

tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju (sh tegevusloa muutmine); ei ole 
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välistatud, et tegevusega võib kaasneda eraldi või sellega koos oluline ebasoodne mõju 

Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärgile, ning kavandatav tegevus ei ole otseselt seotud 

ala kaitsekorraldusega või ei ole selleks otseselt vajalik. (Keskkonnaministeerium 2021) 

Juhul, kui tegevus toimub Natura 2000 võrgustikualal või võib eeldatavalt kaasata seda, 

tuleb KMH käigus läbi viia ka Natura hindamine. Tõenäolise piiriülese mõju puhul tuleb 

kaasata ka mõjutatav riik, ehk koostada piiriülene KMH. (Keskkonnaamet 2021) 
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3. KESKKONNAMÕJU HINDAMISE EESMÄRK JA 
ÜLESANDED 

 

KMH üks eesmärkidest on anda teavet otsustajale kõigi reaalsete tegevusvariantide 

keskkonnamõju kohta ja sobivaima, ehk parima võimaliku lahenduse leidmise 

kavandatavaks tegevuseks (Keskkonnaministeerium 2021). Siinjuures vajaliku teabe 

kogumine ja analüüsimine tulevasi arenguid suunavate otsuste langetamiseks 

(Keskkonnaamet 2021).  

KMH eesmärke on mitmeid, selleks on üldisemalt nimetatud ka jätkusuutliku arengu 

edendamist. IAIA (International Association for Impact Assessment) on sõnastanud KMH 

eesmärkideks (Põder, T. 2017):  

 kavandatava tegevuse üle otsustamiseks ja informatsiooni edasi andmine selle 

biofüüsikaliste, majanduslike, sotsiaalsete ja institutsionaalsete tagajärgede kohta; 

 avalikkuse kaasamise edendamine otsustamise läbipaistvuses; järeltoimingute 

protseduuride ja meetodite kindlaksmääramine;  

 jätkusuutliku ja mõistliku arengu toetamine.  

KMH missioon on anda täpset teavet arendaja kavandatud tegevusega kaasnevast mõjust 

keskkonnale seehulgas välja töötada kavandatava tegevuse variant, millega oleks 

maksimaalselt võimalik ära hoida või minimaliseerida võimalikku kahju inimesi 

ümbritsevale keskkonnale (Peterson, K. 2007:12).  

Kaugemateks eesmärkideks on seatud: inimtervise kaitse ja selle ohutust; pöördumatute 

tõsiste keskkonnakahjustuste vältimist; väärtuslike ressursside, alade ja ökosüsteemi 

komponentide kaitsmist ja kavandava tegevuse sotsiaalsete aspektide väärtustamist. (Põder, 

T. 2017) 

Siinjuures peab vahet tegema KMH üldisele eesmärgile ning konkreetse projekti KMH 

kitsama sihi vahel. Üldine eesmärk – hoida ära oluline negatiivne keskkonnamõju – peab 

säilima iga menetluse tasandil, kuid siia lisandub objekti valdkond ning sellele tuginev 

ideaal. See võib olla mõne spetsiifilise mõju ära hoidmine ning minimeerimine. Näiteks 



11 
 

kaevanduse mõju põhjaveele, või mõne seisundi saavutamine – põhjaveetaseme säilitamine. 

(Peterson, K. 2007:12) 

KMH on menetlusprotsess millel on suur roll kaalutlemisotsuste tegemisel, see tähendab 

menetleva objekti spetsiifiliste aspektide arvesse võtmist otsuste tegemisel. KMH 

menetlused ei kordu kunagi, kõik juhtumid erinevad üksteisest ning maailmas ei ole olemas 

kahte samasugust objekti. (Peterson, K. 2007:10) 

Menetlus algatamisel ning selle läbiviimisel peetakse üldjoontes oluliseks järgnevaid 

asjaolusid:  

 Võimalikult varajases etapis toimub kavandatava tegevuse üle otsustamine;  

 KMH-d rakendatakse kõikide kavandatavate tegevuste suhtes, millel võib olla 

oluline negatiivne mõju keskkonnale või selle negatiivset mõju ei saa välistada;  

 KMH-s arvestatakse juhtumi mõju iseloomu, selle kestust, kumulatiivsust ning 

koosmõju teiste tegevustega;  

 KMH menetlusse kaasatakse objekti otseselt ja kaudselt mõjutatud isikuid, aga ka 

üldsust laiemalt;  

 Järgitakse head tava ja parimat praktikat.  
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4. KESKKONNAMÕJU HINDAMISE PROTSEDUUR 
 

4.1  Keskkonnamõju hindamise protseduuri ülevaade 
 

Keskkonnamõju hindamise menetlus on jaotatud kolme etappi: algatamise etapp, programmi 

etapp ja aruande etapp (KeHJS § 11, 13, 20).  

Algatamise etapiga tehakse kindlaks, kas KMH algatamine on vajalik, teostatakse 

eelhindamine ning veendutakse uuesti, kas menetluse algatamine on vajalik. 

Programmi etapis koostatakse ja avalikustatakse programm (KeHJS § 13 lg 1), mille üks 

oluline osa on just hindamismetoodikate valikus kokkuleppimine. Keskkonnamõju 

hindamine selle kitsamas mõistes on eeldatava negatiivse keskkonnamõju täpsustamine ning 

leevendavate meetmete kavandamine, eesmärgiga leida keskkonnale kõige vähem kahjustav 

tegevusvariant. Eelmainitu töötatakse välja KMH aruande koostamise käigus. (Peterson, K 

2007: 24) 

Aruande koostamise etapis lähtutakse nõuetele vastavaks tunnistatud KMH programmist, 

selle koostab juhtekspert või eksperdirühm koostöös arendajaga ning mille alusel 

koostatakse lõplik KMH aruanne (KeHJS § 20 lg 1). 

Vastavalt KeHJS §-le 14 on juhtekspert füüsiline isik, kellel on keskkonnahindamise litsents 

või juriidiline isik asjakohase litsentsiga töötaja kaudu. Samuti peab juhtekspert hindamisse 

kaasama eriala spetsialiste, kui tema kvalifikatsioon ei ole keskkonnamõju hindamiseks 

piisav. Siinjuures on juhteksperdil õigus keskkonnamõju hindamiseks moodustada 

eksperdirühm, mille koosseisu võivad kuuluda asjakohase litsentsita pädevad isikud. 

Juhtekspert ning eksperdirühm peavad menetluses olema erapooletud ja objektiivsed, 

kajastades aruandes kõiki asjaolusid, mis on tulenevalt KMH eesmärgist olulised. (KeHJS § 

14) 
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4.2  Algatamise etapp 
 

Hetkel, mil arendaja soovib ellu viia kavandatavat tegevust, tuleb tal selleks taotleda 

tegevusluba (KeHJS § 7).   

Vastavalt KeHJS §-le 8 lg-le 1 on arendaja käesoleva seaduse tähenduses isik, kes kavandab 

tegevust ja soovib seda ellu viia (KeHJS § 8 lg 1)  

Vastavalt KeHJS § 7-le on tegevusluba käesoleva seaduse tähenduses:  

 ehitusluba või ehitise kasutusluba;  

 keskkonnakompleksluba või keskkonnaluba keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 

tähenduses või hoonestusluba;  

 eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust lubav käesolevas 

paragrahvis nimetamata muu dokument. (KeHJS § 7 p 1,2,4)  

Kõigepealt peab arendaja põhjendama, miks on tema tegevust tarvis, kuidas on tegevus 

kooskõlas omavalitsuse ja riiklike kavadega ning avalike huvidega. (Peterson, K 2007:12) 

Vastavalt KeHJS §-le 9 lg-le 1 on otsustaja tegevusloa andja (KeHJS § 9 lg 1).  

