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Lisa 4. Värska lahe ja Õrsava järve ranna ja kalda kasutamise kitsendused1 

Käesolevas lisas on toodud Värska lahe ja Õrsava järve kalda ehituskeelu- ja piiranguvööndite 
kujunemine planeeringuga tehtud kahe ettepanekuvariandi puhul: 

1. Moodustada eraldiseisev veekogu - Värska laht, mille üks osa on Õrsava järv (vt joonis 2); 

2. Liita Õrsava järv veekoguga nimetusega „Peipsi järv koos Lämmijärve ja Pihkva järvega“ 
(vt joonis 3). 

Ettepanekuvariante illustreerivad joonised 2 ja 3. Olemasolev olukord on kujutatud 

joonisel 1. Joonisel 2 on Värska lahe tinglikuks piiriks valitud II ja III kategooria kaitstavate 
kalaliikide elupaiga piir, mis teemaplaneeringu kaardi leppemärkides on tähistatud kui 
väljaspool kaitseala asuv kaitsealuse liigi kasvukoht/elupaik. 

Kallas on  

merd, järve, jõge, veehoidlat, oja, allikat või maaparandussüsteemi eesvoolu ääristav ja 
erinõuete kohaselt kasutatav maismaavöönd.  

Rand on  

Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve kaldaid nimetatakse rannaks. Viimast võib 
tõlgendada nii, et käesoleval ajal tuleb Värska lahe puhul arvestada rannale seatud 
tingimustega.  

Tiheasustusega ala on 

tõlgendatav mitmeti. Looduskaitse seaduse mõistes on tiheasustusala linna ja alevi ning 
aleviku ja küla selgelt piiritletav kompaktse asustusega ala. Sageli on tiheasustusega ala 
tõlgendatud lähtudes maareformi seadusest (§ 7 lõige 4) – maa-alana mis on tiheasus-
tusega alaks määratud kehtestatud planeeringuga. Määratlusi on veelgi. Värska valla 

üldplaneeringuga on tiheasustusega alad määratud Värska alevikus, Lobotka ja Saatse 
külas, kompaktse hoonestusega ega asustusega alasid üldplaneeringuga määratud ei ole. 

Ranna ja kalda ehituskeelu- ja piiranguvööndite laiuse arvestamise lähtejoon on põhikaardile 
kantud veekogu piir (tavaline veepiir).  

Rannal ja järve või jõe kaldal metsamaal2 ulatub ehituskeeluvöönd ranna või kalda piirangu-
vööndi piirini. Ranna ja kalda piiranguvööndis asuvate metsade kaitse eesmärk on vee ja 
pinnase kaitsmine ja puhketingimuste säilitamine. Ranna piiranguvööndis on keelatud 
lageraie. Kalda piiranguvööndis ei tohi lageraielangi pindala olla suurem kui kaks hektarit, 
välja arvatud maaparandussüsteemi eesvoolu veekaitsevööndis maaparandushoiutööde 
tegemisel. 

Ranna või kalda piiranguvööndis on keelatud: reoveesette laotamine; matmispaiga 

rajamine; jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja laiendamine, 
välja arvatud sadamas; maavara kaevandamine; mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks 
määratud teid ja radu ning maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud tiheasustusalal haljasala 

                                                      
1 Alus: Looduskaitseseadus 
2 Metsamaa on maa, mis vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest: 1) on metsamaa kõlvikuna kantud maa-
katastrisse; 2) on maatükk pindalaga vähemalt 0,1 hektarit, millel kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 
meetrit ja puuvõrade liitusega vähemalt 30 protsenti (Metsaseadus § 3 lg 2). 
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hooldustööde tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks 

vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks, pilliroo varumiseks ja adru kogumiseks ning 
maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks. 

Ranna või kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. 
Ehituskeeld ei laiene: hajaasustuses olemasoleva ehitise õuemaale ehitatavale uuele 
hoonele, mis ei jää veekaitsevööndisse; tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakuju-
nenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püsti-
tamisele; kalda kindlustusrajatisele; supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele; maa-
parandussüsteemile, välja arvatud poldrile; olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele 
juhul, kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist; 
piirdeaedadele; piirivalve rajatisele piiriveekogu rannal või kaldal. 

Ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga 
(ka teemaplaneeringuga) kavandatud: pinnavee veehaarde ehitisele; sadamaehitisele ja 

veeliiklusrajatisele; ranna kindlustusrajatisele; hüdrograafiateenistuse ja seirejaama ehitisele; 
kalakasvatusehitisele; riigikaitse, piirivalve ja päästeasutuse ehitisele; tehnovõrgule ja -
rajatisele; sillale; avalikult kasutatavale teele ja tänavale; raudteele. 

Käesoleval ajal on Värska lahe piiranguvööndi laius „Peipsi järv koos Lämmijärve ja Pihkva 
järvega“ kooseisus nii haja- kui tiheasustusega alal 200 m, Õrsava järve piiranguvööndi laius 
nii haja- kui tiheasustusega alal on 100 m. Ehituskeeluvööndi laius on Värska lahel „Peipsi järv 
koos Lämmijärve ja Pihkva järvega“ kooseisus hajaasustusega alal 100 m ja tiheasustusega 
alal 50 m, Õrsava järve ehituskeeluvööndi laius on igal pool 50 m. 

Esimese ettepanekuvariandi puhul (moodustada eraldi veekogu – Värska laht) oleksid LKS 
kohased ranna ja kalda kasutamise kitsendused leebemad. Ehituskeeluvööndi laius oleks 
Värska lahe (sh Õrsava järve) kaldal 50 m - nii haja- kui tiheasustusega alal. Kalda piirangu-
vööndis on lubatud teha lageraiet kui lageraielangi pindala ei ületa kahte hektarit.  

Teise ettepanekuvariandi puhul (liita Õrsava järv veekoguga „Peipsi järv koos Lämmijärve ja 
Pihkva järvega“) oleksid LKS kohased ranna ja kalda kasutamise kitsendused rangemad. 
Ehituskeeluvööndi laius oleks hajaasustuses 100 m ja tiheasustusega alal 50 m. Moodustunud 
veekogu kallast võiks nimetada rannaks, ranna piiranguvööndis on lageraie keelatud. 
Piiranguvööndi laius oleks nii tihe- kui hajaasustusega alal 200 m. 

 

 



Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneering  

3 
 

Joonis 1. Olemasolev olukord. Sinine katkendjoon – piiranguvööndi piir; punane 
katkendjoon – ehituskeeluvööndi piir; punane pidevjoon – tiheasustusega ala 
piir; roheline pind – metsaregistri eraldis.
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Joonis 2. Värska laht eraldi veekoguna (sh Õrsava järv). Sinine katkendjoon – 
piiranguvööndi piir; punane katkendjoon – ehituskeeluvööndi piir; punane 
pidevjoon – tiheasustusega ala piir; roheline pind – metsaregistri eraldis.
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Joonis 3. Peipsi järv koos Lämmijärve ja Pihkva järvega (sh Õrsava järv). Sinine 
katkendjoon – piiranguvööndi piir; punane katkendjoon – ehituskeeluvööndi 
piir; punane pidevjoon – tiheasustusega ala piir; roheline pind – metsaregistri 
eraldis. 