Arendajal tuleb soovitud projekt võimalikult üksikasjalikult lahti kirjeldada, sellega saab 

kavandatava tegevuse igakülgselt ja objektiivselt prognoosida ning analüüsida. Tegevuse 

iseloomustus peab olema kõikehaarav, mis võimaldab otsustajal aduda ning hinnata 

tegevusega kaasnevaid kõiki võimalikke ohtusid. (Peterson, K 2007:14) KeHJS § 6¹ sätestab 

eelhinnangu kriteeriumid, mida peab arendaja edastama koos tegevusloa taotlusega 

otsustajale teabe. Nendeks nõueteks on seehulgas tegevuse eesmärk, iseloom ja füüsilised 

näitajad ning asjakohasel juhul vajalike lammutustööde kirjeldus. Tegevuse asukoht koos 

kirjeldusega ning selle ala tundlikkus. Samuti peab arendaja otsustajale teada andma ka juba 

talle ilmsiks oleva võimaliku olulise negatiivse keskkonnamõju teabe. (KeHJS § 6¹ lg 1 p 1-

4) Informatsiooni peab otsustajal olema piisavalt, et aru saada, mille puhul tuleb KMH alati 

algatada või tuleb kaaluda teisi olulise keskkonnamõju kindlaksmääramiseks vajalikke 

kriteeriume. Kaalutlemisel tuleb arvestada sellega, et kas ja kui palju võib kavandatav 

tegevus tekitada kahju keskkonnale – riskid. Otsustajal on oluline eristada projekti 

põhitegevus (saavutatav eesmärk) ja kaasuvad tegevused (ilma milleta põhitegevust täide 

viia ei saa). Siinjuures peab kavandatava tegevuse nimetus ja selle kirjeldus väljendama nii 

põhitegevust kui kaasuvaid tegevusi. (Peterson, K 2007:14-15) 
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Eelhindamise eesmärk on välja selgitada, kas eeldatavalt võib projektiga kaasneda olulist 

negatiivset keskkonnamõju. See toimub tegevusloa taotluse menetluse algetapis. Juhul, kui 

eelhindamise tulemusena täheldatakse võimalik oluline negatiivne keskkonnamõju, siis 

algatab otsustaja keskkonnamõju hindamise menetluse (joonis 1). (Peterson, K 2007:41)  

Keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata järgmise otsuse teeb eelhinnangu 

analüüsinud otsustaja. Otsustaja lähtub otsust tehes kahest alternatiivist: seadusest tulenevast 

kohustusest (KeHJS § 6 lg 1 alusel) või analüüsib, kas planeeritud tegevusega võib kaasned 

oluline negatiivne mõju keskkonnale. Selliste otsuste puhul võib otsustaja pöörduda 

spetsialistide poole, tellides eksperthinnangu või konsulteerida ametiasutusega. (Peterson, K 

2007:51) 

 

 

Joonis 1. KMH menetluse üldskeem, algatamise etapp. (Kuusk 2022) 

 

Võimalikud tulemused keskkonnamõju eelhindamisest:  

 Keskkonnamõju hindamine algatatakse kui:  

- tegevus vastab KeHJS §-s 6 lõikes 1 toodud tegevustele;  

- tegevusega võib eeldatavalt kaasneda oluline negatiivne keskkonnamõju;  

- tegevusega ei saa välistada olulist negatiivset keskkonnamõju.  

 Keskkonnamõju hindamist ei algatata kui eelmainitud tingimused ei ole täidetud.  
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4.3  Programmi etapp 
 

Keskkonnamõju hindamise programm on dokument, milles on kirjeldatud kavandatavat 

tegevust (põhitegevus ja kaasuvad tegevused). Sellega määratakse ära kaasneva 

keskkonnamõju hindamise sisu ja ulatus, samuti kirjeldatakse KMH läbiviimise metoodikat, 

tegevus- ja ajakava (joonis 2). (Peterson, K 2007:51) 

KMH programmi koostajateks on juhtekspert või eksperdirühm koostöös arendajaga.  

Vastavalt KeHJS §-le 13 peab programmis olema välja toodud järgmised asjaolud:  

 eesmärk ja täpne asukoht;  

 projekti ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste lühikirjeldus;  

 kirjeldus eeldatavalt mõjutava keskkonna kohta;  

 projekti seos strateegiliste planeerimisdokumentidega;  

 teave kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega eeldatavalt 

kaasneva olulise keskkonnamõju, eeldatavate mõjuallikate, mõjuala suuruse ning 

mõjutatavate keskkonnaelementide kohta;  

 KMH-s kasutatava hindamismetoodika kirjeldus, sealhulgas teave KMH-ks vajalike 

uuringute kohta;  

 kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste keskkonnamõju 

hindamise ning selle tulemuste avalikustamise ajakava;  

 andmed arendaja kohta, juhteksperdi nimi või eksperdirühma koosseis, nimetades ja 

põhjendades, milliseid valdkondi ja millist mõju hakkab iga rühmaliige hindama;  

 asjaomaste asutuste loetelu koos menetlusse kaasamise põhjusega;  

 tegevusloa taotluse või KMH algatamise taotluse koopia. (KeHJS § 13)  

Samuti on oluline ära märkida, milliseid lisauuringuid planeeritakse töö käigus ära teha. 

Paljud projektid on asukohaspetsiifilised, mis nõuavad järjepidevaid uuringuid ning nendega 

kaasneb pidev informatsiooni uuenemine ja selle analüüsimine. (Peterson, K 2007:57) 

 KMH programm on eesmärgilt ja sisult lähteülesanne, kavandatava tegevuse 

keskkonnamõju hindamiseks ning eeldatava võimaliku olulise negatiivse keskkonnamõju 

ärahoidmiseks ning leevendamiseks, seega on oluline, et dokument sisaldaks sisult KMH 

menetlust kui tervikut, selle ulatust ning käiku võimalikult põhjalikult. Siinjuures tuleb ka 
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meeles pidada, et dokument oleks kõikidele osapooltele (menetlusosalised, avalikkus) 

arusaadavalt lahti kirjeldatud. (Peterson, K 2007:56) 

 KMH programmis on oluline osa alternatiividel, sest arendaja pakub koostöös 

juhteksperdiga või ekspertrühmaga välja kavandatava tegevuse asukoha ja tehnoloogiate 

reaalseid alternatiivseid võimalusi. (Peterson, K 2007:57) 

Enne KMH programmi avalikustamist peab otsustaja programmi sisu kohta seisukohta 

küsima kõikidelt asjaomastelt asutustelt (KeHJS § 15¹ lg 1).  

 

 

Joonis 2. KMH menetluse üldskeem, programmi etapp. (Kuusk 2022)  

 

KMH programmi eelnõu avalik väljapanek lepitakse kokku algusaeg ja kestus (väljapanek 

peab kestma vähemalt 14 päeva), avaliku arutelu toimumise aeg ja koht (Peterson, K 

2007:59).  

 

4.4  Aruande etapp 
 

Keskkonnamõju hindamise aruande (joonis 3) koostab juhtivekspert või eksperdirühm 

(KeHJS § 20 lg 1, Peterson K 2007:65). Selle aluseks on heakskiidetud KMH programm. 

KMH programmis ja -aruandes on üpris palju sarnasusi kuid on ka erinevusi. Erinevused 

tulenevad peamiselt käsitluse detailsusest. (Peterson, K 2007:65) 
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Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 20 lg 2 alusel on 

kehtestatud määrus nr 34 keskkonnamõju hindamise aruande sisule esitatavad täpsustatud 

nõuded (KeHJS § 20 lg 2). Käesoleva määruse § 1 kohaselt kehtestatakse määrusega 

keskkonnamõju hindamise aruande sisu täpsustatud nõuded (Keskkonnamõju… § 1). 

Vastavalt määrusele nr 34 §-le 3 keskkonnamõju hindamise aruandes esitatakse kavandatava 

tegevuse kirjeldus, mis sisaldab:  

 tegevuse eesmärki, vajadust ja täpset asukohta;  

 tegevuse füüsiliste näitajate kirjeldust, sealhulgas tegevuse elluviimise eelduseks 

vajalike lammutustööde kirjeldust, ning ehitamise ja ehitise kasutamisega seotud 

maakasutusvajadusi;  

 tegevuse ala kaarti.  

Käesoleva paragrahvi lõige 2 sätestab, et keskkonnamõju hindamise aruandes esitatakse 

reaalsete alternatiivsete võimaluste kirjeldus, mis sisaldab nende valiku põhjendusi ning ala 

kaarti (Keskkonnamõju… § 3)  

Lähtudes säästva arengu põhimõtetest esitatakse KMH aruandes tegevuse ja selle reaalsete 

alternatiivsete võimalustega seotud asjakohase keskkonnakasutuse kirjeldus ning hinnang 

loodusvara kasutamise otstarbekusele. Määruse nr 34 § 4 lg 2 sätestab keskkonnakasutuse 

sisu kui: rajamis-, kasutamis-, eelkõige tootmisprotsessi, ning lõpetamisetappide 

põhiomaduste kirjeldust, näiteks energiakasutuse kirjeldust ning kasutatavat materjalide, 

ainete ja loodusvarade, sealhulgas vesi, maa, maavara, muld, pinnas ja looduslik 

mitmekesisus, kogust; hinnangut rajamis- ja kasutamisetappides ning võimaluse korral 

lõpetamisetapis liigi ja koguse kaupa tekkivate jäätmete ning eeldatavalt tekkivate jääkide 

ja heidete, näiteks saasteained, lõhn, müra, vibratsioon, valgus, kiirgus ja soojus, kohta. 

(Keskkonnamõju… § 4) 

Määrus nr 34 § 5 lg 1 alusel esitatakse KMH aruandes kavandatava tegevuse ja selle reaalsete 

alternatiivsete võimalustega eeldatavalt oluliselt mõjutatava keskkonna kirjeldus, mis peab 

sisaldama teavet asjakohaste keskkonnaelementide ja –aspektide kohta. Kirjelduse juurde 

lisatakse kaart piirkonnas paiknevate tundlike objektide asukohtadega. Eelmainitud 

keskkonnaelemendid on käesoleva paragrahvi lõikes 2 kirjeldatud kui: maa, näiteks maa 

hõivamine, maavara, muld, näiteks orgaaniline aine, erosioon, tihenemine, katmine ja 

pinnas; vesi, näiteks hüdromorfoloogiline seisund, kogus ja kvaliteet; välisõhk ja kliima, 

näiteks kasvuhoonegaaside heide atmosfääri kliimamuutustega kohanemise seisukohalt 
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asjakohane teave; maastik ja looduslik mitmekesisus, näiteks loomastik ja taimestik. 

Eelmainitud keskkonnaaspektide hulka loetakse, käesoleva paragrahvi lõikes 3: elanikkond; 

inimese tervis, heaolu ja vara; Natura 2000 võrgustiku alad; kaitstavad loodusobjektid ja 

kultuuripärand, sealhulgas kultuuri- ja arheoloogilise väärtusega objektid. Seehulgas KMH 

aruandes esitatakse kirjeldus keskkonnaseisundi tõenäolisest arengust vaid juhul, kui 

kavandatavat tegevust ellu ei viida. (Keskkonnamõju… § 5) 

KMH aruandes peab olema esitatud kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete 

võimalustega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju prognoosimise meetodite 

kirjeldus, misjuures vajaduse korral ka nõutava teabe kohumisel tekkinud raskused ning 

selgitused juhteksperdi või ekspertrühma hinnangute määramatuse kohta 

(Keskkonnamõju… § 6 lg 1).  

Olulise keskkonnamõju hindamisel tuleb lähtuda otsesest ja kaudsest mõjust, koosmõjust, 

piirülesest mõjust, lühiajalisest, keskmise pikkusega ja pikaajalisest mõjust, püsivast ja 

ajutisest mõjust, soodsast ja ebasoodsast mõjust. Vajadusel esitatakse KMH aruandes 

hinnang kavandatava tegevuse ja reaalsete alternatiivsete võimalustega eeldatavalt kaasneva 

olulise keskkonnamõju kohta tulenevalt nende tundlikkusest võimalike suurõnnetuste või 

katastroofidega kaasnevate ohtude suhtes. (Keskkonnamõju… § 6 lg 3,4) 

KMH aruanne kontrollitakse 21 päeva jooksul otsustaja poolt vastavalt KeHJS §-s 20 

kehtestatud nõuetele (KeHJS § 20¹ lg 2).  

 

 

Joonis 3. KMH menetluse üldskeem, aruande etapp. (Kuusk 2022) 
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Euroopa Komisjon peab aruande headeks omadusteks järgnevat: (Guidance… 2001)  

 loogilise järjestusega selge struktuur (kirjeldades olemasolevaid lähtetingimusi), 

arvatavad olulised negatiivsed mõjud, leevendamise ulatus, võimalikud 

leevendusmeetmed, vältimatu/jääkmõju olulisuse kirjeldus iga keskkonnaaspekti 

lõikes;  

 sisukord dokumendi alguses;  

 arendusloa menetluse selge kirjeldus ning KMH sobivus sellesse;  

 aruanne on loetav ühtsedokumendina, mis sisaldab asjakohaseid viiteid lisadele ja 

teistele materjalidele;  

 on sisutihe, kõikehõlmav ja objektiivne;  

 on kirjutatud erapooletult;  

 sisaldab arendusettepaneku täielikku kirjeldust;  

 kasutab teksti toetamiseks diagramme, illustratsioone, fotosid ning muud graafikat;  

 kasutab ühtset terminoloogiat, seletades lahti mõisted;  

 viitab kõikidele kasutatud teabeallikatele;  

 selgitab keerulisi probleeme selgelt ning arusaadavalt;  

 sisaldab iga keskkonnateema uurimiseks kasutatud meetodite head kirjeldust;  

 hõlmab iga keskkonnateemat viisil, mis on proportsionaalne selle tähtsusega;  

 annab tõendeid heade konsultatsioonide kohta;  

 sisaldab selget alternatiivide arutelu;  

 sisaldab leevendusmeetmed koos tegevuskavaga ning seireprogrammi;  

 sellel on mittetehniline kokkuvõte, mis ei sisalda tehnilist žargooni. 
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5. KESKKONNAMÕJU HINDAMISE METOODIKAD 

 

Vastavalt KeHJS §-le 13 punktile 6 on nõutud, et KMH aruandes esitatakse ka 

keskkonnamõju hindamisel kasutatava hindamismetoodika kirjeldus. Hindamismetoodika 

valik, selle kirjeldus ning sealhulgas teave keskkonnamõju hindamiseks vajalike uuringute 

kohta esitatakse juba KMH programmi staadiumis (KeHJS § 13 p 6). Samuti sätestab sama 

seaduse § 20 lg 3, mis loetleb keskkonnamõju hindamise aruandes nõutud punkte, et 

hindamisel tuleb arvesse võtta üldtunnustatud keskkonnamõju hindamise alaseid teadmisi ja 

hindamismetoodikat ning varasemate asjakohaste hindamiste tulemusi (KeHJS § 20 lg 3).  

Siinjuures eelmainitud seadus käsitleb sisulist külge napilt, selles puuduvad nõuded KMH 

aruande koostamisel ja lõppjärelduste tegemisel hindamismetoodikale, mis võivad 

hindamisel osutuda oluliseks teguriks lõppotsuse kvaliteedi määrajaks (Põder, 2005).  

Keskkonnamõju hindamistes kasutatud hindamismetoodikaid on erinevaid. Samuti on 

erinevate ekspertide poolt soovitatud meetodid erinevad.  

Ad Hoc meetod (Ad Hoc method) – (tuleneb ladinakeelsest fraasist „selleks“)  

näitab võimalike mõjude laiaulatuslikke valdkondi, loetledes liitkeskkonnaparameetreid (nt 

taimestik, loomastik, mullastik, hüdroloogia jne), mida kavandatav tegevus tõenäoliselt 

mõjutab. See meetod annab ligikaudse hinnangu kogumõjule, pakkudes/analüüsides samas 

võimalike negatiivsete mõjude üldisi valdkondi ja üldist olemust. Sellise hinnangu puhul 

tugineb ekspert intuitiivsele lähenemisele ja annab hinnatud mõjuteguritele ja 

alternatiividele laiapõhjalise kvalitatiivse hinnangu. Ad Hoc meetod ei hõlma suhtelist kaalu 

ega põhjus-tagajärg seost. Lisaks ei ole selles märgitud tegelikku mõju konkreetsetele 

parameetritele, mida see projekt mõjutada võib. Käesoleva meetodi puhul puudub kindlus, 

et kõiki olulisi negatiivseid mõjusid on uuritud, analüüs ei ole järjepidev, kuna erinevad 

rühmad hindavad valikuliselt erinevaid kriteeriume. Selline meetod on kasulik vaid siis, kui 

teisi meetodeid kasutada ei saa, sest puudub informatsioon, ressurss, andmed jms. Analüüs 

on väljendatud enamasti (täpp)loendiga. (Riad, et al 2018) 
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Kontrollnimekirja meetod (Checklist method) – keskkonnategurid loetletakse 

struktureeritud vormingus, andes teguritele tähtsuse kaalutluse ja rakendades iga alternatiivi 

mõjude jaoks skaleerimistehnika (Hassan, et al 2018). Kontrollnimekirjad on oluliste 

negatiivsete mõjude tuvastamise tugevad näitajad. Kuna oluliste negatiivsete mõjude 

tuvastamine on KMH põhifunktsioon siis käesoleva meetodi kasutamisel saab tõsta lugeja 

tähelepanelikkust ning teadlikkust.  

Kontrollnimekirjad on koostatud keskkonnamõju hindamise adekvaatsuse ülevaatamiseks 

seoses direktiivi nõuete ja üldtunnustatud hea tava järgmisega. Adekvaatsuse all mõeldakse 

pärineva teabe täielikkust ja sobivust sisu ja otsuste tegemise seisukohalt. (European 

Commission 2001) 

Kontrollnimekirjad jagunevad:  

 lihtne (joonis 4) – parameetrite loend, millel puuduvad juhised 

keskkonnaparameetrite tõlgendamise, mõõtmise, konkreetsete andmevajaduste või 

mõju prognoosimise ja hindamise kohta. Lihtsamas võtmes – hindamistabelis 

fikseeritakse fakt, kas kavandatava tegevusega kaasneb keskkonnakomponendi 

mõjutamine või mitte; 

 

 

Joonis 4. Näide lihtsa kontrollnimekirja kohta. (Esraz-UI-Zannat 2018) 
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 kirjeldavad (joonis 5) – sisaldavad keskkonnategurite loendit koos teabega 

mõõtmise, mõju prognoosimise ja hindamise kohta (Riad et al 2018);  

 

 

Joonis 5. Näide kirjeldava kontrollnimekirja kohta. (Riad et al 2018) 

 

 läve kontrollnimekiri (joonis 6) – koosneb keskkonnakomponentidest ning iga 

komponendi puhul on lävi, mille juures hinnatav ettepanek peab olema seotud 

mõjuga.  
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Joonis 6. Näide läve kontrollnimekirja kohta. (Esraz-UI-Zannat 2018) 

Kontrollnimekirjade kasutamine on kasulik teavete kokkuvõtmiseks ning muuta see 

kättesaadavaks teiste valdkondade spetsialistide või otsustajate jaoks, kellele võivad olla 

priitatud tehnilised teadmised või kogemused. Lisaks esitavad kontrollnimekirjad esmaseid 

analüüsitulemusi. Siinjuures tuleb olla selliste meetoditega teadlik teatud aspektide suhtes. 

Nimelt jäävad need enamasti üldiseks või puudlikuks, need ei illustreeri omavahelisi mõjude 

koostoimeid, ülevaadatavate kategooriate arv võib olla suur ning seetõttu võivad 

tähelepanuta jääda kõige olulisemad negatiivsed mõjud. Lisaks mõjude tuvastamine on 

kvalitatiivne ning subjektiivne.  

Maatriks meetod (Matrix method) – kahemõõtmelised tabelid, mis hõlbustavad oluliste 

negatiivsete mõjude tuvastamist projekti tegevuste ja konkreetsete vastastikmõjude 

keskkonnakomponendid. Sisuliselt on need kontrollnimekirjade laiendused, mis toovad 

välja tõsiasja, kuidas erinevad keskkonnakomponendid üksteist mõjutada võivad. Kirjed 

maatriksi tabelites võivad olla mõjude kvalitatiivsed või kvantitatiivsed hinnangud.  

Näiteks, KMH juhendmaterjalis (Thierivel et al) soovitatud lihtsa maatriksi (Simple Matrix) 

(joonis 7) puhul märgitakse seosed ristide abil.  
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Joonis 7. Näide lihtsast maatriksist. (Babu 2016) 

 

Ajast sõltuvad maatriksid (Time Dependent Matrices) (joonis 8) sisaldavad endas numbrite 

jada ajaskaalal (nt lahtris esitatud 120 tähendab – 1-muutused esimesel aastas väheolulised; 

2-teisel aastal mõjud olulised; 0-kolmandal aastal mõjud puuduvad). 

 

 

Joonis 8. Näide ajast sõltuva maatriksi kohta. (Esraz-UI-Zannat 2018) 

 

Mõjude suuruse või mõjude võimsuse maatriksi (Magnitude Matrices) (joonis 9) puhul 

kasutatakse mõjude tuvastamiseks vastavalt nende suurusele, tähtsusele ning ajakavale (nt 
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tuuakse mõjude esitlusse sisse lühiajaline, keskmine või pikaajaline ehk ajaline ja mõjude 

võimsuse mõõde). (Esraz-UI-Zannat) 

 

 

Joonis 9. Näide suurusmaatriksi kohta. (Esraz-UI-Zannat 2018) 

Kaalutletud maatriks (Weighted Matrix) (joonis 10) põhineb määratletud 

keskkonnakomponentide kaalutlustel. Selle maatriksi puhul on võimalus võrrelda 

numbriliselt erinevaid alternatiive, kuid meetod ei võta arvesse kaudset mõju. (Esraz-UI-

Zannat 2018) 

 

Joonis 10. Näide kaalutletud maatriksi kohta. (Esraz-UI-Zannat 2018) 
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Kaardikihtide ja GIS meetod (Overlay and GIS) (joonis 11) – on eelkõige tõhusaks 

visuaalseks abivahendiks. Dokumentatsioonides kasulik, et visuaalselt näidata varasemaid 

ning hilisemaid keskkonna konditsioone. Lisaks on võimalik kirjeldada biofüüsikalisi ning 

sotsiaalseid aspekte uurimisalal ja visualiseerides neid kartograafiliste vahenditega.  

 

 

Joonis 11. Näide kaardikihtide ja GIS meetodist. (Sahzabi 2004) 

Kaardikihtide meetod on kasulik tundlikele maa-aladele, mis vajavad tugevamat kaitset 

inimmõju eest (nt rannajooned, märgalad jms). Lisaks kaitsealused või ohtlikud maa-alad, 

mille keskkond vajab tugevamat kaitset (nt lammid, ebastabiilsed nõlvad jms). Seehulgas ka 

taastuvressursside alad (põhjaveekihtide taastumistsoonid, kalade ja metsloomade elupaigad 

jms) ning kultuuripärandid. (Esraz-UI-Zannat 2018) 
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6. MATERJAL JA METOODIKA 
 

Käesolev töö põhineb, Eestis asuvatele objektidele koostatud, keskkonnamõju hindamise 

aruannete hindamismetoodikatele. Siinjuures tulemused põhinevad autori arvamusele ja 

väljavaadetele, mis on seostatud seadusandlusega, erinevate Eesti KMH käsiraamatute ning 

Euroopa Komisjoni soovitustega.  

Uurimustöö teemavalik langes erinevate ekspertide poolt koostatud KMH aruannete 

hindamismetoodikate analüüsimisele. Eelmainitut selletõttu, et KMH ekspertide seas on 

palju olnud arutelusid, milline on kõige sobivam hindamismetoodika KMH aruannetesse 

ning mis annab võimalikult hea ülevaate alternatiivide analüüsimiseks ja omavaheliseks 

võrdlemiseks. Selleks, et saada võimalikult täpne ülevaade võeti uuritavad aruanded sarnaste 

teemadega kuid erinevate KMH ekspertide ning ettevõtete poolt. Aruannete teemavalik 

tulenes seoses autori huviga Eestis asuvate veekogude ning nende toimimise suhtes.  

Aruannete leidmiseks kasutati internetis Google otsingusüsteemi, mille abil töös kasutatavad 

KMH aruanded leiti. Tõdeti asjaolu, et aruannete leidmine otsingumootori abil ei ole lihtne 

– tulemused kesised. Siinkohal kasutas autor enda varasemaid teadmisi, milliste objektide 

kohta on koostatud või peab olema koostatud KMH aruanne. Nende teadmiste baasil leiti 

analüüsimiseks ligi kolm aruannet. Lisaks KMH-dega tegelevate ettevõtete kodulehtedelt oli 

kohati keeruline üles leida koostamisel, avalikke ning valmis aruandeid.  

Kokku valiti analüüsimiseks 10 KMH aruannet. KMH aruanne „Jaama oja kalade rändetee 

parandamise projektiga kavandatud tegevuste vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamine" 

saadi käesoleva uurimistöö juhendaja käest, kuna viimane selle autor on. Juhendaja poolt 

koostatud KMH aruanne võeti uurimistöösse sisse sellepärast, et tuua näiteid erinevatest 

metoodikatest ning kuidas mõni ekspert mõnda metoodikat kasutab. 

Interneri abil ning autori teadmiste baasil leiti ning valiti analüüsimiseks välja järgmised 

keskkonnamõju hindamise aruanded:  

 Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise KMH aruanne; 

 Saesaare paisu likvideerimise teatise keskkonnamõju hindamine;  
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 Pärnu sadama laevatee süvendamise keskkonnamõju hindamise aruanne;  

 Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamise insenertehnilise kava 

keskkonnamõju hindamise aruanne;  

 Keskkonnamõju hindamise aruanne Kadrina paisjärve saneerimisprojektide ning 

paisregulaatori ja kalatee ehitusprojektile; 

 Paldiski lõunasadamasse kai 6a rajamise keskkonnamõjude hindamise KMH 

aruanne;  

 Kelnase sadama vee erikasutusloa KMH aruanne;  

 Emajõe – Peipsi – Velikaja veeteede ettevalmistavad tööd. KMH aruanne;  

 Muuga sadama lainemurdjate rajamise tehniline abi. KMH aruanne;  

 Jaama oja kalade rändetee parandamise projektiga kavandatud tegevuste vee 

erikasutusloa keskkonnamõju hindamine.  

Valitud KMH aruannetes lähtuti ainult hindamismetoodikale, see tähendab, et aruande 

kirjalikule tekstile enamasti ei keskendutud. Erandiks on aruanded, millede alternatiivide 

võrdlemise peatükis ei tulnud välja mõjudega seonduvaid asjaolusid. Selleks, et metoodikale 

võimalikult täpne soovitus anda, tuli aruande kirjalikust osast vastuseid leida.  

 

 

Joonis 12. Mõjude määratlemine ja hindamine. (Hiiemäe 2022) 

Keskkonnamõju hindamistes hinnatakse mõjude vahelisi seoseid (joonis 12). See on võetud 

ka käesoleva uurimistöö aluseks, et analüüsida erinevaid hindamismetoodikaid. Lisaks 

analüüsida ekspertide poolt valitud hindamismetoodikaid Joonis 12 põhjal. 
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7. TULEMUSED JA ARUTELU  
 

7.1  Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise KMH aruanne 2016 
 

Koostaja: Ramboll Eesti AS 

Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise KMH aruandes on alternatiivide võrdlemiseks 

kasutatud kaalutletud maatriksi metoodikat (joonis 13). Süstemaatiline tabel on väljatöötatud 

põhimõttel, et lugeja ning KMH otsustaja saaksid võimalikult lihtsalt ülevaate sellest, 

milliseid kriteeriume planeeritav tegevus puudutab, milline on nende ulatus (ruumilises ja 

ajalises võtmes), milline on mõjude suurus, positiivsed ja negatiivsed mõjud ning mõjude 

olulisus.  

Käesoleva KMH eksperdid on andnud igale alternatiivile hinnangu (positiivne või 

negatiivne, punktiskaalal -2 – 2) ning seejärel igale kriteeriumile kaalu, mis määrab ära selle 

olulisuse (mida suurem number, seda olulisem keskkonnakomponent). Kriteeriumi kaalu 

hindamisvalmisse lisamise eesmärk peaks olema aidata muuta saadavat hindamistulemust 

sarnasemaks võimalikule reaalsele olukorrale tegelikus elukeskkonnas. Kriteeriumi hinnang 

korrutatakse selle kaaluga ning saadakse kaalutletud hinnang, seejärel liidetakse vastava 

alternatiivi kaalutletud hinnangud kokku ning saadakse koondhinnang.  

Tabeli põhjal on võimalik järeldusi teha, millised on projekti kõige enam mõjutavad 

hinnatavad keskkonnakomponendid ja selle alusel arvutada, milline on projekti kõige 

sobilikum alternatiiv. Selleks, et järeldusi teha, milline on siinkohal kõige sobilikum 

alternatiiv projekti elluviimiseks, tuleb seehulgas arvesse võtta KMH aruandes välja toodud 

kirjeldused hinnangutele ning analüüsidele.  
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Joonis 13. Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise KMH aruanne. Alternatiivide võrdlemine I. 

(Ramboll Eesti AS 2016) 

 

Ettevõtte Ramboll Eesti AS poolt koostatud tabel käesoleva uurimistöö autori hinnanguliselt 

on hõlpsalt loetav ning arusaadav. Uurimistöö autor, kui lugeja, adub alternatiivide 

kaalutlusi, nende efektiivsusi, olulisust ning ulatusi ja mõistab, kuidas saavutati 

alternatiivide järjestus. Samuti leiab uurimistöö autor, et tabelis toodud kaalu hinded võiksid 

olla teisendatud täisarvudeks, mis ühtiks tabelis toodud kõikide teiste arvudega. Seoses 

eelmainitud aspektiga – arvestades kaalutletud maatriksi metoodika tabeli põhimõtet, ei näe 

autor mõnede arvude ühtivust. Tuues näiteks kriteeriumi number 1, alternatiivi „HEJ + 

kalapääsud + tehiskärestik“  toimimisaegse hinnangu, milleks on „1“, selle kriteeriumi kaalu, 

milleks on „11,5“ ning  selle vastava kaalutletud hinnangu, milleks on „12“, ehk 

matemaatilises võtmes, käesoleva tabeli alusel, on tehtud korrutis: 1 x 11,5 = 12. Selliseid 

arvutuskäike leiab veel tabelis kriteeriumite numbrite 2; 4; 10; 11 ja 14 ridades. Arusaadavalt 

on tulemus kaalutletud hinnangu puhul teisendatud täisarvuks. Siinkohal soovib käesoleva 

uurimistöö autor välja tuua aspekti hoidumaks komakohtadest, sest see võib lõpptulemusena 

tugevalt mõjutada lõppotsust ning alternatiivide hinnangute tulemit. Juhul kui KMH ekspert 

näeb kaalude puhul komakohtade vajadust siis võiksid sellisel juhul kaalutletud hinnangud 
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olla korrektsed ning samuti komakohtadega, et tagada usaldusväärsus tabeli andmete ning 

kaalutletud hinnangute õigusele. 

 

7.2  Saesaare paisu likvideerimise teatise keskkonnamõju hindamine 
2015-2016 

 

Koostaja: OÜ Hendrikson & Ko  

Saesaare paisu likvideerimise teatise keskkonnamõju hindamise aruandes on alternatiivide 

võrdlemiseks kasutatud kirjeldavat tabelit (joonis 14). Tabel on koostatud kirjeldavat 

metoodikat järgides. Kõikidele aruandes kirjeldatud ning tabelis väljatoodud kriteeriumitele 

on antud kirjalik mõjuhinnang ajalises ulatuses, välja on toodud positiivsed ning negatiivsed 

mõjud, ruumiline ulatus ning mõjude olulisus.  

 
Joonis 14. Alternatiivide hindamise kokkuvõttev võrdlustabel kriteeriumite lõikes. 
(Hendrikson & Ko 2015-2016) 
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Ettevõtte Hendrikson & Ko poolt koostatud tabel on käesoleva töö autori jaoks arusaadav 

ning annab hea ülevaate kriteeriumite mõjust eraldiseisvatele alternatiividele. 

Keskkonnavaldkonna kriteeriumid on grupeeritud ühtselt ning on mõistetav, et ükski 

kriteerium ei ole eraldiseisev, vaid on analüüsitud kindlat piirkonda tervikult. Siinkohal on 

tarvilik ära mainida asjaolu, et välja toodud kriteeriumid, käesoleva tabeli alusel, on kõik 

samasuguse kaaluga, mis ei vasta reaalsele olukorrale looduses. Tabelist ei eristu 

keskkonnakomponentide kaal – kriteeriumi suhteline tähtsus, s.o nende olulisus. Siinjuures 

ei ole aruande ekspert otseselt kohustatud hindama kriteeriumitele kaalu, kui täheldatakse, 

et alternatiivide hindamise kriteeriumid on samavõrdsed (Põder 2005:79). Alternatiivide 

võrdlustulemus ja –järeldus võib muutuda oluliselt erinevamaks, kui hindamistabelisse 

lisatakse kaalu kriteerium. Käesoleva KMH aruande kirjeldavast tekstist samuti ei eristu 

eelmainitud asjaolu.  

 

7.3  Pärnu sadama laevatee süvendamise keskkonnamõju hindamise 
aruanne (2012) 

 

Koostaja: Corson OÜ 

Pärnu sadama laevatee süvendamise keskkonnamõju hindamise aruandes on kasutatud 

kõigepealt kriteeriumite kaalu määramiseks paariviisilist võrdlust (joonis 15). Tabelis 

esitatud kaalud ning hinded on tuletatud KMH koostajate poolt, põhinedes nende 

väärtushinnangutele ning neile teadaoleva informatsiooni põhjal (Corson OÜ 2012: 132).  

Kõiki kriteeriume on võrreldud omavahel, kus olulisemale kriteeriumile on antud 

väärtushinnang „1“, vähemolulisele „0“ ning võrdsete väärtuste puhul anti hinnang „0,5“, 

seehulgas on kasutatud vahepealseid väärtuseid (Corson OÜ 2012: 132).  
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Joonis 15. Kriteeriumide võrdlemine. (Corson OÜ 2012) 

 

Järgnevaga on võrreldud iga kriteeriumi eraldi, paaride viisiliselt, aruandes käsitletud kolme 

alternatiiviga (joonis 16). Vastavalt alternatiivile saadud hinne näitab suhtelist 

paremusjärjestust. (Corson OÜ: 134) 

Paaritivõrdluse korral võrreldakse kõiki alternatiive paarikaupa kõigi kriteeriumide alusel. 

Sellega tuleneb otsustus, milline alternatiiv osutub parimaks võimaluseks. Summeeritakse 

punktid ning jagatakse kõigi alternatiivide punktisummaga. Saadud tulemus näitab, milline 

on alternatiivi suhteline paremusjärjestus kriteeriumide põhjal – mida kõrgem hinne, seda 

parem alternatiiv. (Põder 2005: 81) 
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Joonis 16. Alternatiivide võrdlus. (Corson OÜ 2012) 
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„Kaalutud kriteeriumude alusel lõpliku paremusjärjestuse leidmiseks tuleb iga kriteeriumi 

järgsed hinded kriteeriumi kaaluga läbi korrutada. Nii saadakse iga kriteeriumi kaalutud 

hinne. Alternatiivide paremusjärjestuse määrab kaalutud hinnete summa.“ (joonis 17) (Põder 

2005: 84). 

 

 

Joonis 17. Alternatiivide väärtused kriteeriumide kaupa (kriteeriumi kaal x hinne). (Corson 

OÜ 2012) 

 

Käesoleva uurimistöö autor leiab, et analüüsitud KMH aruande alternatiivide 

hindamismetoodika on üpris keeruline mõista, vajab pidevat tähelepanu ning kaasa 

arvutamist. Tuleb tõdeda asjaolu, et arvutuskäikude ning tabelite koostamise põhimõtte 

arusaamiseks kulus üpris palju aega. Pannes tavakodaniku või otsustaja rolli, vajab iga tabel 

ning otsuseni jõudmine olulist lisaselgitust. Autori jaoks sobiva alternatiivini jõudmine oli 

palju selgemalt arusaadavam aruande kirjaliku teksti põhjal.  

Autori jaoks tekitavad segadust komakohad, sest nende haldamine ning mõttest arusaamine 

on väikene. Lisaks visuaalselt hinnates kriteeriumidele antud kaalusid tundub iga kriteerium 

suhteliselt vähetähtis, kuna selle arv on alla 0-i. Eelmainitut mõtet kordab alternatiivide 
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väärtuste tabel (joonis 17). Lugedes Tõnis Põder (2005) „Keskkonnamõju ja keskkonnariski 

hindamise käsiraamat“ peatükki 2.10, mis käsitleb alternatiivide võrdlemist, on välja toodud 

pikalt ning põhjalikult kirjeldavat intervallskaalal põhinevat hindamist. Autor näeb sellega 

seoses põhjust, miks tabelis on kasutatud komakohtadega arvusid ning miks need enamasti 

alla 0-i jäävad. Põhjus peitub hinnangute arvutamisel, kus alguses tuleb kaalud ning 

hinnangud liita ning seejärel jagatakse alternatiivide punktisummadega. Võttes aluseks 

käesoleva tabeli siis kaalud on juba kümnend komakohaga, kui need lõpuks kokku liita ning 

jagada omakorda kümnendiku komakohaga arvuga siis sellised need arvud paraku tulevad. 

Siinjuures tekitab küsimust, miks ei või kaalude ning hinnangute arvnäitajad teisendada ning 

esitada täisarvudena, mis oleks KMH aruannet lugevale isikule palju hõlpsamini 

mõistetavam – vastust sellele paraku ei leitud.    

 

7.4  Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamise insenertehnilise 
kava keskkonnamõju hindamise aruanne (2018)  

 

Koostaja: AS Maves 

Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamise insenertehnilise kava keskkonnamõju 

hindamise aruandes on alternatiivide võrdlemiseks kasutatud kirjeldavat teksti.  

„Limnoloogiliste uuringute alusel Lahepera järve hea ökoloogilise seisundi saavutamiseks 

veekoguna ilma muda eemaldamata reaalseid alternatiive ei ole“ (AS Maves 2018: 80). 

Seoses eelmainituga on kirjeldavas tekstis ära mainitud mitmeid asjaolusid (kalastik, 

linnustik, taimestik), mille põhjal on autori jaoks piisavalt arusaadavaks tehtud, et järve 

ökoloogilise seisundi parendamiseks teisi alternatiive ei ole. Aruande tekstis on verbaalselt 

välja toodud mõju ruumiline ning ajaline ulatus, mõjude olulisus, positiivsed ning 

negatiivsed mõjud, ning nende suurus. 

Käesoleva uurimistöö autor leiab siinkohal, et isegi kui projektil on vaid üks võimalus 

olukorra parendamiseks, käesoleva aruande põhjal muda eemaldamine veekogust, siis ka 

sellel on olemas võimalikud alternatiivid. Näiteks töö teostamise tehnoloogilised 

alternatiivid – muda eemaldamine kopaga, pumbaga, käsitsi kaevamine jms, ehk kui 

käsitleda alternatiive sellises võtmes, tekivad kohe ka kriteeriumid ning nende olulisused.  
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7.5  Keskkonnamõju hindamise aruanne Kadrina paisjärve 
saneerimisprojektile ning paisregulaatori ja kalatee 
ehitusprojektile (2007) 

 

Koostaja: Loodushoiu Ühing LUTRA 

Kadrina paisjärve saneerimisprojekti ning paisregulaatori ja kalatee ehitusprojekti KMH 

aruandes on alternatiivide võrdlemiseks kasutatud kaalutletud maatriksi metoodikat (joonis 

18). Tabel on koostatud sama põhimõtte alusel, mida on „Sindi hüdrosõlme 

rekonstrueerimine KMH aruanne“ (vt ptk 7.1). Seehulgas on tabelis välja toodud eraldi rida 

„keskmine väärtus“, mis on tuletatud veeru (v.a „HINNANGULISTE VÄÄRTUSTE 

SUMMA“ rea tulemid) aritmeetilisest keskmisest.  

 

 

Joonis 18. Hinnangulised näitajad ja mõjudele, mis kaasnevad erinevate tegevuste korral 
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erinevatele keskkonnaväärtustele ja ökoloogilistele parameetritele. (Loodushoiu Ühing 

LUTRA 2007) 

Ettevõtte, Loodushoiu Ühing LUTRA, poolt koostatud tabel on käesoleva uurimistöö autori 

jaoks arusaadav. Tabel hõlmab endas alternatiivide analüüsimiseks otstarbekaid 

parameetreid, kuid puudu on ajaline mõõde, ehk lühiajaline- ning pikaajaline mõju, mis teeb 

sellest hindamismaatriksist ühte kindlat ajahetke (ehitusperiood või objekti 

käitamisperioodi) esitavat hindamistulemust. Juhul, kui peaks nimetatud ajahetk muutuma, 

muutuavad automaatselt ka hindamistulemused.  

Käesoleva tabeli alusel annab uurimistöö autor soovituseks eraldada mõjud 

looduskeskkonnale ning mõjud inimtervisele – mida on näha ka eelolevatest tabelitest. See 

annab selgema ülevaate kriteeriumitest ning alternatiivide kaalutlustest.  

Tähelepanuväärseks aspektiks toob autor välja käesoleva tabeli põhjal selle numbrilised 

andmed. Võttes arvesse kaalutletud maatriksi põhimõtet siis autor ei näe numbrilist ühtivust. 

Näiteks 1. kriteeriumi rida: „mõju olulisus“ kaalu hindeks on antud „4,5“, „ALT0“ hindeks 

on antud „-1,75“ ning „mõju kaal“ on „-8,25“ – tehtud on arvutus: 4,5 x -1,75 = -8,25, mille 

tegelik väärtus peaks olema -7,875. Selliseid arvutuskäike leiame veel ridades 1, 4, 5, 6, 7, 

ja 9. Sellised vead arvutuskäikudes võivad mõjutada tugevalt lõpptulemusi ning seehulgas 

ka lõppotsuse langetamist, ehk tabelist võib soovitatud alternatiiviks peale arvutusvigade 

kõrvaldamist osutuda hoopis mõni teine alternatiiv, kui see, milleni KMH ekspert jõudis. 

Autori soovitus siinkohal on hoida numbreid täisarvudena, mille abil tulevad sellised vead 

paremini nähtavale. „Mõjude kaal“ väärtus peab olema asjakohane ning usaldusväärne, sest 

see on tabeli põhiindikaator, mis tagab tabelis esitatud arvutusandmete õigsuse ning tagab 

arvutustulemuste põhjal tehtud mõjude ja alternatiivide järjestuse sarnanemise reaalsele 

elule.  
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7.6  Paldiski Lõunasadamasse kai 6a rajamise keskkonnamõjude 
hindamise aruanne (2011) 

 

Koostaja: TTÜ Meresüsteemide Instituut  

Paldiski Lõunasadamasse kai 6a rajamise keskkonnamõjude hindamise aruandes on 

alternatiivide võrdlemiseks kasutatud kirjeldavat tabelit (joonis 19). Käesolevasse 

uurimistöösse on toodud fragment tabelist. Tabel täitis ära 1,25 lehekülge. Tabelis on 

käsitletud 0-alternatiiv (ehk olukorra samasuguseks jätmine) ning alternatiiv 1.  

Tabeli koostamisel on järgitud kirjeldavat metoodikat. Kirjeldavas tekstis on välja toodud 

mõjude positiivsed/negatiivsed küljed, ajaline ulatus (lühiajaline ning pikaajaline mõju), 

ruumiline ulatus, kohati ka mõjude olulisus ning suurus.   

 

 

Joonis 19. Alternatiivide võrdlus. (TTÜ Meresüsteemide Instituut 2011) 
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TTÜ Meresüsteemide Instituudi poolt koostatud alternatiive võrdlev kirjalik tabel vastab 

käesoleva töö autori jaoks osati ootustele. Autorile jäid vajaka teadmised kriteeriumite 

mõjude suuruste ning nende olulisuse näitajate. Mõnedes ridades olid aspektid välja toodud, 

kuid mõnedes jäid need välja toomata. Siinkohal on võimalus, et mõjud ei olnud arvestatavad 

või projekti raames olulised. Näiteks „Mõju õhusaastelevile“ ridades ei tuvastanud autor, 

kas tegemist on lühiajalise või pikaajalise mõjuga, kas tegemist on olulise või suure mõjuga. 

Aruande kirjeldavas tekstis asjaolusid ei selgunud. Sellepärast on oluline, et 

hindamismetoodikat valides ja kasutades toimuks mõjude hindamine ja alternatiivide 

võrdlemine läbivalt ühes stiilis kogu hindamismaatriksi koostamise vältel. Vastasel juhul ei 

ole erinevate meetoditega hinnatud kriteeriumid või alternatiivide järjestamise tulemused 

enam omavahel võrreldavad.  

Uurimistöö autorile jäi arusaam, et tabelit koostades olid aruande koostaja juba otsustanud, 

millise alternatiivi kasuks otsustatakse. Viimase põhjal võib arvata, et tegemist oli rohkem 

kavandatava tegevuse elluviimise analüüsimisega rohkem, kui kahe erineva alternatiivi 

analüüsimisega.  

 

7.7  Kelnase sadama vee erikasutusloa KMH aruanne (2020) 
 

Koostaja: OÜ EstKONSULT 

Kelnase sadama vee erikasutusloa KMH aruandes on alternatiivide võrdlemiseks kasutatud 

kirjeldavat tabelit (joonis 20). Käesolevasse uurimistöösse on analüüsitava KMH aruande 

alternatiivide võrdlemise tabel lisatud fragmendina. Tabel täitis KMH aruandes ära 2,5 

lehekülge.  

Käesoleva KMH aruandes on öeldud: „KMH juhendmaterjali põhjal ei ole mõtet kasutada 

formaalseid alternatiivide võrdlusmeetodeid ning piisab, kui võrdlus esitatakse verbaalselt 

võrdlustabeli vormis, eriti juhul, kui põhjustatavad mõjud on ühesugust liiki“ (OÜ 

EstKONSULT 2020: 35) – kirjeldava tabeli valik KMH aruandesse alternatiivide 

analüüsimiseks on selle lausega põhjendatud. 
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Joonis 20. Kelnase sadama laiendamise alternatiivide võrdlus. (OÜ EstKONSULT 2020) 

 

OÜ EstKONSULT poolt koostatud kirjeldav tabel on uurimistöö autori jaoks arusaadav. 

Tabelis on käsitletud erinevaid kriteeriumeid ning nende selgitusi. Peale erinevate 

alternatiivide veergude on lisatud „Kavandatav tegevus“ veerg, aruande kirjeldavast tekstist 

selgub, et tegemist on Kelnase sadama laiendamine.  

Tabelist ei eristu mõjude ajaline ulatus, mõjude olulisus ning nende suurus. Autor leiab, et 

kui ekspert valib analüüsimiseks kirjeldava tabeli on soovituslik eelmainitud aspektid juurde 

lisada või need teksti siseselt eristada. See raskendab tavakodaniku ning otsustaja vaeva 

adumiseks, milline alternatiiv projekti raames kõige sobilikum on.  

Käesolev tabel ei ole autori jaoks visuaalselt haaratav, leitakse ning soovitatakse tabelis 

kasutada konkreetsemat kirjeldust.  

KMH aruande alternatiivide võrdlemise tabeli alla on ekspert kirjutanud lause: „Tabelist 

selgub, et keskkonnakaitseliselt on eelistatud kavandatav tegevus koos alternatiividega 1, 2 

ja 3“ ( OÜ EstKONSULT 2020). Eelmainitud lausest selgub autorile, et ekspert ei eristanud 

alternatiivide erisust, nendega kaasnevate mõjude olulisust ning suurust. Autor leiab, et 

selline asjaolu võib olla tugev lõppotsuse kvaliteedi määraja, kuna ekspert ei anna enda poolt 

kindlat seisukohta.  
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7.8  Emajõe – Peipsi – Velikaja veetee ettevalmistavad tööd. 
Keskkonnamõjude hindamise aruanne (2008) 

 

Koostaja: TÜ geograafia osakond 

Emajõe – Peipsi – Velikaja veetee ettevalmistavate tööde KMH aruandes on alternatiivide 

võrdlemiseks piirdutud kirjeldava tekstiga.  

Aruande peatükis nr 9. „Käsitletud alternatiivid“ on selgitatud, et aruandes käsitletud 

projekteeritavad ehitised jaotatakse kahte gruppi. Esimesse gruppi kuuluvad rajatised, mille 

asukoht on määratud detailplaneeringutega ning teise gruppi kuuluvad rajatised, mille kohta 

koostatakse detailplaneeringud. Esimese grupi puhul toodi välja, et nende ehitiste rajamine 

ning kasutamine ei ole keskkonnale olulise mõjuga, mille puhul ei ole vajadust välja tuua ka 

reaalseid alternatiive. Teise grupi rajatiste kohta antakse alternatiivsete võimaluste hinnang 

üksikute objektide põhjal. (TÜ geograafia osakond 2008) 

Käesoleva aruande peatükis 9. analüüsitud teise grupi ehitiste alternatiivsete võimaluste 

käsitlus on oletatav ning ei ole konkreetselt edastavaid sõnumeid. Peatükk 9. ei käsitle 

mõjude hinnanguid ning ei anna soovitusi soodsamaks alternatiiviks. Lähtudes aruande 

eesmärgile: „---eesmärk on sildumisrajatiste väljaehitamiseks vajalike ettevalmistavate 

uuringute läbiviimine ja ehitusprojektide koostamine, mis teeb võimalikuks kaasaja nõuete 

vastavate keskkonnasõbralike ehitiste rajamise ning sildumisrajatiste piirkonnas 

navigatsioonitingimuste parandamise (paadisõidu ohutuse suurendamine)“ (TÜ geograafia 

osakond 2008: 3), soovitab autor ka alternatiivide kõrvale välja tuua mõjutatavad 

kriteeriumid. Mõjusid kriteeriumitele on käsitletud aruande kirjalikus tekstis varasemates 

peatükkides, kuid sealt ei nähtu nende ajaline ulatus ja mõjude suurus jne.  

 

7.9  Muuga sadama lainemurdjate rajamise tehniline abi. 
Keskkonnamõju hindamise aruanne (2006) 

 

Koostaja: TÜ Eesti Mereinstituut 

Muuga sadama lainemurdjate rajamise tehnilise abi KMH aruandes on kasutatud 

alternatiivide võrdlemiseks kaalutletud maatriksi metoodikat (joonis 21). Käsitletud on nelja 

eraldiseisvat alternatiivi, milleks üks on 0-alternatiiv.  
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KMH aruande peatükis 7. „Võimalike reaalsete alternatiivlahenduste võrdlemine“ 

kirjeldavas tekstis on välja toodud asjaolu; „Kuna lainemurdjate ehitamisega ei kaasne 

sedavõrd märkimisväärseid keskkonnamõjusid meres ja, veelgi enam maismaal, siis on 

Ekspertgrupp võimalike alternatiivlahenduste võrdlemisel võimalikult palju arvestanud just 

kumulatiivsete mõjudega, mis leiavad aset kogu sadama ülejäänud tegevusega, mis toimub 

lainemurdjate ehitamisega samal ajal ja ka nende hilisema ekspluatatsiooni kestel“ (TÜ Eesti 

Mereinstituut et al 2006: 165).  

Seehulgas peatükis 7.2 „Sotsiaal-majanduslikud aspektid“ on öeldud: „Seepärast 

vaadeldakse allpool alternatiivlahendust võrdlemisel vaid mõjusid, mis on võimalikud 

lainemurdjate ehitamise ajal“ (TÜ Eesti Mereinstituut et al 2006: 168). Eelmainitu annab 

aluseks selle, et kaalutletud maatriksi metoodikas ei ole kajastatud ajalist ulatust, sest on 

käsitletud vaid ühte ajahetke – lühiajaline ehk kavandatud tegevuse rajamise aegne mõju.  

Tabelis kajastatud alternatiivide hinded potentsiaalsele keskkonnamõjule on sätestatud 

KMH ekspertide poolt 5-palli süsteemis.  

 

 

Joonis 21. Alternatiivlahenduste võrdlev hinnang potentsiaalsete keskkonnamõjude 

seisukohast. (TÜ Mereinstituut et al 2006) 
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TÜ Mereinstituudi poolt koostatud tabel võimalike alternatiivide võrdlemiseks on käesoleva 

uurimistöö autorile selgelt arusaadav. Lähtudes kaalutletud maatriksi metoodika 

põhimõtetest leiab autor, et arvulised väärtused on korrektselt omavahel seoses.  

Autorile jääb arusaamatuks käsitletud positiivsed ning negatiivsed mõjud. „Potentsiaalne 

keskkonnamõju“ veerus mõnede mõjude ette on lisatud sõna „negatiivne“, sellega seoses 

võiks arvata, et tegemist on negatiivse mõjuga, kuid kas seda arvutamisel on arvestatud jääb 

selguseta. Siinkohal soovitab autor lisada negatiivsete mõjude hinnete ette miinus märgi – 

jätab lugejale selge arusaama ning ülevaate.  

 

7.10 Jaama oja kalade rändetee parandamise projektiga 
kavandatud tegevuste vee erikasutusloa keskkonnamõju hindamine 
(2021) 

 

Koostaja: Keskkonnaagentuur Viridis 

Jaama oja kalade rändetee parandamise projektiga kavandatud tegevuste vee erikasutusloa 

keskkonnamõju hindamise aruandes on kasutatud alternatiivide võrdlemiseks kaalutletud 

maatriksi metoodikat (joonis 22).  

„Hindamisel kasutatakse hindeskaalat -3…0…+3, kus hinnetega -3 kuni -1 väljendatakse 

tugevat kuni kerget negatiivset mõju, 0 – mõjutegur puudub ning hinnetega +1 kuni +3 

väljendatakse kerget kuni tugevat positiivset mõju.“ (Keskkonnaagentuur Viridis 2021: 43) 

Tabeli koostamisel on kasutatud kaalutletud maatriksi metoodika põhimõtteid.  
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Joonis 22. Võrdlusmaatriks. (Keskkonnaagentuur Viridis 2021) 

 

Keskkonnaagentuuri Viridis poolt koostatud alternatiivide võrdlemise tabel on käesoleva 

uurimistöö autorile selgelt arusaadav ning haarab kokkuvõtvalt KMH aruande sisu. Tabelis 

on toodud eraldi veerg, mis selgitab kriteeriumide sisu.  

Tabelis on välja toodud mõjude suurus, positiivsed/negatiivsed mõjud, ruumiline ning 

ajaline ulatus ning mõjude olulisus.  

Lähtudes kaalutletud maatriksi põhimõtetest leiab autor, et kriteeriumide kaalud ning 

hinnangud alternatiividele on omavahel vastavuses ning arvutustehted korrektsed.  

Analüüsitud eelnevatest alternatiivide võrdlemiste metoodikatest leiab autor, et käesolev 

hindamismetoodika on eelnevatest kõige usaldusväärsem ning asjakohasem. Selgelt on 

võimalik aru saada, missugused hinnatavad kriteeriumid mõjutavad ning määravad 

alternatiivide omavahelise võrdluse ja missuguste hinnangute alusel toimus alternatiivide 

järjestamine mõjude suuruse, nende avaldumise aja ning mõjude kaalu alusel.  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva magistri uurimistöö tulemuste osa põhineb töös käsitletud KMH-de 

hindamismetoodikate analüüsist, milline on Eestis enamlevinud hindamismetoodika, kas 

ning kuidas toetab see KMH aruannete lugemist ning otsuste langetamist.  

Uurimistöös käsitletud KMH aruannetes kujunes enimkasutatavaks hindamismetoodikaks 

kaalutletud maatriksi metoodika. Sellele järgneb kirjeldav tabel ning kirjeldav tekst. Autor 

leiab, et kaalutletud maatriksi metoodika on lugeja jaoks kõige lihtsamini arusaadavam ning 

ülevaatlikum kõikidest alternatiividest ning mõjutatavatest kriteeriumitest. Samuti on tabelis 

enamasti koheselt välja toodud positiivselt ning negatiivselt mõjutatud 

keskkonnakomponendid, nende mõjude suurus ajalises ning ruumilises käsitluses, mõjude 

suurus ning olulisus (kaal). Autor leiab, et selline tabel on pädevalt tervet KMH aruannet 

kokkuvõttev tabel, mis lihtsustab oluliselt otsustaja tööd ning kaalutlusi. KMH lõpparuande 

põhjal kavandatud tegevuse üle parima võimaliku lahenduse otsuse langetamisel. Seehulgas 

aitab tavalugejal mõista, mis projektiga kaasneda võib ning, kuidas võib teda elluviidava 

projektiga võimalikult mõjutada. Tuleb tõdeda, et kaalutletud maatriksi metoodikat 

kasutades tuleb KMH eksperdil tabeli tulemused hoolikalt üle vaadata, sest kaalude ning 

hinnete omavaheline seos tulemustes peab ühtima, et tagada tabeli usaldusväärsus ning 

andmete õigsus. Kõige arusaadavam kaalutletud maatriksi metoodika esines „Jaama oja 

kalade rändetee parandamise projektiga kavandatud tegevuste vee erikasutusloa 

keskkonnamõju hindamine“ aruandes, kus autor ei tuvastanud ühtegi puudujääki ning 

lisaselgitust vajavat asjaolu.   

Kirjeldava tabeli kasutamine KMH aruannetes alternatiivide võrdlemise metoodikana on 

üpris keeruline metoodikavalik. Seda seetõttu, et juhul, kui KMH ekspert valib enda 

hindamismetoodikaks kirjeldava tabeli, peab ta olema kindel ning väga konkreetne enda 

seisukohas ning tulenevatest asjaoludest ja suutma seda väga oskuslikult aga samas ka 

arusaadavalt verbaalselt väljendama. Hindamismetoodika peab võtma kokku võimalikud 

negatiivsed ning positiivsed mõjud, nende suuruse ning osakaalu. Kõige asjakohasemaks 

kirjeldavaks tabeliks autori jaoks on „Saesaare paisu likvideerimise teatise keskkonnamõju 
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hindamine“ aruanne. Tabelis on alternatiivide mõjud konkreetselt esitatud ning välja oli 

toodud ka ajaline mõõde.  

Analüüsitud KMH aruannetes tuli esile paaritivõrdluse maatriksi metoodika. Ühelt poolt 

sarnaneb metoodika kaalutletud maatriksile, teiselt poolt jällegi erineb. Autor on arvamusel, 

et selline metoodika muudab hindamise palju keerulisemaks. Selleks, et jõuda alternatiivide 

võrdlemiseni tuleb koostada mitmeid tabeleid, kus arvud on kümnendiku kuni tuhandiku 

komakohtadega ning ükski arv ei kordu. Seehulgas on tavalugejal raskusi tabelite 

mõistmisel, kui tegemis ei ole inimesega, kes valdab sellise maatriksi põhimõtteid. Autor on 

arvamusel, et paaritivõrdluse maatriks raskendab oluliselt KMH aruande lugemist ning 

otsuste langetamist.  

Autori poolne soovitus KMH aruannetes sisalduvate alternatiivide võrdlemise metoodikate 

suhtes on see, et kujundada ekspertide seas ühtne metoodika, mida  oleks võimalik kasutada 

kõikides aruannetes. Samasuguse või sarnase metoodika ühtselt väljatöötamine kujundab 

KMH aruannete maastiku stabiilseks ning üheselt mõistetavaks. Seehulgas on nii otsustajal 

kui tavakodanikul lihtsam tulemusi mõista. Seejuures jäävad metoodikates ära puuduolevad 

aspektid. Lisaks annab autor soovituseks ekspertidel teha ministeeriumile ettepanek 

muutmaks KeHJS selgemini mõistetavamaks ning konkreetsemaks – hindamismetoodikat 

puudutavate asjaolude suhtes.   
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